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Doğanşehir Kaymakam’ında
Erkenek Okullarına Ziyaret 

Doğanşehir 
Kaymaka-

mı Mehmet 
KILIÇ, bera-
berinde Do-

ğanşehir Milli 
Eğitim Müdü-
rü Caner GÜ-
LER ile birlik-
te Doğanşehir 
Erkenek Ma-
hallesindeki 
okulları ziya-
ret etti.2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDE 2022 YILIN
İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Doğanşehir Belediyesi’nin 
2022 yılı Ocak Ayı Meclis Top-
lantısı gerçekleştirildi. Doğan-
şehir Belediye Başkanı Dura-
li Zelyurt’un başkanlık ettiği 
toplantıda 2022 Yılı Denetim 
Kurulu Üyeleri belirlendi.3’TE

Belediye Başkanı Zelyurt Malatya
Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

SAYFA 2

Başkan Zelyurt’ tan 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı 
Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, basın mensuplarının 
her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yap-
tıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. 2’DE
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GAZETECİLER GÜNÜ

Gazetecilik; bilgi, birikim ve yeteneğin har-

manlandığı kutsal mesleklerin başında gelmek-

tedir. 

Gelişen ve değişen dünyanın en büyük 

ihtiyaçlarından olan iletişim, haberleşme ve top-

lumsal duyarlılığı yansıtan düşünceler, gazeteci-

lerin eleğinden geçerek bizlere aktarılmaktadır. 

Halkın doğrudan bilgilendirilmesi ve bilinçlendi-

rilmesi adına büyük emekler sarf eden gazete-

ciler, kimi zaman oldukça riskli ve zor şartlar 

altında görevlerini icra etmektedirler. 

Kamu yararına yönelik hizmetlerini ger-

çekleştiren gazeteciler, yerelden genele sosyal, 

kültürel, ekonomik gelişime katkı sağlamak su-

retiyle ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına 

doğrudan katkı sunmaktadırlar. Toplumun gözü 

kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma 

hakları adına cefakârca, fedakârca çalışan basın 

mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin 

ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur.  

Ancak bu özgürlüğün ülkemizin birliğine ve bü-

tünlüğüne kastı kesinlikle olmamalıdır. Gazeteci, 

kalemi ile toplumu kin ve tahrike sürükleme-

meli; düşünce özgürlüğü, kişilere yönelik ağır 

itham ve iftiralarda bulunmak anlamına asla 

ve kat’a gelmemelidir. Gerçek gazeteci, toplum 

yararını gözeten ve koruyandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle; Malatya’mızın ve 

Doğanşehir’imizin değerli basını başta olmak 

üzere, ülkemizin menfaatleri, milletimizin 

çıkarları doğrultusunda gerçeklerin peşinden 

koşarak, toplumu aydınlatan tüm gazetecilerin 

10 0cak çalışan Gazeteciler Bayramı’nı kutlar, 

kendilerine başarılı bir meslek hayatı dilerim. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Kaymakam’ında
Erkenek Okullarına Ziyaret 

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KILIÇ, be-
raberinde Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner 
GÜLER ile birlikte Doğanşehir Erkenek Mahalle-
sindeki okulları ziyaret etti.

Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu ve Mus-
tafa Kemal İlkokulunda kütüphane açılışını yapan 
Doğanşehir Kaymakamı, Erkenek Anaokulunu zi-
yaret ederek minik öğrencilerimizle bir araya ge-
len Kaymakam öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Ana-
dolu Lisesi ve Hürriyet İlkokulu ve Ortaokuluna da 
ziyarette bulunan Doğanşehir Kaymakamı Meh-
met KILIÇ, okul yönetimi tarafından düzenlenen 
etkinlikle öğrencilerimizle söyleşiye katıldı. Öğ-
rencilerimizin durumları hakkında yetkililerden 
bilgi alan Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KILIÇ, 
tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Zelyurt Malatya
Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla 
Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla 
Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ede-
rek tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, basının zor şartlarda önemli görevler 
yaptığını belirterek “Gazetecilerimizin gü-
nünü kutlamak üzere Gazeteciler Cemiye-
tini ziyaret ediyoruz. Gazeteciler bir yerde 
bizlerin yol arkadaşıdır. Onların sayesinde 
çalışmalarımızı duyuruyoruz. Gazeteciler 
gününüz kutlu olsun” dedi. 

