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10’uncu Elma Festivali Dolu Dolu Geçti 
KENAN EREN 
Geçtiğimiz hafta 10’cusu düzen-

lenen Doğanşehir Elma Festivalini 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük ile değerlendirdik. Dost-
tuk ve kardeşlik içinde bir festival 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Kü-
çük sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Festival sonrasında çok olumlu bir 
tepkiler aldık. Bugüne kadar Do-
ğanşehir’de yaptığımız festivaller-
den en iyisi olduğuna diyebilirim.  
Büyük bir kalabalıkla katılım sağ-
landı. Zengin bir festival gerçekleş-
tirdik. Etkinlikleriyle, sanatçılarıyla 
programlarıyla etkin bir festival 
oldu. Festival sonrasında da katı-
lımcılardan yoğun bir şekilde teşek-

kür ve takdir aldık. Bizi mutlu eden 
diğer tarafta festival esnasında ve 
festival süresince en ufak bir olum-
suz olay ile karşılaşmadık. Bir eleş-
tiri dahi almadık. Birlik beraberlik 
içerisinde Alevi’siyle, Kürdiyle, Tür-
küyle birlikte bir festival gerçekleş-
tirdik. Her siyasi görüşte ki insan-
lar festivalimize iştirak ettiler. AK 
Parti’lisi, CHP’lisi, MHP’lisi HDP’lisi 
hepsi festivalimiz de yer aldı. Buna 
rağmen festivali esnasında hiçbir 
siyasi parti işareti yapılmadı. İn-
sanlar kardeşçe festivali izlediler. 
Burada biz aslında bir kardeşlik 
mesaj verdik.  Görüşleriniz siyasi 
görüşlerimiz ne olursa olsun ama 
kardeş olalım birlik olalım diyoruz. 

Birbirimizi seversek Doğanşehir’i-
mizde huzur ve güven olur. Festiva-
limiz de birçok etkinlikte yer aldı. 
Doğanşehir Belediyesi tarafından 
kurulan mehter takımı halkoyun-
ları ekibimiz gösteri sundu. Güreş 
kulübünü oluşturduk. Güreşçileri-
miz de güreş gösterisi yaptı. Bunun 
yanında sporcularımızda festivalde 
yer aldı. 2 dalda elma yarışması 
yaptık. Böyle bir festival düzenledi-
ğimiz için teşekkür ve olumlu tep-
kiler alıyoruz.  Sanatçılarımıza da 
verdiğimiz konser çok zengin oldu 
çok geniş bir kalabalığa sanatçıla-
rımız konser verdi. Mahalli ve ulu-
sal sanatçılarımız festivalde yer 
aldı.  Onlar da memnun ayrıldılar.”

İlk Alevi Araştırma Enstitüsü İnönü Üniversitesi’nde kuruldu
İnönü Üniversitesinde Alevilik Araştır-

maları Enstitüsü kuruldu. Alevilik üzerine ilk 
araştırma enstitüsü olma özelliğini taşıyan 
kurumun kurulmasına ilişkin karar 6 Tem-
muz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe girdi.

Malatya Valisi Ali Kaban,  İnönü Üniversi-
tesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay,  Malatya 
Müftü Ümit Çimen, Alevi Dernekleri ve Va-
kıfları adına, Erdoğan, Ünver, Eşref Doğan, 
Hasan Meşeli gibi isimler de yeni kurulan 
Alevilik Araştırmaları Enstitüsünde bir araya 
geldi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ALEVİLİK ARAŞTIR-
MALARI ENSTİTÜSÜNÜN DÜZENLEMİŞ OL-
DUĞU “HZ. HÜSEYİN VE KERBELA” KONULU 
KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları 
Enstitüsünden Doç. Dr. Mehmet Dönmez’in 
konuşmacı olduğu konferansa; Malatya Valisi 
Sayın Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Mü-
dürü Sayın Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Sayın 
Ümit Çimen, Cem Vakfı Malatya Şubesi Baş-
kanı ve Mürşidimiz Sayın Eşref Doğan Dede, 
Malatya Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı 
Sayın Hasan Meşeli, Hz. İmam Zeynel Abidin 
Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Sayın Doğan Ka-
raduman, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Baş-
kanı Sayın Erdoğan Ünverdi, akademik per-
sonel ve üniversite öğrencileri katıldı.

Konferansın ardından İnönü Üniversite-
si Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 
ön kısmında (Mudanya Meydanında) Malatya 
Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Sayın 
Hasan Meşeli’nin okuduğu gülbakların eşli-
ğinde aşure dağıtımı yapıldı.

