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GAZETECİLER 
GÜNÜ

HÜSEYİN
KARAASLAN 3’te

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ (21)

MEHMET
KAYABAŞI 6’da

Şirin
Doğanşehir’de 
Bir Zamanlar!

FATİH 
DULKADİR 5’te

VALİ KABAN

GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ

95 Yılın İlk Manşetleri Sergisi Açıldı
13 Yıldır Yayın Hayatına Devam Eden Yeni Doğanşehir Gazetesi Malatya’da Sergilendi

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla hazırlanan 95 Yılın İlk Manşetler 
sergisi Malatya Park AVM'de törenle açıldı. Sergide 1923 yılından itibaren yayınlanan yerel gazete ve dergilerin ilk sayılarına 
yer verildi.>>3’TE

Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden ve Akçadağ 
yöresinin marka değeri taşıyan kömbe ikramı ile 
karşılaşan Vali Ali Kaban Akçadağ kömbesine coğrafi 
işaret belgesi almak amacıyla çalışma yaptıklarını 
açıkladı. Kaban, “Coğrafi işaretlerle ilgili bir çalışma 
yaptık. Olabilecek bütün coğrafi işaret ürünlerimizi 
uygun olan birimlerden mesela kömbeyi Akçadağ 
Belediyesinden isteyip tescilleyeceğiz.” dedi>>4’TE

ENSAR VAKFINDA OKUR, 
YAZAR BULUŞMASI

Doğanşehir Ensar Vakfı tarafından organize 
edilen okurlar ve yazarlar buluşmasında ilkokul 
öğrencileri eğitimci yazar, Nilüfer Zontul Aktaş ile 
buluştular. >>3’TE

POLAT ESKİ BELEDİYE BAŞKANI 
HASAN ORMAN YENİ İŞ YERİNİ
DOĞANŞERHİRDE AÇTI  

Polat Eski Belediye Başkanı Hasan Orman kendi 
çiftliğinde organik olarak ürettiği hayvanların etini 
satmak üzere Doğanşehir  de Et market açtı. Açılışa 
Doğanşehir kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, 
Doğanşehir Belediye Başkan vekili Hakan Çiftçioğlu, 
Doğanşehir AK Parti ilçe başkanı Murat kavuncuoğlu, 
Sürgü eski belediye başkanı Faruk Taşdemir, Erkenek 
eski belediye başkanı Mehmet Bayram, Doğanşehir 
Belediye başkan yardımcıları Mesut Sülü ve Musta-
fa Gülhaş, belediye encümenleri, AK Parti ilçe kadın 
kolları  başkanı Gülşah Sağlam ve yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. >>3’TE

Kalp Krizini Tetikleyen Nedenler 2’DE
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Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et.
Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 13    Sayı: 608

Yayın Türü: Süreli
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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
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

HABER MERKEZI 
Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesi ve 

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile 
10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla İletişim 
Fakültesi öğrencilerine ve basın mensuplarına 
yönelik İnönü Üniversitesinde konferans veri-
lecek

11 Ocak Perşembe günü düzenlenecek 
programda İnönü Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Şentürk 
Kara tarafından, "Dünden bugüne gazetecilik 
ve basında dijitale dönüşüm”, Kişisel Gelişim 
Dünyası Derneği Başkanı Kişisel Gelişim Uz-
manı Mehmet Sait Aytekin tarafından ise 
“İletişim Dili” konulu sunum yapılacak. BİK 
Malatya Şube Başkanı Nihat Abacı, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada; "10 Ocak Gazeteciler 
Günü nedeniyle, Basın İlan Kurumu Malatya 
Şubesi ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi 
işbirliğiyle İletişim Fakültesi öğrencilerine ve 
basın mensuplarına yönelik İnönü Üniversit-
esi’nde 11 Ocak Perşembe günü saat 13:30’da 
İnönü Üniversitesi Kampüsü Hoca Ahmet Ye-
sevi Salonu’nda bir etkinlik düzenlenecektir. 
Etkinlikte, İnönü Üniversitesi İletişim Fakülte-
si öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara 
tarafından, ‘Dünden bugüne gazetecilik ve 
basında dijitale dönüşüm’, Kişisel Gelişim Dün-
yası Derneği Başkanı Kişisel Gelişim Uzmanı 
Mehmet Sait Aytekin tarafından ise ‘İletişim 
Dili’ konulu konferans verilecektir” ifadelerini 
kullandı.

Kalp Krizini Tetikleyen Nedenler
HABER MERKEZİ 
Kalp krizi çoğu zaman ani 

ve beklenmedik bir şekilde 
gerçekleşebiliyor. Kalp krizine 
neden olan kronik hast-
alıklar ve risk faktörlerinin 
yanı sıra kişi, krizi tetikleyen 
birçok nedenle günlük yaşam 
içinde karşılaşabiliyor. Me-
morial  Hastanesi Kardiyoloji 
Bölümü’nden Uz. Dr. Cege-
rğun Polat, günlük yaşamda 
kalp krizini tetikleyen 6 ned-
en hakkında bilgi verdi

Günümüz kent yaşamının 
temel sağlık sorunlarından 
biri strestir. Ruhsal ve duy-
gusal durumdaki dalgalan-
malar, insan ilişkilerden kay-
naklanan faktörler ve iş stresi 

günlük yaşamın nerdeyse bir 
parçası durumundadır. Birey-
sel bakımı ve alışkanlıkları 
etkileyen bu faktörler, kro-
nik hastalıkların da kaynağı 
olabilmektedir. Kronik stres 
koroner damar darlıkları-
na zemin hazırlayabilir, ani 
başlayan stres de kalp krizi 
geçirmeye hazır kişilerde kri-
zi tetikleyebilir. 

PAZARTESİ KRİZ 
İÇİN RİSKLİ GÜN 
Haftanın ilk iş günü olan 

pazartesi sabahı yaşana-
bilen yoğun iş stresi, kalp 
sağlığını olumsuz etkileyen 
bazı acil durumlar oluşmasın-

da etkili olabilmektedir. 
Stres karşısında daha kırıl-
gan ve hassas olan kişilerin 
kalp krizi geçirme riski daha 
yüksektir. Yoğun tempolu 
iş yaşamı, stresin ve riskin 
yüksek olduğu mesleklerdeki 
kişiler özellikle haftanın ilk 
gününden daha çok etkilen-
mektedir. 

TRAFİK KALBİ 
YORAR 

Yoğun ve gürültülü trafik 
hem strese hem de hava 
kirliğine neden olarak kalp 
krizini tetikleyebilir. Yapılan 
araştırmalarda yoğun trafiğin 
olduğu ana cadde üstlerinde 
ikamet edenlerde kalp krizi 
riskinin daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

HAREKETSİZLİK 
KRİZİ TETİKLER 
Özellikle uzun süre masa 

başında vakit geçiren ve 
düzenli spor yapmayan kişil-
erde diyabet, obezite, yük-
sek kolesterol ve kalp krizi 
riskinin arttığı bilinmektedir. 
Hareketsiz yaşayan kişiler 
doktor kontrolünden geç-
meden aniden ağır egzersiz 
yaptıklarında, uzun ve yorucu 
seyahatlere çıktıklarında kalp 
krizi tetiklenebilir. Özellikle 
masa başında çalışan kişil-
erin haftanın en az beş günü 
30-45 dakika kadar tempolu 
yürüyüş yapması bu nedenle 
çok önemlidir. Egzersiz için 
sabahın soğuk saatleri yer-

ine akşamüstü saatleri tercih 
etmek, kalp sağlığı açısından 
daha güvenlidir.

AŞIRI HEYECANLI 
KİŞİLER RİSK 

ATINDA 
Ani ve aşırı bir şekil-

de heyecanlanma, korkma, 
üzülme, sinirlenme ve hayal 
kırıklığına uğrama gibi olum-
suz duygular kalp krizine 
yol açabilir. İlginç bir şekil-
de aşırı sevinme gibi olum-
lu duygulanımlar, ender de 
olsa kalp krizini tetikleyebilir. 
Yine deprem, sel, savaş, göç 
gibi olaylardan sonra da kalp 
krizi riski artmaktadır.

BESLENME ŞEKLİ 
KALP SAĞLIĞINI 

ETKİLER
Ağır ve tuzlu yemek, aşırı 

alkol tüketimi kalp krizini 
tetikleyen nedenler arasın-
dadır. Kalp krizi açısından 
riskli hastaların, ağır yeme-
kler sonrası kalp krizi riskler-
inin 7 kat artığı belirlenmiştir. 
Bunun yanında kafein içerikli 
içeceklerin tüketimi, kalp hızı 
ve tansiyonu artırarak krizine 
yol açabilir. Sıklıkla kahve 
içme alışkanlığı olmayan 
hastalarda, kahve içimi son-
rası kalp krizi riski, düzenli 
olarak her gün birkaç fincan 
kahve içenlere göre daha 
yüksektir. Dolayısıyla kahve 
alışkanlığı olmayan kişiler-
in üst üste kahve içmekten 
kaçınmaları önemlidir.