MGC Başkanı Vahap Güner’de ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
“Doğanşehir Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyoruz. Böyle anlamlı bir günde bizi 
ziyaret ederek bizlere moral verdiler. Ken-
dilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Zelyurt’ tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı 
Malatya’nın Doğanşehir Be-

lediye Başkanı Durali Zelyurt, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, basın mensup-
larının her koşulda kamuoyunu 
bilgilendirmek adına özveriyle 
görev yaptıklarını belirterek, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutladı. 

Belediye Başkanı Zelyurt, 
günümüz teknolojileri ile habe-
re ulaşmanın eskiye oranla çok 
daha kolay hale geldiğini habe-
re ulaşmakta görsel, yazılı med-
ya ve internet haberciliği büyük 
bir işlevi yerine getirdiğini kay-
detti.  

Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt mesajında şu ifadelere yer 
verdi,  “Son derece dinamik bir 
meslek olan gazetecilik, haber-
leri en doğru şekliyle kamuoyuy-
la paylaşma misyonu taşımakta-
dır. Ülkemizin, Malatya’mızın ve 
Doğanşehir’imizin gelişmesinde 
çok değerli katkıları olan basın 
mensuplarımız, her koşulda bü-

yük bir fedakârlıkla kamuoyunu 
bilgilendirmeye devam etmek-
tedir. Pandemi sürecinde de 
basın mensuplarımız yaptıkları 
haberlerle toplumsal duyarlılı-
ğa katkıda bulunmuş ve kamu-
oyunu gelişmelerden haberdar 
ederek çalışmaların sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesine destek 
olmuştur.  Bu zor dönemde gös-
termiş oldukları mücadeleden 
dolayı ayrıca teşekkür ediyor, 
çalışmalarında kolaylık ve başa-
rılar diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
Doğanşehir’imizin sosyal, kültü-
rel ve ekonomik gelişmelerine 
çalışmalarıyla katkı sağlayan 
değerli basın çalışanlarımıza 
teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.  

Doğanşehir’imizde, Ma-
latya’mızda şevkle, fedakarca 
çalışan, işini hakkıyla yapmak 
için çabalayan tüm basın men-
suplarının 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü en içten dilek-
lerimle kutlar, güzel haberlere 
ulaşmalarını dilerim.” Dedi.
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Soldan sağa
1. Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesin-

den oluşan eser... Demir yolu... 2. İzmir iline bağlı ilçelerden 

biri... Tam anlamıyla... Tutam... 3. Mum... Söz ve davranışlarıy-

la halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara... 4. Tepi... Atom 

numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı so-

nucu elde edilen yapay element, astatin (simgesi At)... Kabak-

gillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri 

yeşil lekeli, irice bir meyve... 5. Türk alfabesinin on dördüncü 

harfinin adı, okunuşu... Kurtçuk (eski)... Antalya iline bağlı il-

çelerden biri... 6. Artı uç... Galyum elementinin simgesi... Tor-

balı balık ağı... 7. Tek veya birleşik başakların salkım şeklinde 

oluşturduğu bitki... 8. Kaldığında... Derinin gözeneklerinden 

sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu 

sıvı, arak... İşaret... 9. Eksiklikler, noksanlıklar (eski)... Yığın 

durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit 

hacim ölçüsü birimi... Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu 

kumaş, blucin... 10. -den -e kadar (eski)... İçecek ve hafif yiye-

ceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde oturacak yerlerin 

bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri... İp iskelesi... 11. Kökeni 

Çin ve Japonya’ya uzanan, protein değeri bakımından zengin 

bir tür fasulye, soya fasulyesi... Kara ve hava kuvvetlerinde rüt-

besi tümgeneralle orgeneral arasında olan general, ferik... 12. 

Ağızla ilgili... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık 

göstererek bir olayı doğrulama, yemin... Zaman, sıra, yer ve 

önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı... 13. Ül-

kenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... İletki (eski)... İnme 

işi... 14. Yaratım... Banka, ticarethane vb. yerlerde kullanılan ve 

cilt kapakları özel bir düzen ve anahtarla gevşetilip sıkıştırıla-

bilen defter... 15. Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş (halk 

ağzı)... Sakız rakısı... Mendelevyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Gerçek... Kadın hastalıkları... 2. Cüzzamlı (halk ağzı)... Saf 