Vali Kaban ve beraberindeki heyet, İnönü 
Üniversitesinde öğrencilere yönelik açılan Di-
yanet İşleri Başkanlığının “Doğru Bilgi, Sağ-
lam İnanç ve Güzel Ahlak” temalı standı ve İl 
Emniyet Müdürlüğünün “El Ele, Güvenli Ge-

leceğe” temalı stantlarını inceledikten sonra 
İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Ens-
titüsünü de ziyaret etti. Enstitünün akademik 
ve idari yapılanmasıyla ilgili bilgi alan Sayın 
Kaban, enstitünün ülkemizin inanç ve kültür 

dünyasına büyük katkılar sunacağını, Ale-
vi-Sünni ayrımından ziyade, üretilen doğru 
bilgiler sayesinde Alevi-Sünni yakınlaşması-
nın sağlanacağı yönündeki fikirlerinin daha 
da güçlü olduğunu ifade etti.

KAYMAKAM ERSÖZ ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
Doğanşehir e yeni atanan Kaymakam Murtaza 

Ersöz Doğanşehiri tanımaya ve Mahalle ziyaretlerine 
devam ediyor.

Mahalle ziyaretleri kapsamında ilçemiz Gövdeli, 
Kapı dere ve Örencik Mahalleleri ziyaret edildi. Do-
ğanşehir Kaymakamı Murtaza ERSÖZ, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK ve kurum amirlerinin 
katıldığı ziyaret programında bölgedeki vatandaşla-
rımızla sohbet edilerek vatandaşlarımızın ve mahalle 
muhtarlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Do-
ğanşehir Kaymakamı Murtaza Erzöz tarafından ilgili 
kurum amirlerine gerekli talimatlar verdi. Mahalle-
lerdeki ilköğretim okullarını da ziyaret edildiği prog-
ramda öğrencilerin derslerindeki başarısı ve başa-
rılarını artırma konusunda yetkililerden bilgi alındı. 
Hayırsever işadamı ve Belediye Başkanı Vahap KÜ-
ÇÜK’ün katkılarıyla yaptırılan Gövdeli Mahallesinde 
bulunan Karadut Camii’nin minaresinden dolayı da 
bir açılış programı gerçekleştirilen mahalle ziyare-
tinde bölgedeki asayiş ve güvenlik konusunda da yet-
kililerden bilgi alan Kaymakam Ersöz, daha sonra be-
raberindeki heyet ile birlikte Doğanşehir e döndüler. 
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DEĞİŞMEM
Sultansın deseler taç giydirseler

Bana hatun deyişine değişmem

Mihrapsın deseler secde dursalar 

Küsüpte çattığın kaşa değişmem 

Yunus diye deryalara salsalar 

Avucundan içtiğim suya değişmem 

Krallara layık sofra kursalar

Seninle yediğim aşa değişmem

 

Ömrümü bahar kılsalar 

Seninle geçen kışa değişmem

AKİFE AYHAN

DOĞANŞEHİR TARİHİNE KÜÇÜK BİR KATKI: 
Doğanşehir Atatürk İlkokulunun 1925 

yılına ait bir öğrenci kaydı.
Öğrencinin ismi: Faik Çakmak Efendi
Doğum tarihi ve yeri: 1917, Viranşehir.
Babasının adı: Gogob Oğullarından 

Osman.
Öğrencinin ikameti: Viranşehir köyü.
Okula kabul edildiği tarih: 1 Eylül 

1925.
Okulda görülen dersler:
Türkçe.
Din Dersi.

Hayat Bilgisi.
Hesab ve Hendese.
Tarih.
Coğrafya.
Tabiat Dersi.
Eşya Dersi.
Yurt Bilgisi.
Resim ve El İşleri.
Ev İdaresi.
Musikî (Müzik).
Terbiye-i Bedeniyye (Beden Eğitimi).
Hâl ve Hareket.

Dikkat.
Say ve Gayret.
İntizamperverlik.
*Tüm geçmişlerimize rahmet olsun.
DURAN KARATEPE

Rektör Karabulut Doğanşehir İlçesini Ziyaret Etti
DEMET TUNCEL 
Rektör Prof. Dr. Karabulut, 

Doğanşehir Kaymakamı Murta-
za Ersöz ve Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret 
ettikten sonra Doğanşehir Va-
hap Küçük Meslek Yüksekokulu 
ve Sürgü Yurt binasında incele-
melerde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Vahap Küçük’e Doğanşehir il-
çesine kazandırmış olduğu Mes-
lek Yüksekokulu binası ve halen 
vermiş olduğu desteklerden do-
layı teşekkür eden Rektör Prof. 
Dr. Karabulut, Doğanşehir ilçe-
sindeki meslek yüksekokuluna 
verilen desteğin Türkiye için bir 
model olduğunu söyledi. Doğan-
şehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ise, “Doğanşehir Vahap 
Küçük Meslek Yüksekokulu için 
elimden gelen her türlü desteği 
vermeye hazırım. Öğrencileri-
mizin yurda gidip gelmesi için 
otobüs hizmeti de veriyorum” 
dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, 
beraberinde Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük ile bir-
likte Doğanşehir Vahap Küçük 
Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret 
ederek, okulda incelemelerde 
bulundular, ardından Aşure et-

kinliğine katıldılar. 
Rektör Prof. Dr. Karabulut, 

öğrencilerden başarılı olmala-
rını isteyerek, “Elimizden gelen 

tüm imkanlarımı öğrencilerimi-
zin başarılı olması için seferber 
edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, 

beraberinde Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük, Sürgü 
Mahallesindeki öğrenci yurdun-
da da incelemelerde bulundular.

