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Malatya Doğanşehir Standı
Ziyaretçilerden Tam Not Aldı
Bursa İl Der-
nekleri Fe-
derasyonu 
(BİLDEF) tara-
fından düzen-
lenen “5. Bur-
sa Turizm ve 
Anadolu Gün-
leri” etkinli-
ğinde Malatya 
Doğanşehir 
Belediyesi’de 
stand açarak 
yer aldı.2’DE

Ünlü Sanatçı’dan Annesi Adına Erkenek’te Taziye Evi
Ünlü Sanatçı Latif Doğan annesi Ayşe Doğan 

adına Malatya Valiliği, Doğanşehir Kayma-

kamlığı ve Doğanşehir Belediye Başkanlığının 

katkılarıyla, Latif Doğan tarafından Doğanşe-

hir İlçesi Erkenek Mahallesinde yapılan Ayşe 

Doğan Taziyeevi'nin açılışı düzenlenen törenle 

yapıldı.4’TE

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN MESLEK YÜKSEK OKULUNA ZİYARET
Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi imtiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan , Turgut 
Özal Üniversitesi Do-
ğanşehir Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Do-
ğanşehirli hemşerimiz 
Prof.Dr. Alpar Durak’ı  
Makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun di-
leklerinde bulundu.3’TE
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Malatya Doğanşehir Standı
Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) 
tarafından düzenlenen “5. Bursa Turizm ve Ana-
dolu Günleri” etkinliğinde Malatya Doğanşehir 
Belediyesi’de stand açarak yer aldı.

5-9 Ekim 2022 tarihlerinde Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Anado-
lu buluşmalarında Malatya Doğanşehir’de stand 
açarak hemşehrileri ile bir araya geldi. Bursa İl 
Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından dü-
zenlenen '5. Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri' 
etkinliğinde. Türkiye'den 32 ilin katıldığı etkinlik-
te yöresel değerlerin yanı sıra sektörel ürünler 
de tanıtıldı.

Bursa’da düzenlenen “5. Bursa Turizm ve 
Anadolu Günleri” Doğanşehir'e özel yöresel 
ürünlerden Doğanşehir Elması, Polat Cevizli Şe-
keri ve Kayısı gibi ürünler hakkında bilgi veren 
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, "Geldiğimiz günden bu yana şu dikkatimizi 
çekti. Hemşehrilerimizin epey hasret çektiklerini, 
memleketlerini özlediklerini gördük. Onun için 
bu etkinlikler aynı zamanda bir buluşma oluyor. 
Güzel oldu, BİLDEF bu konuda bayağı bir çalışma 
yapmış. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden katılım-
la geniş bir konsept oluşturulmuş. Bu etkinlikte 
emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Sürgü ve Polat Barajlarına Yavru Balık Bırakıldı
Doğanşehir ilçesi Sürgü ve Polat barajlarına binlerce yavru 

balık bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü-

dürlüğünün ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsa-
mında Malatya genelinde balıklandırma çalışması yapılmaktadır. 

Bu proje kapsamında Doğanşehir de bulunan Polat barajına 
20 bin ve Sürgü barajına 30 bin olmak üzere toplam 50 bin ci-
varında Sazan balığı, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Tarım 
Müdürü İsmet Çılğın ve kurum personelleri ile bırakılmıştır. 

Projedeki amaç azalan balık popülasyonunun çoğaltılması, 
doğal dengeyi korumak ve amatör balıkçılar için sportif faaliyet-
lerin devamını sağlamaktır.
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Erzurum Teknik 
Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölüm 
Başkanı Doğanşehirli 
hemşerimiz Doç. Dr. 
Naim Ürkmez Hoca-
mız, ETÜ’ nün Akade-
mik Ödül töreninde, 
alana sunduğu katkı-
lar ve yayın başarısın-
dan dolayı bu yıl da 
”başarı ödülü” almaya 
hak kazandı. Kıymetli 
hocamızı tebrik edi-
yor, başarıların daim 
olması temennisinde 
bulunuyoruz.