göründüğü hâlde zekâsı ve yiğitliğiyle amacına eren, saçsız bir 

masal kahramanı... 3. Vizon... Temmuz (halk ağzı)... Renyum 

elementinin simgesi... 4. Başkalarına acı çektirerek cinsel do-

yum sağlayan (kimse), elezer... Gam dizisinde “sol” ile “si” ara-

sındaki ses... Küçük su birikintisi, gölcük (halk ağzı)... 5. Maden, 

tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pür-

tüklü, sert, ensiz, çelik araç... Sebep (eski)... Tarih öncesinden 

günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değer-

lerini temsil eden eser veya kalıntı... 6. Açık deniz, engin... Her-

hangi bir tehlikeye karşı alınan önlem, ihtiyat, tedbir... 7. Ana 

maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan ka-

rışım... Halk... 8. “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında kul-

lanılan bir söz... Tellür elementinin simgesi... Tahta, ağaç yont-

maya ve çivi çakmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı 

çelik araç... Dingil... 9. Ayaklar veya bir destek üzerine oturtul-

muş tabladan oluşan mobilya... İşe yaramayan (kimse)(argo)... 

Yanlış kelime veya söz (eski)... 10. Eş sıcak... Etenesi olan... 11. 

Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket etti-

ği demirden yol... Çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar karışık 

koridorları olan yapı... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 12. Afrika 

yerlilerinin çaldığı davul... Türk alfabesinin on beşinci harfinin 

adı, okunuşu... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak be-

lirtme, işaretleme, 

anıştırma, ihsas... 

13. Aşure (halk 

ağzı)... Gemi omur-

gası... 14. Gümüş-

hane iline bağlı il-

çelerden biri... Töre 

dışıcılık... 15. Sert 

bir yüzeye çarpan 

para vb. metal bir 

nesnenin çıkardığı 

ses... Söz gösterisi..

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ZAMANI

Yazarım yazarım
Yazı yabanı
Kaplamış ovayı
Dağın dumanı 
Giden gidiyor
Sanki göç zamanı

Görün görün
Sözü söylemiş
Keder kaplamış beni 
Ağlayan ağlayana
Sanki sevgi zamanı

Gülü çiçekten sorarım
Gören bir melek ağlar
El ele uzanır
Gülen gülüyor
Sanki gelme zamanı

Garip dala sevinir
Duygu gönül bağıyla
Bilen biliyor
Göle bulutla
Sanki dilek zamanı

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

HACI BEKİR AĞA
Rahmetli Dedem 1929 doğumlu Hacı Bekir 

Ağa, ömrü boyunca Mızgı ile Polat arasında Polat 
Deresi’nin üzerinde kalan Pamukluk’ta oturdu. 
Burada 7 çocuk büyüttü, 32 torunu oldu. Bizim 
de çocukluğumuzun büyük bir kısmı Pamukluk’ta 
geçti. (Bu arada Pamukluk ismi 1560 tarihli Kanuni 
Sultan Süleyman dönemi tahrir defterinde dahi bu 
isimle kayıtlıdır) Dedem yıllarca evin çevresinde 
yaklaşık 200 dönüme yakın arazide tarımla meş-
gul oldu, bununla birlikte zamana göre değişmekle 
birlikte 200-300 koyundan oluşan daimi bir koyun 
sürüsü besledi. Bu koyun sürüsünü otlatabilmek 
maksadıyla sürekli çoban bulundurmak durumun-
daydı. Ancak çocukları ve torunları köye ve şehre 
(Doğanşehir) yerleştiği için çoban bulmak güçleşti. 
Düğününün masraflarını kendisinin karşıladığı 
son çobanı olan ve Küçüklü-Bıçakçı köyleri taraf-
larından olduğunu hatırladığım Mustafa’nın da 
buradan ayrılmasıyla Dedem, mecburen koyun 
sürüsünü sattı ve doğrudan ithalat yoluyla kimlikli 

smentel cinsi 5 adet gebe inek getirdi. O 
tarihlerde Doğanşehir’de hayvancılığı teşvik 
için en güzel buzağıların seçildiği yarışmalar 
yapılırdı. Dedem cins inekten doğan ikiz da-
nası ile o yıl birinci oldu. Dedem daha sonra 
bu ineklerden olan buzağıları çocuklarına 
dağıtınca köydeki hayvan ırkı ıslah edilmiş 
oldu. Dedem, yaylıma çıkamayan bu hay-
vanlar sebebiyle hazır yeme yöneldi. Bu durum 
dedemi ekonomik olarak zora soktu ve zaman 
içerisinde beslediği hayvan sayısı bire düştü. 
Aynı tarihlerde aslında köydeki koyun sürüleri 
de benzer sebeplerden dolayı birer ikişer orta-
dan kalktı. Bu aslında bölgede yaşanan değişi-
min habercisiydi. Artık ağıl hayvancılığı yerini 
ahır hayvancılığına bıraktı. Dedem 2003 yılında 
rahmet-i Rahman’a kavuştu.Rahmet olsun tüm 
geçmişlerimize...