DOĞANŞEHİR’DE İLK BAŞKAN ADAY ADAYI CHP’DEN  

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir İlçesinde yaklaşan yerel 

seçimler nedeniyle ilk aday adayı CHP den 
müracaat etti. Saat 11.00 sularında CHP 

parti binasına gelen Hüseyin Dulkadiroğ-
lu evraklarını  ilçe başkanı Kenan Erdem e 
teslim ederek resmen müracaat etti.  

Doğanşehir parti binasına gelerek bu-

rada partililerle buluşan ilk aday adayı Hü-
seyin Dulkadiroğlu Doğanşehir de yapılan 
hizmetleri yetersiz buluyorum, Doğanşe-
hir için bilgi ve birikimimi, tecrübelerimi 
kullanmak istiyorum. Başkan seçildiğim 
takdirde, "cadde ve sokakları düzenleye-
ceğim. Yıllarca ihmal edilmiş çarpık  yapı-
laşma konusunda düzenlemeler yapaca-
ğım,  kısacası yapılması gereken her şeyin 
en iyisini yapacağım" dedi. İlçe başkanı 
Kenan Erdem ise " partimize gelerek aday 
adayı olmak isteyen Sayın Hüseyin Dulka-
diroğlu CHP ilçe teşkilatımıza evraklarını 
teslim etmiştir. Ben hayırlı olmasını diliyo-
rum" dedi.  

Hüseyin Dulkadiroğlu 1962 yılında Do-
ğanşehir de doğdu. ilk ve orta öğrenimini 
Doğanşehir de Malatya İnönü Üniversitesi 
Matematik bölümünü bitirdi. 8 yıl öğret-
menlik yaptıktan sonra Almanya ya gitti. 
Burada Mimarlık Fakültesini bitiren Dul-
kadiroğlu burada bir inşaat firmasında ça-
lıştı. Mühendislik dalında mastır yaparak 
Yüksek mühendis olan Dulkadiroğlu Do-
ğanşehir de inşaat firması kurarak inşa-
atçılık yapmaktadır. Hüseyin Dulkadiroğlu  
Evli 3 çocuk babası.
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Soldan sağa
1. Tabakası olmayan... -den başka, gayri (eski)... 2. Yavaş 

yavaş... Rezil olma durumu, rezalet... 3. Bir kişiliği canlandı-
ran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin 
genel adı... Faizi olan, faizle işlem gören (para).. Itırlı, koku-
lu (eski)... 4. Tabanlık... İki direkli, seren yelkenli, birkaç top 
taşıyan gemi (eski)... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona 
katılan parça... 5. Eğreti, ödünç (eski)... Lak ile cilalanmış... 
Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya 
gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire bi-
çiminde yaprak... 6. Paladyum elementinin simgesi... Boa 
yılanı... Öbür şeyler arasında, bu arada... 7. Kilidi açıp kapa-
mak için kullanılan araç, açar, açkı... Mürekkep hokkalarına 
konulan ham ipek (eski)... 8. O zamirinin yönelme durumu 
eki almış biçimi... Amca olma durumu... Herhangi bir cisim 
veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşı-

tı... 9. Helyum elementinin simgesi... Türkiye’nin Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Arka, bir şeyin 
sonra gelen bölümü, art, alt taraf... 10. Tatlı dille, iyi davra-
nışla... Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan (eski)... 11. 
Aymaz... Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’da 
yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin 
boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins 
geyik, sığın... 12. O gösterme sıfatı (eski)... Anlam, kavram, 
mefhum (eski)... Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman 
durabilen... 13. Kedi, köpek vb. hayvanların ön ayağı (halk 
ağzı)... Büyük çağlayan, çavlan... Dünyanın, güneş çevresin-
de tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 
49 dakikalık zaman... 14. Açık ve düzgün harflerle yazılmış, 
kolaylıkla okunabilen (yazı)... Sanat ve bilim eserlerinin 
veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka 
gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı... 15. Tanrı’nın 
sevgi ve ilgisinden yoksun olma, beddua... İğnelenmek işi...

Yukarıdan aşağıya
1. Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama... Azel... 