Yeni Doğanşehir 
Gazetesi olarak Hem-
şerimiz Doç. Dr. Naim 
ürkmez hocamızı kut-
luyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz. Hem-
şerimiz Doç. Dr. Naim 
Ürkmez hocamızı kut-
luyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz.
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Soldan sağa
1. Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde... 

Satın aldığı mal veya hizmet için ödediği para karşılığında müş-

teriye yazar kasadan çıkarılarak verilen küçük kâğıt belge... 2. 

Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli 

bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına 

verilmesi, icar... Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan olu-

şan basit taşıma aracı... Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.

nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz... 3. Bir uyarıyı, 

bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret... “Yoktur, bulunmaz, 

ne arar” anlamında kullanılan bir söz... 4. Göden... Ad... Anüsle 

ilgili... 5. Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses... Uyum... Genel-

likle (eski)... 6. Nallamak işi... Önemli bir olayın veya büyük bir 

kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, 

göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide... Bir 

şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça... 7. Çocuğu 

olan kadın, anne... Berilyum elementinin simgesi... Eklem ro-

matizması... 8. Kul, köle (eski)... Göçebelerin konak yeri... Bir 

konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde ha-

zırlanmış taslağı... 9. Evcil hayvanlar topluluğu... Büyük sıkıntı, 

eziyet, ezinç... Korkutmak veya dikkati kendi üzerine çekmek 

için söylenen bir söz... 10. Boyun eğen, kendini başkasının buy-

ruğuna bırakan (eski)... Erme işi... Orta yuvarlak... 11. Kasta-

monu iline bağlı ilçelerden biri... İki gözde görme bozukluğu... 

Tulyum elementinin simgesi... 12. Bir tür kâğıt oyunu... Dog-

matik... 13. Manganez elementinin simgesi... Doğu Anadolu’da, 

toplu olarak oynanan bir halk oyunu... Yenge, amca veya dayı 

karısı (halk ağzı)... 14. “Birini düşünemez duruma getirmek, 

çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma ge-

tirmek” anlamlarındaki “... etmek” ve “çok yorulup iş göremez, 

düşünemez duruma gelmek” anlamındaki “.... olmak” birleşik 

fiillerinde geçen bir söz... İlk çekimin son görüntülerinin yavaş 

yavaş silikleştirilmesi, ikinci çekimin ilk görüntülerinin gittikçe 

güçlendirilmesinden sonra belli bir noktada iki çekimin görün-

tülerinin üst üste gelmesi ve en sonunda ikinci çekimin görün-

tülerinin belirginleşmesi tekniği... 15. Söyleyen (eski)... Korna... 

Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan 

bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. İşin sonucunu sabırla beklemek, doğal gelişmeyi bekle-

mek... 2. Dervişlerin çile doldurdukları yer (eski)... Aranmak 

işi... 3. Uzak... Tanıtım... Bizmut elementinin simgesi... 4. Kartal-

gillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek 

kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş... İki... İki veya 

daha çok kola ayrılan değnek... 5. Yazışma... Birçok kalın direk 

yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya 

ırmak taşıtı... 6. Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kul-

lanılan, tek tırnaklı hayvan... Yavrularını emzirmek için, meme-

lilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı de-

nilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik... Aynı türden 

canlıları çoğaltmak... 7. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama 

vb. duyguları belirten bir söz... Sodyum elementinin simgesi... 

Ağırlama (eski)... 8. Bir motorda biyellerin doğrusal hareketi-

ni dairesel harekete çeviren dingil... Gemiyi baştan veya kıçtan 

halatla karaya bağlama... Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve 

kaba kumaş (halk ağzında)... 9. Masallarda adı geçen ve ger-

çekte var olmayan büyük bir kuş... İlinek... Olgunlaşmak üzere 

olan tahıl (halk ağzı)... 10. Bir organ, yapı veya bütünün doğal 

veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümü... Aynı aksanı ve-

ren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate alma-

dan her dizenin sonunda tekrarlama biçiminde yapılan uyak... 

11. Tanrıtanımaz... Bir kuruş... Gam dizisinde “si” ile “re” ara-

sındaki ses... 12. 