Arka taraftakiler Dedemin amcası Kasap 
Hacı Mevlüt Amcam, Saim Ağabeyim ve hâlen 
Doğanşehir’de Kasaplık yapan Hacı Mevlüt 
Amcamın oğlu İbrahim Abim. 

NAİM ÜRKMEZ

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİNDE 2022 YILIN
İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Doğanşehir Belediyesi’nin 2022 yılı 
Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt’un başkanlık ettiği toplantıda 2022 Yılı 
Denetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

Doğanşehir Belediyesi’nin 2022 Yılı 
Ocak Ayı Meclis Toplantısı Doğanşehir Bele-
diye Meclis Toplantı salonunda gerçekleşti. 
Meclisin açılış konuşmasını Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt gerçekleştir-
di. Başkan Zelyurt, toplantıya Meclis Üyele-
rine ve 2021 yılı boyunca Doğanşehir’e katkı 
sağlayan herkese teşekkür ederek başladı.

Başkan Zelyurt’tan Meclise Yeni Yıl Me-
sajı

Meclisin açılışında konuşan Doğanşehir 

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 2022 yılı-
nın sağlık, huzur ve barışın hâkim olduğu 
bir yıl olması dileğinde bulundu. Zelyurt  
“2022 yılında da yeni hedeflerle, birlik ve 
beraberlik içinde; vatandaşlarımıza daha 
iyi hizmet için durmadan çalışmaya, üret-
meye devam edeceğiz.  Herkesin yeni yılını 
en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutlu-
luk ve huzur dolu bir yıl dilerim.” dedi. 

Denetim Komisyonu Üyeleri Belirlendi
Doğanşehir Belediye Meclis Toplantı-

sında 2022 Yılında görev yapacak Denetim 
Komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan 
oylama sonrası Hasan Kaplan, Rüstem Çatı 
ve Murat İnan Denetim Komisyonu’nda yer 
alan isimler oldular.
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“ZAPTİYE” AHMET 
DURAK

( Kıymetli dayım ve kayınpederim )
Otobiyografi serisi-15
İlk çocukluk yıllarımda, yukarı mahallede-

ki bir tarafı çinko çatılı ve bir tarafı düz damlı 
evimizden, sonbahar aylarının sabah erken 
saatlerinde hemen dışarı fırlar, dar ve kısa kes-
tirme yoldan son sürat koşup anneannemgilin 
yani Zaptiye Memet dedemin aşağı mahalledeki 
cadde üzerinde üç katlı ve çinko çatılı konağın 
hemen önünde bulurdum kendimi, Peki niye 
erken saatlerde ve niye koşar adım kestirmeden 
giderdim oraya? 

Ve niye anneannemgil diye bahsederdim 
orası için? 

Konağın merdiveninin hemen yanında koca-
man bir ceviz ağacı vardı. Sonbaharla birlikte ol-
gunlaşan cevizler birer birer dökülürlerdi dibine. 
Yol üzerinde olduğu için de gelip geçenler yere 
düşen cevizleri toplarlardı. Erkenden ve çabu-
cak oraya gitmemin sebebi yere düşen cevizleri 
herkesten önce toplayıp afiyetle yemem içindi. 
Anneannemgil dememin sebebi ise o konağın tek 
hakiminin o anlarda kendisi olmasıydı. 

Kocası dedem Zaptiye Memet ölmüş, kızlar 
gelin, oğullar kısmetlerini başka yerlerde arar 
olmuşlardı. Dolayısı ile koca konakta sadece 
kendisi ve oğlu Asım bulunmakta idi. Aile, dede-
min askerde aldığı zaptiyelik görevi nedeni ile “ 
Zaptiyegiller “ diye anılırdı. 

Soyadı kanunu çıkmazdan önce insanlar ya 
aile büyüklerinin adı ile ki bu çoğu kez erkek ve 
kısmen kadın adı olurdu.

( Şükrü Hacı, Şaban Mustafa - Efruz Memet, 
Fidan Hüsen v.s. ), ya erkeğin askerde üstlenmiş 
olduğu görevden dolayı ( Başçavuş, çavuş, zapti-
ye v.s.), ya memlekette iken anıldıkları sıfatları ile 
( Gomoralılar, Entelliler, Gogopgiller, Gogollar v.s.) 