Gazetecilere 
Konferans 
Verilecek 
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GAZETECİLER GÜNÜ
Gazetecilik; bilgi, birikim ve yeteneğin harman-

landığı kutsal mesleklerin başında gelmektedir. 
Gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihti-

yaçlarından olan iletişim, haberleşme ve toplumsal 
duyarlılığı yansıtan düşünceler, gazetecilerin 
eleğinden geçerek bizlere aktarılmaktadır. Halkın 
doğrudan bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi adı-
na büyük emekler sarf eden gazeteciler, kimi zaman 
oldukça riskli ve zor şartlar altında görevlerini icra 
etmektedirler. 

Kamu yararına yönelik hizmetlerini 
gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele so-
syal, kültürel, ekonomik gelişime katkı sağlamak 
suretiyle ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına 
doğrudan katkı sunmaktadırlar. Toplumun gözü 
kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hak-
ları adına cefakârca, fedakârca çalışan basın men-
suplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve ifade 
hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur.  Ancak bu 
özgürlüğün ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kastı 
kesinlikle olmamalıdır. Gazeteci, kalemi ile toplumu 
kin ve tahrike sürüklememeli; düşünce özgürlüğü, 
kişilere yönelik ağır itham ve iftiralarda bulunmak 
anlamına asla ve kat’a gelmemelidir. Gerçek gazete-
ci, toplum yararını gözeten ve koruyandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle; Malatya’mızın değerli 
basını başta olmak üzere, ülkemizin menfaatleri, 
milletimizin çıkarları doğrultusunda gerçeklerin 
peşinden koşarak, toplumu aydınlatan çok değerli 
gazeteci arkadaşlarımın 10 0cak Gazeteciler Bay-
ramı’nı kutlar, kendilerine başarılı bir meslek hayatı 
dilerim. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

95 Yılın İlk Manşetleri Sergisi Açıldı

KENAN EREN 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti 

tarafından “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü” dolayısıyla hazırlanan 95 Yılın İlk 
Manşetler sergisi Malatya Park AVM'de 
törenle açıldı. Sergide 1923 yılından iti-
baren yayınlanan yerel gazete ve derg-
ilerin ilk sayılarına yer verildi

Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından “10 Ocak Çalışan Gazetecil-
er Günü” dolayısıyla hazırlanan 95 
Yılın İlk Manşetler sergisi Malatya Park 
AVM'de törenle açıldı. Serginin açılışı-
na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK 
Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, İl Emni-
yet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Basın İlan 
Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı, Cem 

Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, CHP 
Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Başkanları, 
girişim grubu yönetim kurulu üyesi Me-
hmet Kavuk, Kültür ve Turizm İl Müdürü 
Levent İskenderoğlu, Gazeteciler Cem-
iyeti Başkanı Haydar Karaduman, bazı 
dernek ve cemiyet başkanları, Naci 
Şavata ile Basın Yayın kuruluşu temsil-
cileri ve gazeteciler katıldı. Malatya’da 
ilk gazetenin okuyucu ile buluştuğu 
1923 yılından itibaren yayınlanan ye-
rel gazete ve dergilerin ilk sayılarının 
yer aldığı sergiyi, yerel basın alanında 
çalışmalar yapan Araştırmacı-Yazar 
Nezir Kızılkaya hazırladı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hay-
dar Karaduman, “Çalışan Gazetecil-
er Bayramı dolayısıyla 95 Yılın İlk 

Manşetler sergisini açtık. Bu sergiyi 
geleneksel olarak Gazeteciler Cemi-
yeti adına yapılmaya devam edilecek. 
Çalışan tüm gazeteci arkadaşlarıma 
bayramlarının kutlu olmasını diliyorum. 
Katılım gösteren herkese teşekkürleri-
mi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Serginin hazırlanmasında çalışmalar 
yapan Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya 
ise; “Malatya’da yayınlanmış olan yerel 
gazetelerin ilk sayıları ki, 170.000 adet-
lik yerel gazete koleksiyonumun da en 
değerli parçaları şüphesiz bu ilk sayılar. 
Bu sergide 95 yıllık gazetecilik deneyimi 
bulunan Malatya’da yayınlanan gazete-
lerin ilk sayılarındaki heyecan ve mut-
luluğu ziyaretçilerimize hissettirmek 
istiyoruz.” dedi.

13 Yıldır Yayın Hayatına Devam Eden Yeni Doğanşehir Gazetesi Malatya’da Sergilendi

ENSAR VAKFINDA OKUR, 
YAZAR BULUŞMASI

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Ensar Vakfı 

tarafından organize edilen 
okurlar ve yazarlar bu-
luşmasında ilkokul öğren-
cileri eğitimci yazar, Nilüfer 
Zontul Aktaş ile buluştular.  

Doğanşehir Gençlik ve 
Spor Bakanlığınca destekle-
nen ve Ensar Vakfı Doğanşe-
hir Şubesince yürütülen 

Gülşehir Gençlik Kitap Kafe 
Projesi kapsamında Eğit-
imci Yazar Nilüfer Zontul 
Aktaş’ın katılımıyla Okur 
Yazar Buluşması ve Söyleşi 
Programı gerçekleştiril-
di. İlkokul öğrencilerinin 
katılımıyla neşeli bir hal 
alan buluşmada  öğrencilere 
kitap dağıtıldı. Yazar Nilüfer 
Zontul Aktaş tarafından 

kitaplar imzalandı.  
Programa  Doğanşehir  

Kaymakamı Muhammet 
Şükrü, Belediye Başkan 
Vekili Hakan Çiftçioğlu,  İlçe 
Spor Müdürü Osman Şen 
okul müdürleri ve öğrencil-
er katıldı. 

Program imza töreni ve 
öğrencilere yapılan ikram-
lardan sonra sona erdi

POLAT ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HASAN ORMAN
YENİ İŞ YERİNİ DOĞANŞERHİRDE AÇTI  

HABER MERKEZİ 
Polat Eski Belediye 

Başkanı Hasan Orman ken-
di çiftliğinde organik olarak 
ürettiği hayvanların etini 
satmak üzere Doğanşehir  
de Et market açtı. Açılışa 
Doğanşehir kaymakamı 
Muhammet Şükrü Pekpak, 
Doğanşehir Belediye Baş-
kan vekili Hakan Çiftçioğ-
lu, Doğanşehir AK Parti 
ilçe başkanı Murat kavunc-
uoğlu, Sürgü eski belediye 
başkanı Faruk Taşdemir, 
Erkenek eski belediye 

başkanı Mehmet Bayram, 
Doğanşehir Belediye baş-
kan yardımcıları Mesut Sülü 
ve Mustafa Gülhaş, beledi-
ye encümenleri, AK Parti 
ilçe kadın kolları  başkanı 
Gülşah Sağlam ve yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.  

 Açılış kurdelesini 
Doğanşehir Kay-
makamı Muham-
met Şükrü Pek-
pak,  Doğanşehir 
elediye başkan 
vekili Hakan 
Çiftçioğlu, ve AK 

parti İlçe başkanı Murat ka-
vuncuoğlu kesti.  Doğanşe-
hir kaymakamı Muhamet 
Şükrü Pekpak iş yerinin il-
çeye hayırlı olması ve isti-
hdam da bulunması temen-
nisinde bulundu. Açılıştan 
sonra açılışa katılanlara 
yemek ikramı yapıldı.
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VALİ KABAN GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ
KENAN EREN 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden ve Akçadağ yöresinin mar-

ka değeri taşıyan kömbe ikramı ile karşılaşan Vali Ali Kaban Akçadağ 
kömbesine coğrafi işaret belgesi almak amacıyla çalışma yaptıklarını 
açıkladı. Kaban, “Coğrafi işaretlerle ilgili bir çalışma yaptık. Olabi-
lecek bütün coğrafi işaret ürünlerimizi uygun olan birimlerden mesela 
kömbeyi Akçadağ Belediyesinden isteyip tescilleyeceğiz.” dedi

Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü İskender Leventoğlu, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demir-
han ile birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Akçadağ il-
çesine bağlı Kol Köyü Muhtarı Veysel Özkan ve Sakalıuzun köyü Muhtarı 
İhsan Turan tarafından hazırlanan Akçadağ kömbesiyle karşılanan Vali 
Ali Kaban’a Gazeteciler Cemiyeti hakkında bilgi veren Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman “30 yaşına giren Cemi-
yetimizde Sayın Valimizi ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Muhtarlarımız 
tarafından hazırlanan kömbe ve içli köfteyi de tanıtmak istiyoruz” dedi.  

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanına geçmiş olsun dileğinde bu-
lunmak ve Cemiyeti ziyaret etmek için geldiklerini ifade eden Vali Ali Ka-
ban ise “Cemiyetimizde yerel tatlarla karşılanmak çok anlamlı. Malatya 
Valiliği olarak bu gün yaptığımız bir toplantıda coğrafi işaretlerle ilgili 
bir çalışma yaptık olabilecek bütün coğrafi işaret ürünlerimizin uygun 
olan birimlerden mesela kömbeyi Akçadağ Belediyesinden isteyip tes-
cilleyeceğiz.  Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu konuda çalışıyor. Bu 
vesile ile Akçadağ kömbesine coğrafi işaret belgesi alarak destek olmak 
istiyoruz” diye konuştu. 