2. Sözü edilen yerden... Dalkavuk (halk ağzı)... 3. Pedavra 
(eski)... Zayıf, cılız, çelimsiz (eski)... Gizli yer, köşe bucak 
(halk ağzı)... 4. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından 
eksik... Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluştur-
duğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık, taun... Elenmiş... 5. İçe-
cek ve hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde 
oturacak yerlerin bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri... Bü-
yükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme 
sözü... Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, 
araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yara-
yan bir söz... Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde 
kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 6. Azarlama işini yaptırmak 

veya azarlanmasına yol açmak... Aşırı sevgi ve bağlılık duy-
gusu, sevi, amor... 7. “İyilik edeyim derken kimseyi memnun 
edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i mem-
nun edemedi” sözünde geçer... Aktinyum elementinin sim-
gesi... Lale bulunan veya yetiştirilen (yer)... 8. Bir kimsenin, 
başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi 
gereken iffeti... Eritilmiş ve birazı yakılmış şekerle yapılan 
şekerleme, karamela... Alüvyon... 9. Büyük yük üzerine ko-
nulan küçük yük... Lütesyum elementinin simgesi... Çocuğu 
olan kadın, anne... 10. Alt (eski)... Alışagelmek işi... 11. Gam 
dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota 
işareti... Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma mad-
delerinin uzun, ince liflerinden her biri... Fal açma, fala bak-
ma (eski)... 12. Alık olma durumu veya alıkça bir iş, belahet... 
Elde edilmesi gereken, ulaşılmak istenen şey, amaç... Türk 
alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 13. Bir 
şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı... Öğretim üyesi... 14. 
Dolaysız, aracısız... Irak halkından veya bu halkın soyun-
dan olan kimse... 
15. Kalseduan ku-
varsının bir türü 
olan, yüzük taşı, 
mühür vb. yap-
makta kullanılan, 
türlü renklerde, 
yarı saydam, par-
lak ve değerli bir 
taş... Kahraman-
maraş iline bağlı 
ilçelerden biri... 
İlmek işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Bir gün Münir Taştan beni çağırmış, “duvar gazetemiz için 
Kaymakamla röportaj yapmaya gider misin?” diye sormuş, ben 
“peki” deyince, yanıma üst sınıflardan da bir arkadaş vermiş, bizim 
için randevu almıştı. Gidip kaymakamla röportajı yapmıştık. Daha 
önce hazırladığımız soruların da dışına çıkmıştık, sohbet uzadıkça 
uzamıştı. Röportaj duvar gazetesinde yayımlandı ve çok ilgi gördü. 
Daha sonra Münir Taştan’la karşılaşan Kaymakam bizden övgüyle 
söz etmiş. Münir Hoca, bize bunu sevinçle aktarmıştı.

Başka bir gün Münir Hoca, beni koridorda buldu. “Tiyatro oyunu 
hazırlıyoruz, senin de görev almanı istiyorum, başarılı olduğun için 
derslerini de aksatmazsın”dedi. Bu hem övgü hem de derslerimi ak-
satmamam için bir uyarı mesajıydı sanki. 

İlk defa bir tiyatro oyununda görev alacaktım. O güne kadar 
seyrettiğim galiba iki tiyatro oyunu olmuştu. Bunlardan birisi, Münir 
Taştan’ın Doğanşehir’e getirilmesinde aracılık ettiği, Levent Kırca’nın 
“Anahtarlar ve Sahipleri” adlı kabaresi, öteki de Anadolu’yu dolaşan 
amatör bir grubun oynadığı “Hayırsız Oğlan” adlı bir melodramdı. 
Onlar dışındaki tiyatro bilgim, siyah beyaz televizyonda seyrettiğim 
“televizyon oyunu” adı altında sunulan kayda alınmış tiyatro oyun-
ları ya da başka programların içinde yer verilen çeşitli skeçlerden 
ibaretti. Münir Hocadan teklifi duyunca büyükbir heyecan duydum. 
(O yaşlarda her türlü yeni deneyime hazır ve açtım. Bu deneyimlerin 
yolunu okuduğum kitaplar açmıştı. Kitaplar hayal gücümü geliştir-
miş, hayattaki ihtimalleri sonsuz düzeyde çoğaltmıştı.)

Hazırlayacağımız piyes Emrullah Nutku’nun Zafer Yolu piyesiy-
di. Ege’de, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında geçiyordu. Ege yöresi 
şivesiyle yazılmıştı. Münir Hocanın kafasında kimlerin hangi rolü oy-
nayacağı belliydi. Bana en uzun rollerden biri olan Mahalle Bekçisi 
rolünü uygun bulmuştu. Piyesi uzun süre hazırlandık. Yalnız hafta içi 
değil, hafta sonu da çalışıyorduk. Hafta sonu, Münir Hoca okul gö-
revlilerini meşgul etmiyor, kendi odasını açıyor, sobayı yakıyor, ye-
tinmeyip bizim için bir de çaydemliyordu. Yıl sonunda (yoksa dönem 
sonu muydu), oyunumuz hazırdı. Bana bir mahalle bekçisi kıyafeti 
(o zaman daha mahalle bekçileri vardı) bulundu. Bekçi olarak ya-
pacağım tellallık için okulun trampet takımının davulu getirilmişti. 
Oynadığımız “Zafer Yolu” çok başarılı oldu. Yalnız kendi rolümü oy-
namakla kalmamış arkadaşlara da yardımcı olmuştum. İlk perdede 
sakallı olup ikinci perdede sakalını unutan bir arkadaşımızın başını, 
son anda orada bulduğum bir peştemalle sarmış, soğukta üşümüş 
de başını yüzünü sarmış izlenimi yaratarak sakalsız olduğunun anla-
şılmasını önlemiştim. Hatırladığım rol arkadaşlarım, Haluk Coşkun, 
Hüseyin Pektaş, Aziz Kaymaz, Mesut (?),… idi. 