Rahmetli dedemi hiç tanıyamadım. Ben 
dünyaya gelmeden çok önceleri göçüp gitmiş bu 
dünyadan. Yaşlı olanlar bilirler dedemi. Zaptiye 
Memet diye anılırdı. Hani son zamanlarda gözü 
açıkları jandarma yazarlar diye bir laf vardır ya. 
Eski tarihlerde ise bu gibileri zaptiye olarak ya-
zarlarmış. Anlatılanlara göre kafası çalışan, zeki, 
işini bilen ve ileri görüşlü biri imiş kendisi.

93 ( 1877 ) Harbi sonucunda, diğer yöre in-
sanları ile birlikte önceleri Ma-latya’ da 2,5 sene 
kalındıktan sonra bilahare gelinip o zamanki 
adıyla Viranşehir’ e iki kardeş Molla Ahmet Efe ve 
Molla Süleyman aileleriyle birlikte yerleşmişler-
dir. Molla Ali Ahmet Efe’nin eşi Kıymet, çocukları 
ise Zülfikar, Fatma, Hacı Ahmet, Vehbi ve Hacı 
Abbas’ tır. Diğer kardeş Molla Süleyma-nın eşi 
Ayişe, çocukları ise Hasan, Zühtü ve Memet’ tir. 
Bu kısa açıklamadan sonra geçelim şimdi Molla 
Süleyman oğlu Memet ve ailesine. Yerleşilen bu 
yerin ilk tarihlerde adı bilindiği üzere Subatra’ dır. 

Dedemin doğum tarihi 1875 olduğuna göre 
memlekette iken doğduğu, beş yaşlarında henüz 
küçük bir çocuk olarak Malatya’ ya daha sonra 
da Viranşehir’e gelindiği ve 1937 yılında da vefat 
etmiş olduğu bilinmektedir. 

Memet zamanla büyümüş, askerliğini de 
tamamlayarak dönmüştür Viranşehir’e. 

Askerde iken yaptığı görev nedeni ile bundan 
böyle Zaptiye Memet diye anılacaktır. Adana – 
Malatya arası demiryolu çalışmaları sırasında 
kasaba adeta bir şantiye ve panayır yeri gibidir. 
Çalışmak ve para kazanmak için hemen her taraf-
tan insanlar doluşmuşlardır buraya. Kasabanın 
nüfusu bir anda belirtildiğine göre o zamanlar 
15000 bine yükselmiştir. Demiryolu işler hale 
gelip de şantiye dağılınca ve civarlardan gelen 
insanlar evlerine dönünce, kasabanın nüfusunun 
birden iki binlere düştüğü bilinmektedir.

Dedem kendi konağına çalışanlar için adeta 
bir şantiye görünümü kazan-dırmış, konağın bir 
bölümünü dükkan ve otel olarak çalıştırmış, bu 
sayede de epey bir para kazanmıştır. Kazandığı 
parayı da har vurup harman savurmamış, tarla 
ve bahçeler oluşturarak maddi gücünü daha da 
artırmıştır. Kendi aile bireylerini bolluk içinde 
yaşatırken, 1929 yılında, sadece ülkemizde değil 
tüm dünyada yaşanan ekonomik buhran sıra-
sında, kasabanın ihtiyaç sahiplerine de yardım-
larda bulunduğu bir gerçektir. Körola mevkiinde 
yetiştirdiği kasabanın ilk meyve bahçesi de onun 
eseridir.

Zaptiye dedem bir zaman sonra, seferberlik 

sırasında düşman işgalinden kurtulmak adına Er-
zurum’ dan gelen bir aileye yardımcı olur. Ailenin 
üç kız ve iki tane oğlan çocukları vardır. Babaları 
Recep, memlekette iken düşmanla çarpışır-
ken şehit düşmüştür. Aile, o sıralar askerliğini 
oralarda yapmakta olup yeri geldiğinde kendi-
lerine sığınan Doğan ailesinden Abdürrezzak’ın 
teklifi üzerine gelmişlerdir buraya kadar. Ailenin 
kızlarından Fadime’ye gözünü kestiren Zaptiye 
dedem, eşi Fatma daha hayatta iken onunla 
evlenmeye karar verir. Bir zaman sonra da 
boşamak ister. Onunla evlenmesine doğal olarak 
rıza göstermeyen ilk eşi Fatma, eşinin boşama 
kararına da rıza göstermemiş ve 

“ Onu alırken bana mı danıştın? 
Benim rızamı mı aldın? 
Elin garibini alıp da sonra ortalığa bırakmak 

da ne oluyor? 
Allahtan reva mıdır bu?” şeklindeki karşı 

çıkışı üzerine kararından vazgeçmek zorunda 
kalmıştır.