Akçadağ Kol Köyü Muhtarı Veysel Özkan da Akçadağ kömbesinin ko-
runması için yapılan çalışmalara teşekkür ederek “Bu bizim Akçadağ’a’ 
a has olan bir yemeğimiz. Akçadağ olarak kömbe geleneğimizi bu gün-
lere kadar taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz.  Bu kömbe yıllardır 
dostlukların kurulması, kırgınlıkların giderilmesi nedeniyle verilen 
anlamlı bir yemektir. Bunun tanıtımı için destek veren Sayın Valim-
ize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Daha sonra Vali Ali Kaban 
tarafından kömbe kesildi.  katılım sağlayanlara da içli köfte ve kömbe 
ikramı yapıldı. 

Malatyalı Yönetmen Haydar Işık Malatya Basınıyla Buluştu

İSA KANLIBAŞ 
Gençlerin bazı konularda kafasının karışık 

olduğunu gözlemlediklerini belirten ve bu 
amaçla “OKU” filminin hikâyesini oluştur-
duklarını söyleyen Malatyalı Usta Yönetmen 
Haydar Işık, “Oku, çok ciddi mesajlar veren 
bir proje. İzleyen herkes kendinden mutlaka 
bir şeyler bulacak, Nisan-Mayıs gibi inşal-
lah vizyona girecek.” dedi. Ayrıca Malatya 
ve Elâzığ’da geçen bir hikâye yazdıklarını da 
dile getiren Işık, “Bu filmin startını mayıs gibi 
vereceğiz.” diye konuştu 

Malatyalı Usta Yönetmen Haydar Işık yö-
netmeni olduğu Oku filminin tanıtımı için bir 
basın açıklaması düzenledi. Yaptığı açıklam-
ada Yönetmen Işık: “5 gün önce çekimlerini 
tamamladığımız bir filmin basın açılmasını 
yapmak için toplandık.  Nüfusu 20 bin olan 
bir ilçede çektik bu filmi. Şirin olan ilçede 
bir de sanat dostu olan bir belediye başkanı 
tanıdık,  hep yanımızdaydı. Biz buradan 
kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2,5 
ay önce filmin ön hazırlıklarına başlamıştık, 

planladığımız gibi gitti. Çok ciddi mesajlara 
veren bir proje oldu, izleyen herkes kendin-
den mutlaka bir şeyler bulacak. Gençlerin 
bazı konularda kafasının karışık olduğunu 
gözlemledik, ona hitaben bu filmin hikâye-
sini oluşturdum. Senaryosunun da Özlem 
Bölükbaşı isimli bir arkadaşıma yazdırdım.  
Filmin Yapımcısı Serkan Özdemir ikisine de 
teşekkür ederim. Oku filmi Sinop Boyabat’ta 
çektiğimiz bir film. Aslında film bir korku 
filmi. Filmin içeriği ile ilgili çok kısa bir şey 
söyleyecek olursak Allah'a inanmayan bir 
gencin yaşadıklarından sonra, gerçek haz-
ineyi bulması ile ilgili bir konu. Yani, Kur’an-ı 
Kerim'i gerçek hazine 'İkra' onu bulmasıyla 
ilgili bir şey. İnşallah güzel bir proje olacak 
ve hedefine de inşallah ulaşacak. İnşallah 
bütün Türkiye'de de vizyona girecek. Ben 
Malatyalı olduğum için ve Malatya'da da 4 
tane arkadaşımızı oyuncu olarak aldığımız 
için, Ömer Konakçı, Ömer Baran, İrem Alhan, 
Mehmet Aydoğmuş gibi değerli arkadaşlarım 
da filminde yer edindiği için İstanbul'da yap-

madığımız  lansmanı yapmadık, Malatya'da 
yaptık. İnşallah Nisan-Mayıs gibi de vizyona 
girecek. Filmin yayılmasını destekleyin. Bizim 
için önemli çünkü. Malatya bizim kalemiz. Biz 
öyle düşünüyoruz. Her ne kadar Malatya’dan 
destek almasak da önemli değil, biz Malaty-
alıyız bardak kırıldı diye kimse su içmekten 
vazgeçmez. Biz Malatyalıyız Malatya’dan 
vazgeçmeyeceğiz. Bütün Türkiye, Azerbay-
can ve Almanya’da gösterime girecek bu 
film.” ifadelerine yer verdi.  

Sözlerine devam eden Yönetmen Işık: 
“Hemen arkasında Malatya ve Elâzığ’da 
geçen bir hikâye yazdık onun çekimlerine 
başlayacağız. O da çok önemli bir proje. İn-
anıyorum ki bu hem Malatya’ ya hem de 
Elâzığ’a değer katacak bir proje olacak.  Bu 
filmin stardını Mayıs gibi vereceğiz. Şu anda 
onun alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah 
Mart- Nisan gibi de bu film vizyona gird-
ikten sonra bu film için Malatya’da onun 
çekimlerine başlayacağız. Allah nasip ederse 
planladığımız bu” şeklinde konuştu. Tiyatro 

ustası Ömer Konakçı ise burada Haydar Işık’a 
teşekkürlerini ileterek bu filmde Malatya’yı 
temsil ettiklerini söyledi. Mehmet Aydoğmuş 
ise projenin oldukça güzel olduğunu dile ge-
tirip bu oyunun ilk sinema oyunu olduğunu 
ve devamının da gelmesini istediğini söyl-
edi. İrem Alhan ise yaklaşık 7 yıldır Malat-
ya’da tiyatroculuk yaptığını belirterek ilk 
defa sinema projesi gerçekleştirdiğini ifade 
etti.  Ardından sette yaşanan birtakım olay-
lara değinerek filmin hayırlı olmasını diledi. 
Ömer Baran ise Haydar Işık’a teşekkürler-
ini ileterek filimin ses getireceğini söyleyip 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 
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Fatih 
DULKADİRYıl 1965-1970, Doğanşehir Ortaokulu güzel bir okul 

olduğu gibi iyi de eğitim veren bir okuldu.O yıllar eğitim 
sisteminde sınıfta kalma da vardı,tart edilme de...Bir 
çoğumuz önden gidenle de okuduk,arkadan gelenle de. 
Okulun yatılı öğrencileri vardı, pansiyonda kalırlardı.
Okul yöneticileri ve öğretmenleri disiplinli , donanımlı 
ve kişisel yaşamlarıyla topluma örnek kişilerdi.O yıllarda 
Okul Müdürlüğü yapanlar Mehmet İnci ve Sıtkı Kara-
han’dı. Okulun kadrolu öğretmenlerinden aklımda kala-
nlar ;Cengiz Bulut,Mustafa Firengiz,Mustafa Kırıkçı,Ünal 
Sığrı,Şengül Gülaçtı,Süleyman Özçiftçi,Sabahattin Bal,Al-
irıza Göktaş ve Hasan Kakaç’tı.Ilk okul öğretmenlerinden 
Başöğretmen Fransızca,Abidin Koç Tarım.Cevri Özlü 
Beden eğitimi,Şahin Erdem müzik derslerine gelirlerdi.
Şahin hoca ilk türkü olarak bize “Bir ay doğar Pasinden” 
türküsünü öğretmişti.Kendisi Pasin’den Doğanşehir’e 
muhacir olarak gelmişti.Türkünün asıl adının “Bir ay 
doğar Pasenden”olduğunu sonradan öğrenmiştim. Me-
hmet Ciro sanki ticaret dersine gelirdi.Mehmetali Demi-
ralp de derslere gelirdi ama,hangi derslere gelirdi çok 
anımsayamıyorum.Ya da bizim sınıfımıza hiç gelmediğin-
den anımsayamıyorum. Beşir Güngüt iyi bir okul kati-
biydi,mevzuata hakimdi.Okulun iki hizmetlisi vardı.Biri 
Hüsnü amca, öteki Ömer dayıyı. Hüsnü amca okulu nasıl 
da benimserdi!Sonradan Cengiz Şahin de okul hizmetlisi 
oldu ama ne yazık ki genç yaşta yaşamını yitirdi.Pansi-
yonun aşçısı Abdullah amcaydı.İlçe kaymakamı ve İlçe 
Hekimi Fransızca dersine gelirlerdi.Okulda öğrenci tem-
silciliği seçimleri oldukça hararetli geçerdi.Bir seçimde 
Ali Han’ı öğrenci temsilcisi seçmiştik.Karşısındaki adayı 
anımsayamıyorum.