Tiyatro oyununda belli bir başarıyı tutturmakla kalmamış, ders-
lerimi de aksatmadan başarıyla tamamlamıştım. Doğanşehir Ortao-
kulunun ana caddeden görünen Onur Vitrininde, kendi sınıflarında 
ilk 10’a giren öğrenciler, fotoğrafları ve not ortalamalarıyla birlikte 

ilan edilirdi. Ben dört şubesi olan birinci sınıfların birincisi olmuş-
tum. Sonraki yıllarda da bu böyle devam etti. Bu o kadar kolay de-
ğildi çünkü öğrencilerin çok başarılı olduğu bir dönemdi. O yılların 
birinde (belki ikinci sınıf) ortalamam 9.94 idi. İkinci olanın (galiba 
Murat Yıldırımdı) not ortalaması ise 9.81’di.  Yani aramızda çok az 
fark vardı. 

(Öte yandan, genellikle yanlış tahmin edilebileceği gibi sabah-
tan akşama kadar ders çalışarak başarılı olmadım. Çünkü aynı za-
manda bağda, bahçede, tarlada ya da abimin lokantasında çalışıyor-
dum. Okul saatleri en keyifli saatlerdi. Hem işlerden uzak kaldığım 
için dinleniyor, hem de sevdiğim konular öğreniyordum. En büyük 
motivasyonum gerçekten öğrenmeydi. Başarı amaç değil, sonuçtu.) 

Öğretmenlerimin desteğiyle şiir yazmaya hız vermiştim. Okul-
daki ve ilçedeki yarışmalara katılıyor, ödüller alıyordum. Bu ödüller-
den biri, sayfalarında birçok ressamın resimlerinin tıpkıbasımlarının 
yer aldığı bir hatıra defteri idi. Ben de bu hatıra defterini öğretmen-
lerime ayırdım. Bu arada öykü de yazmaya başlamıştım. İlk öyküm 
“Okuma Meraklısı” adlı bir öyküydü. Okula gitmek için yoğurt satan, 
okul bahçesinin demir parmaklıklarının arkasından, okuma şan-
sı yakalamış öğrencileri seyreden bir kız çocuğu ile ilgiliydi. Hasan 
Okçu, öyküyü çok beğenmiş ve duvar gazetesine asmıştı.

Bir dönem okulumuzda hem öykü hem de şiir yarışması açılmış-
tı. Ben de ikisine de başvurmuştum. Yarışmanın soncunun açıklan-
ması gecikince merak etmeye başlamıştık. Ben yakın arkadaşlarıma 
her iki alanda da yarışmaya katıldığımı belirtmiştim. Bir gün Münir 
Taştan beni odasına çağırdı. Hal hatır sorduktan sonra, “düzenledi-
ğimiz yarışmaya her iki dalda da başvurmuşsun. Senin ne kadar ba-
şarılı olduğunu biliyoruz artık. Bu yarışmadan da iki dalda ödül ala-
caksın. İstersen bu dallardan birinden çekil de, başka bir arkadaşın 
da ödül alsın” dedi. Ben hem sevinmiş hem de şaşırmıştım. Şimdiki 
aklım olsa hemen “peki” derdim. Ama o ergenlik toyluğuyla “olur 
hocam ama ben yarışmaya iki dalda da katıldığımı arkadaşlarıma 
söyledim, çekildim dersem inanmazlar, kazanamadı derler” dedim. 
Ben öyle deyince Münir Hoca, “sen hiç merak etme, ben herkesin 
önünde bunu söylerim” dedi. Ben de “peki o zaman, öykü dalından 
çekiliyorum” dedim ve odasından ayrıldım. Gerçekten öyle yaptı. Bir 

cuma akşamı, istiklal marşıyla bayrak göndere çekilmeden, sıra ol-
muş öğrencilerin önünde, yarışmanın sonucunu açıkladı. Açıklama-
dan önce de, benim iki dalda yarışmaya başvurduğumu ve ikisinde 
de birinci olduğumu, ama başka bir arkadaşıma ödül hakkı tanımak 
için benden yarışmanın bir dalından çekilmemi rica ettiğini ve be-
nim de kendisini kırmadığımı büyük bir engingönüllülükle söyledi. 
Böylece, babası ormancı olan bir kız arkadaşımız öykü dalında ödül 
aldı. Onun o an hissetiği buruk acıyı ben de hissettim sanki. Pişman 
olmuştum ama geç kalmıştım…Bu olay, öykü yarışmasının tatsız bir 
öyküsü olarak anılarım arasında yer aldı…