Dedem zaptiye Memet’e ait olan bu konak; 
kasabanın en yüksek, en büyük ve diğer yapılara 
göre en göz alıcı konumundaydı. Çocukluğumun 
en çok geçtiği yerdi orası. En üstünde bir küçük 
odası daha vardı ve onun üzerinde de bir leylek 
yuvası hemen göze çarpardı. Leyleğin ilkbahar-
da gelip o yuvaya tünemesi biz çocuklar için bir 
sevinç kaynağı olur, sonbaharla birlikte yuvasını 
terk edip sıcak ülkelere geçip gitmesi ise bizlerde 
hüzün yaratırdı. Önündeki ceviz ağacının ceviz-
lerinden faydalanmamın yanında, orası Zaptiye 
dedemin, ilk eşi Fatma ninemiz ( ki kendisi 
babam Yusuf ve bibim Naciye’nin öz be öz bibisi, 
dayılarım Ahmet ve Mustafa Durak ve de Osman 
Bilgili’nin eşi Emine halamın anneleri ), anne-
annem Fadime ve çocukları; da-yım Asım Durak 
ve ailesi, annem Cemile Taştan ve halam Nadiye 
Durak’ ın bir zamanlar içinde yaşamış oldukları 
konak olması nedeniyle de daha bir önem arz 
ederdi benim için …

Dedem Zaptiye Memet ve ilk eşi Fatma nineyi 
hiç göremedim, ben doğ- madan önce vefat 
etmişler. Anneannem Fadime, dayılarım Ahmet, 
Mustafa ve Asım, halalarım (aslında teyzelerim 
demem gerek ancak bizim toplumda, annelerin 
kız kardeşlerine hala, babaların kız kardeşlerine 
ise bibi denmek-tedir ) Emine ve Nadiye’ yi uzun 
süre tanıma fırsatı buldum. Ne yazık ki on-ların 
hiçbiri hayatta değiller şu anda. Hepsine Allah 
rahmet eylesin. Hepsi de değerli insanlardı 
benim için. Ancak, sadece benim için değil tüm 
tanıyanlar için ailenin en büyüğü Ahmet dayımın 
ayrı bir yeri ve ağırlığı vardı aile içinde. Kendisini 
anlatmaya geçmezden önce, diğer dayı ve halala-
rım-dan da kısaca bahsetmem gerek. 

EMİNE BİLGİLİ; 
Osman Bilginin eşi, Gülser, Gülümser, Ökkeş 

ve Memet Bilgili’ nin anneleri ve benim kıymetli 
büyük halam. Sevdiğim, saygı duyduğum, onun 
da bizleri sevdiğine inandığım kadın. Her zaman 
yakınında olmamızı arzu eder “ Ola niye sık sık 
galmiyirsiz evime. Sizleri çok öskiyirim ( özlüyo-
rum ) derdi. 

NADİYE DURAK ; 
Latif durak’ ın eşi, İlksen, Aysen, İlker ve 

Alper Durak’ ın anneleri. Çocukluğumun koruyu-
cu meleği.  Kendimi yanında çok rahat ve mutlu 
hissettiğim insan. 

MUSTAFA DURAK; 
Nezaket Durak’ ın eşi, Ersin, Erkan ve Ca-

nan’ın babaları. Etkili ve düzgün konuşan tam 
bir toplum insanı. Ancak başına buyruk, sıra dışı 
birisi olarak tanındı. Dayısı Esat Doğan’ın konu-
munun aksine, kasabada Demok- rat Partinin 
kasabada kurucusu ve başkanı oldu. Kendisi ile 
aynı yerde askerliğini yapan Kamil Durdu, kendisi 
ile şu ilginç anekdotu anlattı bana. “ Mustafa, 
talimlere doğru düzgün katılmazdı. Geceleri firar 
eder eğlence yerlerinde vakit geçirirdi. Komutan-
lar el aman etmişlerdi ondan. Bir gün, memle-
kete gitmek için komutandan izin istemek için 
katına çıktım. Komutan bana “ Nerelisin?” diye 
sordu. Ben de “ Malatya’nın Doğanşehir kasaba-
sındanım komutanım “ deyince, kafasını birden 
kaldırıp sert bir şekilde “ Yani Mustafa Durak’ın 
memleketindensin öyle mi? İzin mizin yok sana, 
haydi, şimdi çık dışarı! ” diye bağırdı… 

ASIM DURAK; 
Aysel Durak’ın eşi. Salih, Gönül, Salim ve 

Sami Durak’ın babaları. Benim sevgili öz dayım. 
Kasabanın ilk şoförlerin-den. Kendine özgü bir 
yaşantısı vardı. Kendisi ile en çok haşır neşir 
olduğum dayımdır diyebilirim. Diğer dayılarım 

ilçede pek bulunmadıklarından 
yanlarında pek olamadım. 