O yıllarda ilçenin bürokratları ve esnafları da say-
gın insanlarıdı. İlçenin ağaları ve beyleri vardı. Rıdvan 
Ağa ,Mustafa Ağa,Hudutlu Abidin Ağa,Yarımağa, ,İshak 
Yağcı,İshak Şahin,Ahmet Kuru Yaşar Doğan gibi saygın 
insanları,Esat Doğan,ve Mehmet Delikaya gibi de saygın 
milletvekilleri vardı.İlçenin Kaymakamı Oruçoğlu,Haki-
mi Muhsin Bey,Savcısı Macit Terzioğlu,Zabıt Katibi Ali 
Bey,dava vekilleri de;Emin Albayrak,Abidin Özmansur’du 
...Ali Kan da dava vekiliydi,daha sonra matbaa makin-
esi getirdi ilçeye,günlük gazete çıkarttı.Tapucu Servet 
Özbey,Meteoroloji yetkilisi olarak Vefa Erdoğan,Askerlik 
şubesinde Necati Kutlu,Devlet Su İşleri’nde Hacı Ahmet 
Ata, Orman idaresinde Felek amca görev yaparlardı Pan-

car Şefi, Nüfuscusu,Trencisi vardı İlçenin.Banka Müdürü 
Şükrü Kafarali ve Tahrirat Katibi Abdullah Durhan’dı

İlçede; Kaşifoğulları, Melekoğulları, Yıldırımlar gibi 
işadamları da vardı.Şerif Yıldırım hububat ticaretiyle 
uğraşırken daha sonraları uzun yıllar belediye başkanlığı 
yaptı.İlçenin müteahhitleri vardı;Ahmet Durak,Yakup 
Aydın,Yusuf Taştan,Mehmet Günaydın...O yıllarda Tür-
kiye’nin en büyük balast müteahhidi Hüseyin Aydın idi.
Türkiye’de tek balast işçiliğini Doğanşehir Köylüleri 
yapıyordu Uğur Mumcu bu konuyu yazı dizisi yapmıştı. 

Esnafları ve zanaatkarları da vardı İlçenin, Sin-
emacısı Hakkı Çavuş,Marangozu Vahap usta, Oto-
büscüsü Yanık Ahmet,demircisi Demirci Abdullah, 
berberi ve sünnetcisi Berber İbrahim idi...Beyaz eşyayı 
Özişler,altını,çiviyi, camı Yağcı Ömer bir arada satardı.
Cansızların Alirıza,Melek Ahmet İlçenin diğer nalbur-
larıydı.Konfeksiyonu Yağcıların Fahri, Siverekli Tahsin,-
Kazım,Bektaş ve Hacı Coşkun satardı.İlçenin sosyetesini 
Siverekli Tahsin giydirirdi,babası da züccaciyeciydi ve 
adı da Zülfikar dı.O zamanlar ilçede yanılmıyorsam üç 
tane de otel vardı.Otellerden birisi Kaşiflerin,diğeri Tur-
an Yıldırım’ın bir diğerinin sahibini de anımsayamadım.

İlçenin kasabı Kasap Halil, manavları Felek amca 
ile Şemsettin idi.Orta okul ögrencileri Şekeri çekirdeği 
Ethem’den(Ethem’in dükkanı okul kantini gibiydi),k-
itap ve kırtasiye Vahap Doğan’dan ya da Turan Ka-
ratepe’den alırlardı. Kooperatifciliği ve kollektivizmi 
ilçeye sevdiren Kadir Okçu idi.İlçenin en sosyalisti Hacı 
Mehmet Çakır’dı,ona kominist Çakır derlerdi.Haydar 
hoca muska yazar,Hapalı bibi doğum yaptırırdı,Cansı-
zların Duran davudi sesiyle ezan okurdu,sağlıkçı Nebi 
Şahin ve Kazancı Mehmet ellerinde küçük bir çantayla 
dolaşır,evde yatan hastalara evlerinde iğne yaparlardı.
Gogop Hasan,Kerim dayı,Dakko Abuzer,Göynüklü Ah-
met ve babası gibi çiftçileri vardı.Sabahın erken saat-
lerinde ve akşam güneş battıktan sonra bu çiftçilerin 
camızlarının çektiği kağnı arabalarının gıcırtılı gidişi 
ve camızlardan yola dökülen dışkılar ilçeye farklı bir 
ahenk katardı.Palancısı,kalaycısı köşkeri,vardı ilçenin...
İlçenin en iyi köşkeri Köşker Osman idi .Fotoğraflarımızı 
Mahmut Coşkun çekerdi.İlçenin Hasanağa,Kutu Fatma 
ve Guri gibi delileri vardı.Hasanağa da fotoğraf(!)çeker-
di.Guri tertemiz giydirilirdi,sinirlendiği birilerine “Ana 
pıtına” diye küfürler ederdi.En iyi tamircisi Erol usta,en 

iyi terzisi Vahit Doğan’dı.Sosyete bayanların entariler-
ini Ayten abla dikerdi.Recep Haci’nin değirmeninde un 
bulgur yapılırdı.Harapşehirli Cafer ve kardeşleri klarnet 
ve darbukalarıyla düğünleri şenlendirirlerdi.Kör Kadir ve 
Kör Hanifi düğünlerin vazgeçilmeziydiler.Düğünleri starı 
Çam Hasan dı ,Çam Hasan oynamadan düğün dağıl-
mazdı.

İlçenin dinlence yerleri vardı; Kristal’de ilçenin eka-
bir takımı, Yüksek Kahvede taşralılar,Şehir Kulübünde 
de bürokratlar zaman geçirirdi.Yusufun Pınarı,Takas ve 
Harapşehir İçmesi İlçenin piknik yerleriydi.

Ben bu yazıyı neden yazdım? 1965-1970 yılları, benim 
ve akranlarımın hem ortaokul yılları hem de çocukluk-
tan ergenliğe geçiş yıllarımız. Şimdi ise yaşlarımız 60-65 
oldu. Birçoğumuz Büyükbaba,Anneanne ve Babaanne 
olduk.Birbirimize fiziki olarak uzak olsak da teknolojinin 
sağladığı olanaklar nedeniyle iletişim yoluyla birbirimize 
oldukça yakınız.Ergenlik döneminin neme nem deli bir 
dönem olduğunu anlatmama gerek yok. Arkadaşlarımıza 
özenmemiz, öykünmemiz, onları ailemizden daha üstün 
görüp onlarla daha çok zaman geçirmeye çalışmamız o 
dönemlerde başladı, hatta ilk aşklarımız da...

Şimdi de orta yaşlarda ve olgunluk yaşlarındayız. 
Geçmişte yaşadığımız güzel anları yeniden anımsamak 
ve ara verdiğimiz arkadaşlık ve dostluğumuzu sürdüre-
bilmek adına o yılların Doğanşehir’i gözümün önünden 
bir film şeridi gibi aktı.Onu da sizlerle paylaşmak iste-
dim.

Bu yazıda mutlaka adını sanını anımsayamadığım 
bir çok değer vardır. Onlardan hayatta olanların bizzat 
kendilerinden yaşamını yitirmiş olanların da yakın-
larından özür diliyorum. Aramızdan zamansız ayrılan 
arkadaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Selam, sevgi ve saygılarımla...

Şirin Doğanşehir’de Bir Zamanlar!

“ARGUVAN’DA RAHAT BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
İSA KANLIBAŞ 
Arguvan Belediyesi alt yapı çalışma-

larının ardından üst yapı çalışmalarına da 
hız vererek 2018 yılına hızlı giriş yaptı.

Çalışma yapılan alanlarda inceleme ge-
zisi yapan Arguvan Belediye Başkanı Argu-
van Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş “Alt 
yapı çalışmalarımız sona doğru geldi. Birçok 
mahalle ve ilçede olmayan yağmursuyu pro-
jemizide Yeni Mahallemizde gerçekleştirdik. 
Şimdi de üst yapıya başladık. Üst yapı olar-
ak da mahalledeki kaldırım çalışmalarımıza 

başladık.” dedi.
Başkan Kızıldaş “Kaldırımlarla birlikte 

mahallelerimizdeki dar sokakların kilittaşı 
yapılması gereken yerleri kilittaşı yapacağız. 
Altyapıdan dolayı çamur içerisinde olan bazı 
sokaklarımızı, caddelerimizi de malzeme 
dökerek burada yaşayan vatandaşlarımızın 
daha rahat evlerine gidebilmeleri, ulaşım 
sağlayabilmeleri açısından çalışmalarımızı 
olağan hızıyla sürdürüyoruz. Belki kış mevsi-
mi olması nedeniyle yağmurun da yağması 
nedeniyle, zaman zaman mahallelerimizde 

vatandaşlarımız sıkıntı çektiler. Ama bizde 
onların sabırları içinde teşekkür ediyoruz. 
Sonuçta bu hizmetler Arguvanlılar için daha 
rahat yaşamaları, daha sağlıklı su içebil-
meleri, daha güzel bir ilçede yaşamaları adı-
na veriliyor. Üst yapıyı da bitirdikten sonra 
uzun bir süre Arguvan’da alt yapı problemi 
olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalarda yoğun çaba göster-
en personellerine de teşekkür eden Arguvan 
Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş “Bele-
diye personelimiz ile beraber yağmur, yaş, 

kar-kış demeden bu soğukta Arguvanlıların 
daha rahat yaşayabilmeleri için, evlerine 
rahat ulaşabilmeleri açısından çalışma-
larımızı devam ettiriyoruz. Mahallelerde sa-
hada çalışan personelimize de emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

2018 yılı için dileklerini de dile getiren 
Kızıldaş “Yeni yılın ilk günü olması nedeni-
ylede 2018 yılının Ülkemize barış, sağlık, 
huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm 
Malatya ve Arguvanlı hemşerilerimizin yeni 
yılını kutluyorum” dedi.
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Soldan sağa
1. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... 

Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember... Ezan-

la ilgili (eski)... 2. Zarara uğrama tehlikesi, riziko... Görece-

li (eski)... İlaç, merhem (halk ağzı)... 3. İçine peynir, sucuk 

vb. konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ek-

mek... Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan... 

Diyet... 4. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince 

ve kısa tahta çubuk... Acımasız, insafsız... Elin parmak di-

pleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... 5. Uflamak 

işi... Atardamar yangısı... 6. Bayındırlık (eski)... Ağır, kalın, 

dayanıklı ve sağlam (halk ağzı)... Sodyum elementinin 

simgesi... 7. Mavi (eski)... Ağırlık... Kaçma, kurtulma... 8. 

Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak 

bir çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilm-

esini sağlayan alet, kaldırıcı... Soluk borusu... 9. Yapma, 

kurma, temelini atma... İşi sona erdiren, işi kesen, son, 

sonuncu (eski)... Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, 

fecir... 10. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde 

bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... Yüz... Zili olan, 

üstünde zili bulunan... 11. Genellikle et ve et türevlerini 

yemeyen kimse, vejetaryen... İçten, gönülden gelerek, 

yürekten (eski)... 12. Ne var, ne oluyor?... Ekmeği olma-

yan... Gümüş elementinin simgesi... 13. Tekçilik... Benzer-

leri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek 

karşıtı... Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse... 14. 

Rütbesiz asker, nefer... Başkanlar (eski)... Kırk dokuzdan 

sonra gelen sayının adı... 15. Köy muhtarı yardımcısı (halk 

ağzı)... Öz su (eski)... Birinin buyruğu altında olan görevli, 

madun...

Yukarıdan aşağıya
1. Viyola... Umutlanmak... 2. Okumak işi... Kuram... 3. 

Kalıtım (eski)... Ovma, ovuşturma... 4. Yücelme (eski)... 

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden 

biri... Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü 

olan, ince karşıtı... 5. Hassiyum elementinin simgesi... 

Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü... Mezura... 6. 

Kısımlar... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Sekmek işi... 7. Tar-

ih yanılgısı... Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumun-

da bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... 8. Bingöl 

iline bağlı ilçelerden biri... Utanma duygusu... İşaret... Bir 

şeyin özünü oluşturan ana öge, temel... 9. Nicelik, nitelik, 

güç, süre, sayı bakımından eksik... Cevap hakkı... 10. Avın 

veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için 

köpeğe verilen buyruk sözü... Radyum elementinin simge-

si... Orduda görev yapan erden generale kadar herkes... 

11. Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında 

veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gerek-

en seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, 

kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi... Faizi olan, faizle 

işlem gören (para).. Türk alfabesinin on beşinci harfinin 

adı, okunuşu... 12. Alt (eski)... Kedi, köpek vb. çok memeli 

hayvanların yavrusu... Esirgemeden bol bol verme, yapma 

veya söyleme (eski)... 13. Hararetli bir biçimde... Şiilik... 

14. Mutluluk ve 

beğenme anlatan 

bir söz... Cephe 

(halk ağzı)... 15. 

Antlaşma veya 

s ö z l e ş m e l e rd e 

ilgili tarafların 

belgelere imza 

atması ve birbirl-

erini kutlaması... 

Sert veya kalın 

bir şey kesilirken 

çıkan ses...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Yıl 1967.  Yine bir bahar mevsimi gurbet kapılarının 

açıldığı gün.  Taş ocağında çalışmak üzere Malatya’nın 
Doğanşehir ilçesinden Edirne’nin Süloğlu’ndaki  taş oca-
ğında çalışmak üzere gidecektik. Bir kamyona  biz işçiler, 
diğer bir kamyona at ve katırları bindirerek yola çıktık.  
Yolculuk oldukça uzundu. Doğanşehir den çıktıktan son-
ra Akçadağ oradan Darende,  Gürün,  Uzun yayla derken 
akşamüstü Kayseri’ye doğru kamyonlarla yol alıyorduk. 
Kamyonun üstü açık olduğu için rüzgâr bizleri rahatsız 
ediyordu. Kiminin midesi bulanıyor kiminin bebekleri 
ağlıyordu. Bir müddet yol aldıktan sonra Kayseri’yi geçip 
Kırşehir’e vardığımızda artık gece olmuştu. Orada bir 
benzin istasyonunda 1 saate yakın ihtiyaç molası veril-
di.  Mola süresi bittikten sonra  kamyonlar hareket etti 
Arabalar süratli gittiklerinden kamyonların üstü çok 
soğuk oluyordu.  Onun için bebekler ve yaşlılar daha 
çok üşüyordu.  O gece hayli yol aldıktan sonra güneşin 
doğuşuyla birlikte İzmit’e vardık. Orada yine bir benzin 
istasyonunda ihtiyaç molası verildi.  Tahminen ora-
da yarım saat kaldıktan sonra kamyonlar yola devam 
etti.  Güneş doğduğu için kamyonların üzerinde artık 
üşümüyorduk. Hayli yol aldıktan sonra öğle vakti İstan-
bul’un limanına vardık. Manzara mükemmeldi. İlk defa 
bir liman ve deniz görüyorduk.  Kamyonlarla birlikte yük 
gemisine bindik. Boğazın üzerinden Avrupa Yakası’nda 
bulunan Sirkeci limanına doğru yol alınca bizler de 
geminin üzerinden o muhteşem manzarayı  seyrediyor-
duk. Sirkeci limanına gemi yanaştıktan sonra otobüsler,  
taksiler, kamyonlar ve yolcular yavaş yavaş gemiyi terk 
ediyordu. Bindiğimiz kamyonlar gemiyi terk ettikten 

sonra Edirne’ye doğru yola çıktık. Saatler geçtikçe yolu-
muz azalmaya başlamıştı. İkindi zamanında Edirne’ye 
vardık. Orada  Süloğlu’na  gittik. Oraya vardıktan sonra 
kamyondan inerek eşyaları, at ve katırları indirdikten 
sonra hayli yorulduğumuzu anladık. Yaşlı amcalar, ne-
neler ve bebeklerin  rahatsızlıkları  yüzlerinden okunuy-
ordu. O  gece orada kaldık. Sabahleyin sandıkları, yatak 
ve kap kacakları hayvanlara yükleyerek  çalışacağımız 
taş ocağına doğru yola çıktık. Bir müddet geçtikten 
sonra taş ocağının yakınında bulunan bir araziye eşy-
aları, çadırları indirdikten sonra her aile kendi çadırını 
kurarak eşyalarını çadırın içine yerleştirdi. Daha sonra 
dinlenmeye başladık herkes yorgun olduğu için o gece 
rahat bir uyku uyuduk.   Uyandığımızda Güneş doğmuş-
tu.  Kalkıp  kahvaltı  yaptıktan sonra çalışacağımız taşo-
cağının yanına gittik. Çavuşumuz  olan  Hüseyin amca 
ocağın içinde kimin nerede çalışacağını  tespit ettikten 
sonra çadırlara geri dönerek hazırlıklara başladık. Kimi 
tırmığın  sapının, kimi balyoz ve çekicin sapının, kimin 
yabanın hazırlığını yapıyordu. Bir gün dinlendikten 
sonra taş ocağında çalışmaya başladık. Sabahın seher-
inden  akşamın gün batımına kadar çalışıyorduk. An-
nelerimiz, bacılarımız, neneler ve dedeler herkes kendi 
gücüne göre çalışıyordu. Balyoz sesleri çekiç sesleri ile 
yabalarla hayvanların üzerindeki sandıklara doldurulan 
taşları, gösterilen deponun yerine boşaltıyorduk. Gün-
lük ortalama her  aile 90-95 yük taş kırıyor, dolduruyor 
ve deponun bulunduğu alana boşaltıyordu. Yorgunluk 
hat safhadaydı. Ellerimiz gün geçtikçe nasır bağlıyor, o 
nasırlar kanıyor ve acı veriyordu. Bazen çekiç ile  taşlar 