Unutamadığım bir öykü de Hüseyin Koca ile ilgili olarak yazdı-
ğım öyküdür. Sanıyorum ortaokul ikinci sınıfta okuyorduk. Hüseyin 
Koca, evleri Karşıyaka’da bulunan sınıf arkadaşım ve sıra arkada-
şımdı. Resim konusunda o kadar yetenekliydi ki yaptığı resimlere 
hayranlıkla bakıyorduk. Böyle yetenekli bir arkadaşımın sıra arka-
daşım olması benim için ayrı bir sevinçti. (Çünkü resmi çok seviyor-
dum. İlkokuldayken yaptığım resimler duvar panosuna asılmıştı. 
Ancak ortaokul birinci sınıfta, resim öğretmenimiz olmadığından, 
resim dersimize, aslında çok iyi bir insan olan matematik hocamız 
Nurten Acar girmiş, verdiği matematik dersi dahil olmak üzere, kar-
nemdeki bütün derslerim 9-10 iken, resim dersime 6 vermişti. İtiraz 
etmiş olmam da, dönem kapandığı ve karneler dağıtıldığı için, bir işe 
yaramamış, bu da beni çok kırmıştı. Belki de bu nedenle resimden 
değil ama resim yapmaktan uzaklaşmıştım. Daha sonra değerli bir 
sanatçı ve öğretmen Yusuf Demirtaş’ın resim dersimize girmesi de 
bende yeniden resim yapma şevki uyandırmaya yetmemişti. Yıllar 
sonra, Nurten Acar’la İzmir’de görüştüğümüzde, kendisi bu durumu 
hatırladı ve şöyle dedi: “Sizler ilk öğrencilerimdiniz. Senin resim no-
tuna, resim hocası olmadığım için itiraz etmen, yapılan haksızlığa 
karşı gelmen beni çok etkilemişti. Ben de birçok haksızlığa maruz 
kalıyordum ve senin o haksızlığa karşı gelmen benim için ilham ve-
rici olmuştu.”)Hüseyin resim konusunda çok yetenekliydi ama resim 
dersi dışındaki dersleri oldukça kötüydü. Sınıf birincisi bir öğrenci 
olarak ona yardım ediyordum. Bir süre sonra Sınıf Öğretmeni Hü-
seyin’i alıp başka bir sıraya, tek başına oturttu. Hüseyin beklendiği 
gibi derslerden başarısız olup okuldan uzaklaştırıldı. Bu duruma çok 
üzüldüm. Hüseyin’le ilgili, doğrudan ismini kullanarak bir öykü yaz-
dım. Eğitim sisteminin çarpıklığına kendimce dikkat çekip yetenekli 
bir öğrenci olan Hüseyin’in yeteneğinin erken yaşta keşfedilmediğini 
ve ona göre bir eğitim verilmediğini dile getirmeye çalıştım. İleride 
büyük bir ressam olması beklenirken yoluna devam edemediğini, 
edebilmiş olsaydı ve öteki derslerin oluşturduğu engelleri aşabilsey-
di, ilerde mutlaka büyük bir ressam olabileceğini işlemeye gayret et-
tim. Hasan Okçu bu öykümü de çok beğendi ve onu da okulun duvar 
gazetesine astı. Okuyanlar çok etkilendiler.

HASAN ERKEK

DOĞANŞEHİR, 
ÇOCUKLUĞUM - 4
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     Şuna son derece inanıyorum ki her hangi bir konuda elde 
edilen başarı, moral motivasyonla son derece ilintilidir. Eğer bu 
moral motivasyon sağlanıyor-sa elde edilemeyecek hiçbir başa-
rı yoktur. Bunun somut örneklerine hem öğ-renciliğim ve hem 
de görevlerim sırasında şahit olmuşumdur. Sınıfın en zayıf ve 
geri zekalı olarak kabul edilen bir öğrencinin, herhangi bir ne-
denden ötürü bir anda sınıfın en çalışkan ve bilgili bir öğrenci-
si olduğunu bizzat gözlemlemişim-dir. Peki bu nasıl olmuştur? 
Mutlak surette, onu hırslandıran ya da motive eden bir durum 
vuku bulmuştur. Bu motivasyonu sağlayan da genelde öğret-
menleri-dir. Anne babaların bu gibi konulara eğilebileceklerini 
sanmamakla birlikte, bazı kültür düzeyi yüksek ailelerde nadi-
ren de olsa rastlamak mümkün olabilmekte-dir. Bizim öğrenci-
liğimiz dönemlerinde veliler çocuklarını okula yazdırırlarken     “ 
Eti sizin kemiği bizim” der ve bir daha da çocuklarının her hangi 
bir konumu ile ilgilenilmezdi … Öğrencinin başarısında da, ba-
şarısızlığında da öğretmenin payı büyüktür. İyi bir öğretmen; 
derslerine hazırlıklı giren, öğrencilerini yakinen tanı-yan, onları 
çeşitli vesilelerle yüreklendiren, onların varsa problemlerinin 
halline çalışan, özellikle kendisini ve dersini öğrencisine sevdi-
ren ve bütün bu husus-larda yılgınlık göstermeden çalışmalarını 
büyük bir sabırla yürütendir. Bütün bunlar dikkate alındığında 
görülecektir ki istenen başarı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 
Tabii bu arada görev yapılmakta olan okullarda şartlar müsa-
it ve okul idaresi ile öğretmenler arasında sevgi ve saygı tesis 
edilmişse… Benim bu konu üzerinde, üzerime düşeni fazlası ile 
yaptığıma inanmakla birlikte, kendi oğlum ve kız kardeşime 
haksızlık ettiğimi bu arada belirtmek isterim. Şöyle ki, sınıfta en 
yüksek notu almış olan oğlum Kubilay’ın notunu, öğrencilerde 
farklı bir imaj olunmasın diye, diğer yüksek not alan öğrenci-
lerin aldıkları notların seviyesine indiriyordum. Diğer taraftan 
lise son sınıfta kız kardeşim Nevriye’nin ikinci dö-nem notunu 
kırık göstererek ikmale kalmasını sağlıyordum. Neden denecek 
olursa; kız kardeşimin, “ Birinci karne notum çok yüksek, ikinci 
dönemde de en az beş alırım ve amacıma ulaşmış olurum, faz-
laca çalışmama da gerek yok” gibi bir düşünceye sahip olması 