CEMİLE TAŞTAN ; 
Yusuf Taştan’ın eşi. Benim, 

Enver, Nevide, Nevriye ve Gürsel’ in 
annesi. Anneler herkes için çok özel 
ve değerlidir. Onları anlatmak için 
kelimeler kifayet etmez. Herkesin 
olduğu kadar benim için de çok de-
ğerliydi. Hepsi de rahmetli oldular, 
Allah taksiratlarını affetsin, mekân-
larını Cennet eylesin…

Şimdi gelelim büyük dayım ve aynı zamanda 
kayınbabam 

AHMET DURAK’ a. 
Onu yeterince tarif edebilir miyim, bile-

miyorum. Ailenin ilk göz ağrısı ve en değerlisi. 
Varlıklı bir ailenin evladı. Aileye yaraşır tarzda 
bir yaşantı. Konuşmaları, giyim kuşamı, tavır ve 
davranışları ile kasabanın örnek insanı. Herkesin 
gıpta ile baktığı ancak asla şımartamadığı değerli 
bir insan. Kasabalılar ilk bisikleti onun sayesinde 
tanıdı. 

İlk gençlik yıllarında bindiği iki tekerlekli 
bisiklet üzerinde sokakta her gezişi, hayret, şaş-
kınlık ve hayranlıkla izlenirdi. Onun üzerine binip 
ustalıkla sürdüğü bu araca insanlar o zamanlar “ 
Cansız at ” adını takmışlardı…

Cumhuriyet öncesi, sadece eski yazıyı okuyup 
yazmasını bilirken ve okul yüzü görmediği halde, 
yeni yazıyı kısa zaman içinde öğrenip iş hayatı-
na atılarak popülaritesini yükselten değerli bir 
toplum insanı. Onunla temas kurup da ondan 
etkilenmeyen bir insan olabilir mi? … 

Nitekim bu özellikleriyle yalnız kasaba insan-
larının değil, işi icabı bulunduğu her toplumda 
saygı uyandıran, güvenilen ve müteahhit olarak 
girilen her ihalede kendisinden çekinilen biri 
oldu. 

Çoğu ihalelerde “ Ahmet bey senin girdiğin 
ihalelerde bizim iş almamız mümkün olmuyor. Ne 
olursun sen ihaleye girme, sana ne istersen onu 
verelim” teklifleri çok olmuştur.

Müteahhit olarak almış olduğu her işin üste-
sinden gelmiş, yapmış olduğu işlerin sağlamlığı 
ile de her zaman için tercih edilir olmuştur. İşle-
rini, büyüğüne küçüğüne, getireceği kar ve zarar 
ziyan hesabına bakmadan ahlaki bir anlayışla 
sağlam ve ekonomik bir şekilde sonuçlandırmış-
tır. 

Günümüz Türkiye’ sinde müteahhitlik ya-
panların kısa süre içerisinde ne kadar maddi güç 
kazandıkları malumumuzdur. Oysaki rahmetli 
dayım, işlerini doğru düzgün yaptığından dolayı 
aynı konuma bir türlü ulaşamadı. İşin hurdasına 
hilesine asla tevessül etmedi. 

Çok sıkıntılı anlar yaşadığı oldu. 
Ama, dürüstlükten asla taviz vermedi. Hiçbir 

zaman başka yollara başvurmadı. 
İsteseydi pek ala o da köşeyi dönmüş olurdu. 
Ancak sıkıntılar yaşasa da daima 
Dürüst kalmayı tercih etti. Müteahhitliğini 

yaptığı tüm işler, aradan uzunca yıllar geçmiş 
olsa da bir zafer abidesi olarak dimdik ayakta 
durmaya devam etmektedir. 

Merkez Atatürk İlkokulu, Ortaokul ve hü-
kümet binaları 1986 yılında meydana gelen iki 
büyük deprem sırasında bile tahribata uğrama-
mış, kendisi de dolayısı ile takdir ve rahmetle 
anılmıştır. 