kırılırken çekicin önünden hırlayan taş parçacıkları diz 
kapağımıza değdiği zaman hem kanatıyor hem de acısı 
ciğerimize veriyordu. Gün geçtikçe daha çok acı ve daha 
çok nasır bağlıyorduk.  O ocakta tahminen 4 ay çalıştık-
tan  sonra iş bitmişti. Yaprakların sarardığı ve tek tek 
döküldüğü, rüzgârın hafif estiği,  Ayçiçeği  hasadının bit-
tiği, buğday harmanlarının  kaldırıldığı, Ayçiçeği çekird-
eklerini kurumaya bırakıldığı bir sonbahar günüydü. 
Artık iş bitmişti, herkes yorgundu. İşçilerin  çoğunluğunu 
ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri oluşturuy-
ordu.  O öğrenciler okullarını, doğurduğu köylerini, oyun 
oynadıkları top sahalarını ve sokaklarını özlemişlerdi. 
Artık bizlerin memlekete dönme zamanı gelmişti. İşçilik 
dönemi kısa da olsa duygu dolu bir ayrılık zamanını ge-
tirmişti. Herkes birbirine sarılıyordu. Kimi ağlıyor, kimi 
seviniyor, kimi de üzülüyor oldu. Biz çocuklar büyüklerin 
ellerinden öperken onlarda yanaklarımızdan öperek el 
sallayıp hoşça kalın çocuklar diyorlardı. O analar,  o  ba-
balar, o bacılar, o neneler ve dedeler ağlayarak doğduğu 
ve büyüdüğü yere geri dönüyorlardı. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 21 )
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MÜNİR TAŞTAN- 1944 yılının annemin ifadesiyle, patates 
sökümünde (Eylül-Ekim ayları) dünyaya gelmişim. Çocuk-
luğum sıkıntılarla geçti. Babam devamlı iş değişikliği ned-
eni ile bizlerden uzak dururken, bütün yük annemin üzerine 
düşüyor, kıt kanaatle bizleri geçindirmeye çalışıyordu. İlkokul 
4.cü sınıfa kadar, gerek bedensel ve gerekse zihinsel  olarak 
oldukça zayıftım. O yıl sınıfta kaldım. Bu durum çok ağırıma 
gitmişti. Ertesi yıl çok hırslı başladım okula. Bu hırs, bende 
doping etkisi yapmış, sınıfın en faal ve başarılı öğrencisi ol-
muştum. Babamın memuriyete geçmesinin de etkisi ile aile 
düzenimiz yoluna girmiş, önüm tamamen açılmıştı. İlkokulu, 
Ortaokulu, Liseyi ve Üniversiteyi, ufak-tefek sıkıntılar hariç 
pek zorlanmadan bitirip, 1967 yılı Kasım ayının 27 inde Gazi- 
antep-Nizip Lisesinde öğretmen olarak göreve başladım. Bi-
lahare naklimi kendi ilçem Doğanşehir’e aldırıp, öğretmen ve 
idareci olarak hizmet verdim. Kısa süreler; Konya-Ahırlı Lisesi 
ve Bilecik-Söğüt lisesindeki görevlerimi takiben emekli oldum.

Nasıl biri olduğuma gelince: duygusal ve hümanist bir 
yapım vardır. Göze batacak; iyi niyetli ve dürüst oluşumun 
dışında, önemli hiçbir meziyetim ve başarım yoktur. Yardım 
etmeyi ve insanları severim.Toplum için çalışanlara hay-
ranlık duyarım. Çekingenimdir. İnsanları rahatsız ve huzur-
suz etmekten çok sakınırım. İyi ve rahat konuşamam, ama 
iyi şeyler düşünürüm. Az konuşur, çok düşünürüm. Kendimi 
hiç beğenmem. Bu yüzden kendimi cezalandırdığım çok ol-
muştur. Gerçek manada sevdiğim bir insanı, ömür boyu un-
utmam. Bilinçli olarak kimseye zararım dokunmaz. İstemey-
erek yaptığım hata ve verdiğim zarardan dolayı çok üzüntü 
duyarım. Ülkesini ve halkını seven, dini inançlara saygılı, ye-
terli oranda olmasa da gereklerini yerine getirmeye çalışan 
bir insa- nım. Bizlere bu vatanı emanet eden başta milli kurt-
acımız Kemal Atatürk olmak üzere, katkısı bulunan herkese 
minnet duyar ve bu duygularımı canlı tutmaya çalışırım.

Mütevazi bir hayat tarzım vardır. Fazla lüks ve şatafattan 
rahatsız olur ve sıkı- lırım. Herkese karşı saygılı bir duruşum 
vardır. İnsanları ötekileştirmek, yapıma uygun değildir. Kendi 
özelliğimden olsa gerek, gariban, sessiz, sıkılgan, çekin- gen 
insanlara karşı daha bir yakınlık duyarım. Heyecanlı, aceleci 
ve telaş- lıyımdır. Bu yüzden; yaptığım bazı şeyleri yüzüme 
gözüme bulaştırdığım ol- muştur. Övünmek, böbürlenmek 
asla sevmediğim ve tasvip etmediğim özel- liklerdir. Zaten, 
övünülecek, böbürlenilecek bir durumum da söz konusu olma- 
mıştır. Bu durum bende kompleks halindedir. Bu durumum 
başarılı olmamı en-   gellemektedir. Bunun farkındayım. Ancak 
bu psikozdan bir türlü kurtulamamak-  tayım. Bu özelliğimi hiç 
ama hiç sevmemekteyim. Bundan dolayı kendime kız- dığım 
ve kendimi cezalandırdığım çok olmuştur. Yapmam gereken 
bir işi ya çok  iyi yapmalıyım, ya da hiç bulaşmamalıyım diye 
düşünürüm. Çok mecbur kaldı-   ğım durumlarda, dünyanın en 
büyük sıkıntısını yaşarım.

Dayım Ahmet Durak ve Esat Doğan kızı Makbuleden olma 
Nuran ile olan bera- berliğimden;

1)Kubilay Taştan(Cum.Sav.) + Asuman Zeynep(Yarg.Sav.)= 
Onur Deniz.

2)İlkay Seda (İkt.Uz. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme 
kurumunda uzman     olarak hizmet vermektedir.)   dünyaya 
gelmişlerdir.

Sevgili babacığım, duygulandığı anlar bir şeyler yaza-
maya önem verirdi. Ondan    etkilenmiş olacağım ki, ben de 
yeri geldiğinde, duygularımı şiire yansıtırım. Muhacir aileleri 
incelerken, tanıdığım ve bildiğim ya da duyduğum kişileri bir           
iki cümle ile de olsa tanıtmaya çalışıyorum. Kendi çocuklarımı 
tanıtmasam, hak- ları  kalır düşüncesiyle, akroştiş birer şiirle 
onları tanıtmaya çalışayım.

                                        K U B İ L A Y                             
                Kalplerden hiç çıkmayan, doyum olmaz bir yarsın,
                Unutmak mümkün değil, akılda her an varsın,
                Bakarken maviş, maviş; nehir gibi akarsın,
                İyilik dolu gönlün, hep olumlu bakarsın.
                Lale, sümbül, menekşe, gibi her an kokarsın,
                Alev olup bir anda, kötülüğü yakarsın,
                Yaradana şükürler, hele ki her dem varsın.
                                 İ L K A Y    S E D A
                 İnan bana sorsalar, sen ki nasıl birisin ?
                 Lekesi olmayan, bir cam gibisin.
                 Kalplerde doymayan, bir kan gibisin.
                 Aramakla bulunmaz, bir can gibisin.
                 Yeşili solmayan, bir çam gibisin.
                 Sanırsın ceylan gelir, ahu gözü sürmeli,
                 Endamını görünce, bütün gözler gülmeli.
                 Denk mi acep?  Doğarken dolunay’a,
                 Anlamaya ne gerek, mah yüzünü görmeli.
 MÜNİRE- Annem bir işi olduğunda onu bana emanet eder, 

ben de onu eğlen- direrek, güldürerek avutmaya çalışırdım. 
O daha henüz oturma çağında, güzel ve sevimli bir çocuktu. 
Bir gün yine annem onu bana emanet ederek evden ayrıldı. 
O, bir köşede oturuyor, ben ise diğer köşede sıra ile dizilmiş 

yorgan ve döşek- lerin üzerine sıçrıyor, çeşitli hareketler ve 
değişik sesler çıkarıyorum. Kardeşim yaptığım bu hareket-
lere kahkahalarla gülüyor, ben ise, kendisini eğlendirdiğimi 
düşünerek, daha bir iştahla devam ediyorum. Ben o zaman-
lar 2-3 yaşalarında daha bir çocuğum. Yaptığım bu hareketler 
sonucu, sıralı olarak dizilmiş tüm yatak ve yorganlar üzerime 
yıkılmasın mı!..Tüm gayretimle yatakların altından kurtulma-
ya çalışıyorum, ama nafile, gücüm yetmiyor. Ümidim  kesilince 
bağıra- rak ağlamaya başladım. Gelen giden, sesimi duyan 
yok. Artık nefes almakta zorlanıyorum, boğulmak üzereyim. 
Annem eve gelmiş, benim haykırışlarımı duyunca; büyük bir 
telaş ve korku ile içeriye girip yatakları bir bir savurmasiyle, 
nefes alıp hayata dönmüş oldum. Bu olay beni, annemi ve 
büyük bir ihtimalle küçük kız kardeşim Münire’yi üzmüş ve ko-
rkutmuştu. Kardeşim bir ihtimal, şok geçirmiş olacak ki, kısa 
bir zaman sonra aramızdan ayrıldı.