ve dersimi ihmal etmiş olmasına sinirlenmiş, kanaat notunu 
düşük göstererek ikmale bırakmıştım. Oysa ki notunu normal 
olarak kullanmış olsaydım, kız kardeşim okulu birincilikle bitir-
miş olacak o dönemler için uygulanan kural gereği, istediği üni-
versiteye sınavsız girmiş olacaktı. Böyle-ce onları  haksız yere 
bu haktan mahrum bırakmış oluyordum.    

    1983 yılında yurt genelinde okul idarecileri arasında ro-
tasyon uygulamasına geçildi. Okul müdürleri farklı bölgelerdeki 
okul müdürlüklerine atandı. Bu arada benim tayinim de Kon-
ya- Bozkır- Ahırlı Lisesi Müdürlüğüne çıkmıştı. İlişiğimi kesip 
görevimden ayrılmazdan önce, gidip orasını görmek ihtiyacını 
hissettim. Görev yapacağım yeri ve okulumu merak ediyordum. 
Burası köy görünümünde küçük bir kasaba idi. Otel, fırın, lokan-
ta, kiraya kalınacak evden eser yok. Tam bir mahrumiyet böl-
gesi. İyi olan sadece, insanlarının sıcak kanlı ve okul bina-mızın 
yeni ve oldukça büyük ve kullanılışlı olmasıydı. Bu durumda ai-
lemi oraya götüremezdim. Ancak, yalnız da olsa orada görevimi 
sürdürmek zorunda idim. Bağlı olduğu Bozkır ilçesinden satın 
aldığım bazı lüzumlu araç-gereçle koskoca okulun bir odasını 
kendime tahsis ederek yerleşmiş ve bu böylece de oradaki gö-
revime başlamış oluyordum. İhtiyaç duyduğumuz siparişlerimi-
zi her gün Boz-kır’a sabah gidip akşamleyin dönen dolmuşçuya 
veriyorduk. Biz okul perso-nelinin tek eğlence kaynağı, siparişi-
ni verdiğimiz gazeteleri okumak, küçücük bir kahvehanede bir 
iki el oyun oynamak, geceleyin de akşam yedide başlayıp gece 
on birde sona eren tek kanallı renksiz televizyon seyretmek idi. 

    Okul, orta 1-2-3 ve Lise 1-2-3 olmak üzere 6 sınıftan oluşu-

yordu. Okulun toplam öğrenci sayısı belki inanılmayacak ama 

73 kişi idi. Oysaki geldiğim Do-ğanşehir ortaokulunun bir tek 

sınıfında 80 öğrenci bulunuyordu. 80 kişilik sınıf-larda öğren-

cilere hakim olmak çok zordu ve hiçbir öğretmen böylesine 

kalabalık sınıflarda ders yapmak istemezdi. Diğer yandan yeni 

atandığım okulda sınıflar 8-10 kişiden ibaretti ve bu kadar az 

öğrencinin olduğu sınıflarda ders işlemek ise öğretmenlere 

pek cazip gelmiyordu. Üstelik ertesi yıl, ders yılı başlamadan 

yağ-mur gibi öğretmen ataması yapılmıştı. Okul binası büyük, 

öğretmen sayısı fazla ama öğrenci sayısı oldukça düşük. Ne 

yapmalıydım? Düşündüm taşındım sonun-da bir karara vardım. 

Civar yakınlardaki kasaba ve köylerdeki öğrenciler, iyi bir eği-

tim-öğretim almaları için il ve ilçe okullarına gönderiliyorlardı. 