Yapmış olduğu işler tabii ki bunlarla sınırlı 
kalmamış, kasabanın arazilerine ve elektrik sant-
raline su taşıyan su kanalları ve Erkenek Tüneli 
bu gün dahi işlevselliklerini hala devam ettire 
gelmektedirler. Ayrıca yurdun çeşitli yerlerinde 
yapılan işlerde de onun imzası vardır…

Yaptığı işlerin düzgünlüğü yanında, mü-

kemmel bir eş ve mükemmel bir baba olmayı 
da başarabilmiştir. Ailesinin üzerine kanatlarını 
gererek onları her türlü olumsuzluklara karşı 
koruyabilmiş, çocukları da onun bu koruyucuğu 
ve sevecenliği sayesinde, kendilerine güvenli ve 
düzgün insanlar olarak toplum içinde temayüz 
etmişlerdir. 

Özellikle öğretmen olarak hizmet veren iki 
kızları Nuran ve Hülya, öğrencilerinin sevgilerini 
ve velilerin ise takdirlerini kazanmışlardır. 

Onların, öğrencileri ile olan duygusal ilişkile-
rinin aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen 
hala devam ediyor olması, onların görevlerini ne 
kadar çok benimsediklerini ve başarı ile sürdür-
müş olduklarını göstermektedir. 

Bankacılıkta görev alan Birsen evlilik nede-
niyle, Doğan ise istenmeyen şanssız durumlarla 
karşılaştığı için görevlerini tamama erdirememiş-
lerdir. Her ikisinin de çok zeki olduklarını uygun 
bir ortam içerisinde, yaptıklarının en iyisini ya-
pacaklarına olan güvenim tamdır. Akranım olan 
Doğan’ın, başkalarının her türlü işlerini halletme 
konusunda, sonuç vermese de ne tür bir gayret 
içerisinde olduğunu yakından bilirim. 

Genç yaşta ölümü bizleri ve yakından tanıyan 
herkesi ziyadesiyle üzmüştür. 

Eşi Makbule Durak’ı anmadan geçmek olur 
mu? 

Esat Doğan’ın kızı ve Ahmet Durak’ ın eşi 
olmak onu asla şımartmadı. 

İyi günlerde olsun ve sıkıntılı günlerde olsun, 
hiç bir zaman yaşantısından ödün vermedi. Ço-
cuklarına refahı da yaşattı, sıkıntılı anlarda sabırlı 
ve vakurlu olmayı da. 

Hiç bir zaman paniğe kapılmadı, ailesini dai-
ma kanatlarının altında saklamasını bildi… 

Refah içinde yaşayan aileler vardır, sıkıntı 
içinde yaşayanlar da. 

Onlar bir şekilde hayata adapte olurlar. 
Ancak, refah içinde yaşarken birden sıkıntı içine 
girmek çok zordur, dayanılmazdır. 

O, evin dişi kartalı, bütün bunları yaşamış ve 
ailesini koruyabilmiştir. Engin zekâsı ile tehli-
keleri sezebilmiş ve anında gardını alabilmiştir. 
Aileden kimin ne sıkıntısının olduğunu hal ve 
hareketlerinden sezebilecek kadar zeki ve ince 
düşünceliydi… 

Benim sevgili kaynanam, en az annem kadar 
sevdiğim ve de takdir ettiğim değerli insan. 
İnsanlara, durumlarına göre nasıl tavır koyaca-
ğını bilirdi. Olumlu buldu ise güzellikle yaklaşır, 
olumsuz hallerde ise insanın yüzüne karşı, hiç 
çekinmeden ve de sert bir şekilde tavrını koyar-
dı. Bu durumda karşısındaki insan, ya olumlu 
davranışlarını sürdürmek, ya da varsa hatalarını 
düzeltmek zorunda kalırdı. Ölümüne bizzat şahit 
olduğum bu değerli insanı unutmam mümkün 
değil… 

Kendisine, eşi kıymetli dayım Ahmet Durak’ 
a, erken aramızdan ayrılan kayınçom Doğan 
Durak’ a ve de şu anda aramızda olamayan diğer 
dayılarım, halalarım, bibilerime, aynı aileden 
olup beni doğuran anneme, babama, ninelerim 
ve dedelerime Allah’tan rahmet, hayatta olan-
larına da sağlık ve afiyetler ve uzun ömürler 
diliyorum . 

MÜNİR
TAŞTAN