ÜNVER TAŞTAN- Çok iyi niyetli, saf ve tertemiz bir insan. 
En çok dialoğ kurduğum kardeşim. Birbirimizi çok sevmem-
ize rağmen, bir araya geldiğimizde çoğu zaman sessiz kalırız. 
İkimiz de konuşmayı pek sevmediğimizdendir bu. Bu halimizi 
biz de beğenmeyiz ama yine de sessiz olmayı yeğleriz. Akraba 
iliş- kilerini çok iyi takip eder, düğün-dernek ve hasta ziyaret-
lerini ihmal etmez. Bu özellikleri babamınkine çok benzer. 
Saf ve iyi niyetli olmasının acısını çok çek- ti. Buna rağmen bu  
özelliğini hala sürdürmektedir.

Malatya’da ev yemekleri üzerine çalışan “Meltaş” isimli iş 
yerinin sorumlulu- ğunu üstlenen ve yaptığı çeşitli yöresel ev 
yemekleri ile ödüller kazanan, aslen Artvin-Şavşatlı olan Meli-
ha ile olan evliliğinden;

1-Ilgın(Bankacı) + Ahmet Karataş(Röprezant) = Ceren- 
Demir

2-Nilgün(Bd.Öğret.) + Mete Karakaş(Bd.Öğret.)= Tuna
3-Ömer(Hv.Asb.) + Gülşah(Bankacı) =
4-Önder(Turizm Mes.) + Seval (Öğret.) = Yusuf
Bu yeğenlerimin tümü de iyi niyetli, saygılı ve fedakardır-

lar. Onlar bana karşı     daima saygı duymuş, ben de onlara 
değer vermiş ve sevmişimdir.

NEVİDE –Büyük kız kardeşim. Cefakar, soğuk kanlı, mü-
cadeleci, tertipli ve düzenlidir. Olumsuzluklara karşı dirençli 
ve sağ duyulu. Özellikleri annemize çok benzer. Çocuklar ve 
torunların bakım ve sorumlulukları kendisini çok yoru- yor 
sanıyorum.

Hala(bibi) oğlumuz Necmi Özcan ile olan beraberliğinden;
1-Ufuk(Kimyager) + Sema = Burak. (boşandılar.)
2-Tan (Röprezant) + Seyhan = Ege (boşandılar)
3-Doğan (Röprezant) + Melike(trafik kazası sonucu öldü.)

ve Aslı (Müh.) ile ikinci evlilik =  Güneş.
Bu yeğenlerim saf ve iyi niyetlidirler. Şanssızlıkları hem iş 

hayatlarında ve hem     de evliliklerinde yakalarını bir türlü 
bırakmamıştır. Bu özelliklerinden dolayı kendilerini hem 
sevmiş ve hem de acımıştırım.

NEVRİYE – Küçük kız kardeşim. Zeki, çalışkan ve mücade-
lecidir.Tüm aile fertlerinin sorumluluğunu üzerinde taşır. Ken-
di ailesi olmak üzere, diğer aile bireyleri ile iletişimi düzeylidir. 
Müzik öğretmeni, bilinçli ve düzeyli bir işlet- meci olan Akif 
Önal ile olan beraberliğinden;

1-Ozan(İşletmeci) + Hatice = Kuzey
2-Eren (Üni.Mez.) 
Bu iki yeğenim akıllı ve bilinçlidirler. Yaptıkları işleri başarı 

ile sürdürecekleri    inancı hakimdir bende. Kendilerini seviyor 
ve takdir ediyorum.

GÜRSEL TAŞTAN- Ailenin en küçüğü. Genellikle her ailede 
en küçükler, anne ve babalar artık yaşlanmış oldukları ve 
çocuklar üzerinde artık baskı kuramadık- larından olsa gerek, 
farklı bir yapıda olurlar. Kendilerini daha özgür hisseder ve 
sorumluluk taşımaz, sorumsuz yaşamak isterler. Bazen de 
çizmeyi aşarlar. Bu- nun haricinde Gürsel, çok zeki, toplum 
içerisinde etkili, okuyan, bilen bir kişidir. İsteseydi, hayatını  
kontrol altında tutabilseydi, üstün bir mevkide bulunabilirdi. 
Ancak ne yazık ki sorumsuzca yaşamayı tercih etti.

Rıfat ve Latife Aydın’dan olma Hülya ile olan beraber-
liğinden; Gökhan (Yük. Ok.Mez.) ve Berkant(Öğ.) dünyaya 
gelmiştir. Bu iki yeğenim de sevilmeye la- yıktırlar. Akrabaları-
na düşkündürler. İlişkileri sammimidir. Zekidirler. Düzenli bir 
yaşam onları başarıya ulaştıracaktır.

- Ü N V E R   A İ L E S İ-
          Bu aile, Süleyman (Aslan ailesi)- Mukat(Özcan ailesi) 

ve Musa (Ünver ailesi) nin nüvesini teşkil eden kardeşlerden; 
Musa’nın, Hüveyda ile olan bera- berliğinden türemiştir.

Musa ile Hüveyda’dan Molla İrfan dünyaya gelmiştir.
 -MOLLA İRFAN(1874-1915)-Canpolat ailesinden Muhar-

rem-Esme kızı Tontul (H.Memet Çavuş’un  kız kardeşi)ile olan 
evliliğinden;

1)FADİME (1906-…)-1930 yılında Köşker Mustafa evlendi. 
Bu evlilikten; Kad- riye-Zöhre ve Zemzem dünyaya geldi.

KADRİYE- İlk evliliğini Hanifi Tutak ile yaptı. Bu evlilikten: 
1-Kezban + Ahmet Yalvaç= Emre-Hale-Şule./ 2-Adnan(Öğret.
Em.)+ Kezban=Enver- Erhan-Nurhan./3- Ethem(Öğret.) + Ya-
semin= Esra-Sedanur-Furkan. Kadriye ikinci evliliğini kaynı 
Yusuf Tutak ile yaptı. Bu evlilikten de; 1-Yasemin + Cengiz 
Kapıcı=Şimal Beyza-Alim Burak. /2- Alparslan(Pol.)   + Hatice 
= Çocuk yok.  / 3-Ekrem + Yurdagül = Dilek- Buket- Demet- 
Memet Can. /4- Seçkin + Yeşim = Ersin-Erkut.

ZÖHRE- Evsal Laçin (Em.Pol.) ile olan evliliğinden;Bilge-Ay-
fer-Aysun-Hülya- Murat ve Selda oldu.(Geniş bilgi “Laçin” ail-
esindedir.)- Zöhre, tanıdığım kadarı   ile son derece terbiyeli 
ve asil bir insandır.

ZEMZEM- Vahap Korkmaz ile olan beraberliğinden; 
Dilaver- Kezban- Dilek ve Fatih dünyaya geldi.(Geniş bilgi “Ko-
rkmaz ailesindedir.)-Akrabam Vahap kork- maz ile evli olması 
nedeniyle yakınen ve ayrıca tarla komşumuz olması nedeni   
ile  çocukluğundan itibaren iyi tanımaktayım. Onu daha ziyade 
evlerine yakın bir yerlerde bir-iki küçük hayvanlarını otlatırk-
enki sevimli hali ile hatırlarım.

2)AİŞE (1906-1916)Fadime ile ikizdir. Çocuk yaşta vefat et-
miştir.

3)HATİCE(1908-….)-İlk evliliğini Mehmet Durak ile yaptı. 
Bu evlilikten : 1-Hikmet(Em.Sb.)+ Ayten = İsmet- Saffet ve 
Sevgi.(Durak ailesinde)- 2-Saadet + Ömer Canpolat = Rıfkı- Rı-
fat- Mustafa- Uğur- Asuman-Yasemin.(Geniş bilgi “Canpolat 
ailesindedir.)

Hatice ikinci evliliğini, askerden tebdil hava ile gelip bir 
süre sonra ölen koca- sından sonra, Vezir Laçin ile yaptı. Bu 
evlilikten de; Evsal-Aysel-Nursel-Günser ve Mansur oldu. (Bilgi 
“Laçin”ailesinde.)

ALİ ÜNVER(1909-1973)- Kendisini tanıma fırsatım oldu. 
Aynı mahallede otur- duğumuz için genellikle karşılaşabiliyor-
duk. Gür sesli birisi idi. Bu nedenledir ki tellal olarak görev-
lendiriliyor, o da bakkal Osman Bilgili’nin düz damının üzer-
inden duyuruyu gür sesi ile yapıyordu.” Duyduk duymadık 
demeyin haa!.. yarın filanca yerde ark çalışması yapılacak, her 
aileden bir kişi, bu çalışmaya katılacaktırrr. Duyan duymaya-
na haber etsin haaa!..” Kendisi hiç kimsenin evine destursuz 
girmez, “ev sahaplarııı” diyerek uyarırdı.