Oysaki hemen yakınlarında, binası ve her branştan öğretmen-

leri ile benim okulum çok daha cazip konumda idi. Okul açıl-

madan önce, tüm öğretmen arkadaşlarımla kira-ladığımız bir 

dolmuşa binerek yakınlardaki köy ve kasabaları ziyaret etmeye 

başladık. Oradaki insanlara, okulumuzu ve öğretmen durumu-

muzun ne seviye-de olduğunu anlattık, hiç uzaklara gitmelerine 

gerek olmadığını hemen yakınla-rındaki benim okulumda her 

türlü hizmetin en alası ile verilebileceğini izah ettik. Neticede 

hemen o yıl, okul mevcudumuz 124 e çıkıverdi. Benim öz verili 

çalışmalarım, öğretmenlerle uyum içinde olmam neticesinde, 

okulumda görev yapmakta olan öğretmenler, böylesine her 

şeyden mahrum olunan bir yerde  pek de şikayetçi görünmüyor-

lardı. Herkes görevini severek ve isteyerek yapı-yordu. Okulun 

derslere başlaması ile birlikte, aynen Doğanşehir ortaokulunda 

olduğu gibi eğitsel ve sosyal faaliyetlere de ağırlık vermiştim. 

Sene başından itibaren, sene sonunda yapacağımız koro, solo, 

piyes, sınıflar arası ve okullar arası bilgi  ve kültür yarışmaları-

na hazırlıklar bir yandan devam etmekte idi. Bu tür faaliyetlere 

burada pek alışık olunmadığı için sanki gereksiz ve faydasız ola-

rak nitelendiriliyordu. Hatta kız öğrencilere bu faaliyetler için 

velilerden izin almakta çok zorlanıyorduk.
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EYMS EVİNDE BERABERE KALDI
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Sü-

per Lig’in 8. haftasında evinde Demir Grup 
Sivasspor’u ağırladığı maçta 4-4 berabere 
kaldı. Heyecanın bir saniye bile eksik olma-
dığı tarihi maçta her iki takımın taraftarı 
da hop oturup hop kalktı. Tarihi maç Sosyal 
paylaşım sitesi Twitter’da da en çok konuşu-
lanlar arasında yer aldı

Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında De-
mir Grup Sivasspor ile kendi sahasında kar-
şılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 1-3 
bitirdiği maçın ikinci yarısında karşı atağa 
geçerek durumu beraberliğe taşıdı. 4-4’lük 
skorla tamamlanan maçta 1 kırmızı kart ve 
6 sarı kart gösterildi.

 MAÇTAN DAKİKALAR 
  11. dakikada sol taraftan kullanılan 

kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, 
yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluş-
turdu. 1-0 

  17. dakikada savunma arasına atılan 
pasta topla buluşan Muhammet Demir'in 
ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta me-
şin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara 
gitti. 1-1 

  22. dakikada Dos Santos’un sağ kanat-
tan yaptığı ortada arka direkte topu önünde 
bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımı-
nı öne geçiren golü attı. 2-1 

  24. dakikada ceza sahası sol çaprazında 
topla buluşan Robinho'nun yerden çektiği 
sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 
3-1 

  43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına 
ortasına Adem Büyük'ün yaptığı yarım vole-
de top direğe çarparak oyun alanına döndü. 

67. dakikada ceza sahasına yakın bir 
noktada topla buluşan Donald'ın şutu sa-

vunmaya çarparak ağlara gitti. 2-3 
74. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. 

Topu başına geçen Muhammet Demir'in şu-
tunu kaleci Farnolle iki hamlede kurtardı. 

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına 
yapılan ortada Hakan'ın gelişine şutu direğe 
çarparak filelerle buluştu. 2-4 

78. dakikada Chebake’nin ceza sahası 
içine gönderdiği topu kontrol eden Boutaib 
daha sonra sırtını dönerek vuruşunu yaptı. 
Altıpas içinde bulunan Adem kafayla meşin 
yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4 

80. dakikada son çizgiye inen Guilher-
me'nin ortasında arka direkte Eren'in kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 
4-4 

84. dakikada ceza sahası önünde top-
la buluşan Aleksic'in yerden şutu az farkla 
auta çıktı.

   
  Stat: Malatya 
  Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yu-

suf Öz xx, Mehmet Kısal xx 
  Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, 

Guılherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık 
xx, Donald xx, Aleksic xx, Issam Chebake xx, 
Mina xx, Muniru xx, Rahman xx 

  Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat 
Yıldırım, Eren, Pereıra, Ahmet İldiz, Murat 
Akça, Mustafa, Dia 

  Teknik Direktör: Erol Bulut 
  DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Medjanı xx, 

Mattıas xx, Robınho xx, Muhammet xx, Dos 
Santos xx, Rybalka xx, Hakan xx, Oliveira xx, 
Emre xx, Ziya Erdal xx 

  Yedekler: Tolgahan, Kone, Uğur, Erdo-
ğan, Paul Papp, İlker, Torje, Alvarez 

  Teknik Direktör: Tamer Tuna 

  Goller: Mina (dk. 11), Donald (dk. 67), 
Adem (dk. 78), Eren (dk. 80) (E. Yeni Malat-
yaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho 
(dk. 22 ve 24), Hakan (dk. 75) (Demir Grup 

Sivasspor)
  Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos, 

Robinho (DG Sivasspor), Adem, Sadık, Eren 
(Evkur Yeni Malatyaspor)