İlk evliliğini Emine ile yapar. Doğumda ikiz çocukları dün-
yaya gelir. Ne yazıkki doğumu müteakip hem anne Emine, hem 
de ikizler vefat ederler. İkinci evlili- ğini Recep ve Mine’den 
olma Ayşe(annemin teyzesi) ile yapar. Bu evlilikten;

BURHANEDDİN ÜNVER- Akrabalık ilişkimiz olduğu, 
gençliğinde bizim tarla-tapan işlerimize baktığından dolayı 
kendisini yakinen tanımaktayım. Zama- nında iyi güreşirdi. 
Güreşin her türlüsünden büyük zevk alırdı. Televizyonda güreş 
müsabakalarını hiç kaçırmaz, heyecandan yerinde duramazdı. 
Bizim işlere baktığı zamanlar, kendisine yardımcı olurdum. 
Çift sürmede, harman zamanla- rında ve değişik tüm işlerde 
en yardımcısı ben olmuşturum. Son zamanlarda kıs- mi bir 
felç  geçirince, hayattan adeta koptu, eve ve yatağa bağımlı 
oldu.

Mülayim Hüseyin Genç ve Fatma’dan olma Ayşe ile evlil-
iğinden;

1-Mesleha-Orhan Kabakaş ile olan beraberliğinden; Kübra- 
Büşra ve Eyüphan dünyaya gelmiştir.

2-Yusuf Ünver(Hv.Tol.Tekn.) + Hülya  =Ahmet Yasin- Ayşe 
Pınar

3-Filiz + Faruk Erdem = Merve ve Aslı
4-Musa Ünver(     ) + Nerman = Semi
5-Aynur +Erkan Ünver = Muhammet Ali- Ayşe Bersu
Ş A D İ Y E –Tanıdığım kadarı ile çok alçak gönüllü, çok 

cana yakın bir abla- mızdır. Akrabalık nedeniyle biz çocuklara 
ilgi ve sevgi gösterirdi. Urfalı Ali Kul lar ile olan evliliğinden, 
Necla oldu. Son zamanlarda vefat ettiğini duyunca çok    ama 
çok üzüldüm.

Ali Ünver üçüncü evliliğini Kadılı köyünden Teslime ile 
yapmış, bu  beraber- likten de;

İSMAİL ÜNVER- Bizim dönem arkadaşlarımızdandır. İyi 
niyetli, samimiyetli ve zararsız bir insandır. Uzun bir dönem 
Almanyada kaldı. Sağlığına önem ver- medi. Şimdilerde hast-
alıklarla mücadele etmektedir. Ayşe ile yapmış olduğu ev- lilik 
sonucu;

1-Nesrin + Bülent Kaya = Tolga ve Güray
2-Erkan + Aynur = Muhammet Ali ve Ayşe Bersu
3-Ersin +

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 45
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 17 11 3 3 31 18 13 36

2.GALATASARAY A.Ş. 17 11 2 4 37 22 15 35

3.FENERBAHÇE A.Ş. 17 9 6 2 34 20 14 33

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 8 6 3 29 16 13 30

5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30

6.GÖZTEPE A.Ş. 17 9 3 5 30 26 4 30

7.TRABZONSPOR A.Ş. 17 8 5 4 33 28 5 29

8.DG SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26

9.BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25

10.E YENİ MALATYA 17 6 4 7 21 24 -3 22

11.KASIMPAŞA A.Ş. 17 5 4 8 25 31 -6 19

12.TM AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19

13.A ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18

14.OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17

15.ANTALYASPOR A.Ş. 17 4 5 8 19 31 -12 17

16.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15

17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14

18.K KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

K KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR - E YENİ MALATYASPOR

BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

DG SİVASSPOR - TM AKHİSARSPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

18.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

Yeni Transferler Kampa Katıldı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası 

çalışmaları sürerken, yeni transferlerin de Antalya kampına 
katıldığı belirtildi  

Geleceğin takımını kurmayı hedefleyen Malatya temsil-
cisi, TFF 1. Lig takımı Elazığspor'dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig 
ekibi Mersin İdmanyurdu'ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig 
ekibi Düzyurtspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. 
3 futbolcu da dün sarı-kırmızılı takımın Antalya kampına gi-
derek çalışmalara başladı. Berk’in Teknik Direktör Erol Bu-
lut’un Elazığspor’dan da öğrencisi olduğu ve Bulut’un trans-
fer listesinde de bulunduğu belirtildi. Transfer startını 3 genç 
oyuncuyu kadrosuna katarak veren Evkur Yeni Malatyas-
por’un birkaç gün içerisinde görüşme halinde olduğu diğer 
futbolcuları da kampına dâhil edeceği ifade edildi. Bu arada 
Malatya temsilcisinde Antalya kampı sürüyor. Teknik heyet 
tarafından izinli olan Arturo Mina ve Emanuel Dening’in 
yanı sıra sakatlığından dolayı tedavi olan Dia’nın katılmadığı 
kampta 5. gün geride kaldı. Sarı-kırmızılı takımın kondisyon 
depoladığı kampta yoğun antrenman temposundan dolayı 
futbolcuların zaman zaman zorlandıkları ifade edildi. 

Bulut, Takımın Durumunu Değerlendirdi
Evkur Yeni Malatyaspor 

Teknik Direktörü Erol Bulut, 
ikinci yarı öncesinde takımın 
durumunun gayet iyi olduğunu 
söyledi. Bulut, ligde görev alan 
yerli hocalar için de, “Türki-
ye’de genç teknik adamlara 
daha çok şans verilmeli” ifade-
lerini kullandı

Devre arası hazırlıklarını 
Antalya’da sürdüren Evkur Yeni 
Malatyaspor’da Teknik Direk-
tör Erol Bulut, açıklamalarda 
bulundu. Takımın son duru-
muyla ilgili olarak konuşan 
Bulut, “Gayet iyi durumdayız. 
Verdiğimiz antrenman pro-
gramını tatilde de en iyi şekil-
de uyguladılar. Yapacağımız 
testlerde bu daha da iyi ortaya 
çıkacak. Biliyorsunuz futbol-
cular tatile çıktıklarında çalış-
mayı biraz ihmal ediyorlar. Ama 
biz futbolcularımıza güveni-
yoruz. Onlara verdiğimiz pro-
gramı iyi gerçekleştirdiklerini 
düşünüyoruz. Hazır bir şekilde 
geldiler. Ligin ikinci yarısı daha 
çetin geçecek. Her kaybettiğiniz 
puan sıkıntı oluşturabilir. Ya da 
her alacağınız puan çok önem-
li olacak. Bu hem ligde kalmak 
isteyen hem de şampiyonluk 
mücadelesi veren takımlar için 
geçerli. Takımın şu anda hemen 
hemen hepsi burada. Sadece 
Dia yok. O da sakatlığı nedeni-
yle Fransa’da tedavi görüyor. 
1 hafta sonra burada olacak. 
Mevcut kadroyla devam edi-
yoruz. Bizimle olmasını iste-
diğimiz bazı isimler var. Biraz 
gecikti gibi görünüyor. Transfer 
komitemiz ve yönetimimiz bu 
konuda gayret gösteriyorlar. İn-
şallah en kısa sürede verdiğimiz 
listedeki oyuncular bizimle 
olur” açıklamasında bulundu.

Takımdan ayrılan Yalçın 
Ayhan’ın çok iyi bir profesy-

onel olduğunu belirten Erol 
Bulut, “Yalçın Ayhan çok pro-
fesyonel bir futbolcu. Kendisi-
yle Başakşehir’de de beraber 
çalıştım. Çok iyi bir profesy-
onel. İşini en iyi şekilde yapma-
ya çalışan ve haftanın 4 günü 
tesiste kalıp kendisini iyi ko-
ruyup hazırlayan bir futbolcu. 
Kendisinin yönetim ve başkanla 
arasında bir problem oldu. An-
cak iyi şekilde ayrıldılar. Bun-
lar güzel örnekler. Daha önce 
negatif örneklerini de gördük 
ancak doğru olanı bu şekil-
de ayrılmak. Kendisine yeni 
takımında başarılar diliyoruz. 
İnşallah istediği başarıları yeni 
takımında da gösterir. Yerine 
yapılacak transfer konusunda 
ben listeyi yönetime sundum. 
Yalçın’ın gitmesiyle bu mevki 
için mutlaka bir şey yapmamız 
lazım. Bir stoper gelmesi gere-
kiyor. Yönetimimiz bu konuyla 
ilgili girişimlerini sürdürüyor. 
İnşallah birkaç gün içinde yeni 
arkadaşlarımız kadromuza 
katılır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yerli teknik adam 
sayısının artmasının olumlu 
olduğunu dile getiren Erol Bu-
lut, “Ben şunu söylemek isti-
yorum; sadece yöneticilerimiz 
genç teknik direktörlere güven-
meli ve onlara o imkânı verme-
li. Tecrübe önemli tamam ama 
bu tecrübeyi elde etmek için 
hocalarımızın da bir yerden 
başlaması gerekiyor. Almanya 
gibi bir ülkede 27, 28 yaşında-
ki antrenörler Bundesliga’da 
hocalık yapıyorlar ve takımları 
çok iyi noktadalar. Demek ki 
onlar güveniyor ve hocaları-
na o şansları veriyorlar. Bizde 
de yavaş yavaş yeni hocalara 
bu şansın verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum” diyerek sözler-
ini tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarı öncesinde takımın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. 
Bulut, ligde görev alan yerli hocalar için de, “Türkiye’de genç teknik adamlara daha çok şans verilmeli” ifadelerini kullandı