Yazı yazma (eski)... 

İyimser (eski)... 13. 

Ne işi var?... Çoban 

köpeklerinin boy-

nuna takılan dikenli 

demir halka, tasma 

(halk ağzı)... Kale 

duvarı... 14. Kıvıl-

cım (eski)... Kötü 

kader... 15. İyelik 

eklerinden birini al-

mış tamlama...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖRÜNÜRSÜN

Öğrendiğinle yetinme

Öğrenince öğretirsin

Sevilirken sevinme

Severken görünürsün

Gönülsün sınıfla dostsun

Bir resimsin sözle sessin

Taca taçsın saça sessin

Resim ile görünürsün

Öğren öğret var sabaha

Kalbin ile koş Allah’a

Bir gönül ol bu dünyaya

Kalbin ile görünürsün

Sevgi verdim Garip derler

Dört mevsime eser yeller

Kucak kucak açar güller

Bir gül ile görünürsün

Garip der ki o adalet

Doğa vermiş sana cennet

Emek ile gelen servet

Emek ile görünürsün

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN
MESLEK YÜKSEK OKULUNA ZİYARET

Yeni Doğanşehir Gazetesi imti-
yaz sahibi Hüseyin Karaaslan , Turgut 
Özal Üniversitesi Doğanşehir Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Doğanşehir-
li hemşerimiz Prof.Dr. Alpar Durak’ı  
Makamında ziyaret ederek hayırlı ol-
sun dileklerinde bulundu.

Hüseyin Karaaslan; Hemşerile-
rimizin böyle önemli görevlerde bu-
lunması bizleri son drece memnun 
etmiştir. Prof. Dr. Alper Durak’n kendi 
memleketi olan Doğanşehir’e hizmet 
etmekten son derece mutlu etmiştir.

Turgut Özel Üniversitesi Meslek 
yüksek okulu Müdürü Prof. Dr. Alper 
Durak Ziyarette duyduğu memnu-
niyeti belirterek Hüseyin Karaaslan 
abimizin bizleri ziyaret etmesi son 
derece bizleri memnun etmiştir. Ken-
dilerine Teşekkür ediyorum. Dedi.

ÖZ GEÇMİŞ
Alper Durak; Alper Durak; 1959 

Yılında Malatya’nın Doğanşehir il-
çesinde doğdu. İlk vedeortaokulu 
Doğanşehir’de okudu. 1975-   1976 
yılında Akçadağ irat fakültesini l984 
yılında bitirdi. Aynı yıl Cumhuriyet 
Üniversitesi Tokat Ziraat fakültesine 
araştırma görevlisi olarak yardımcı 
doçent, 1990 yılında yardımcı doçent, 
1992 yılında doçent ve 1997 yılında 
Profesörlük ünvanını aldı. Akademik 
hayatı süresince dekan yardımcılığı, 
enstitü müdürlüğü, Beden eğitimi 
yüksek okulu müdürlüğü, Tokat Zi-
raat Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yar-
dımcılığı yaptı. 2019 yılında Malatya 
İnönü Üniversitesine geldi. Burada 
Rektör danışmanlığı, Ziraat fakültesi 
kurucu dekanlığı yaptı 2011 yılında 1 
yıl süreyle Kırşehir Ahi Evran Üniver-

sitesinde rektör yardımcılığı yaptı ve 
tekrar Malatya’ya döndü. Halen Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde görev yapmakta olup 
aynı zamanda Doğanşehir Vahap Kü-
çük MYO unda Müdürlük görevini yü-
rütmektedir.
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İBRETLİK
BİR HİKÂYE
Gerçek hayattan bir kesit...
( Benim başıma gelmez deme...)
----
“Eşimle ben tayinlerle birçok il ilçe 

dolaştıktan sonra, 2000 yılında tayinle 
Manisa’ya geldik. 

Çocuklarımız liseye gidiyordu. İlk 
defa geldiğimiz Manisa’yı çok sevdik. 

Önce kirada oturuyorduk, nasıl olsa 
başka bir şehre tayin ihtimalimiz vardı. 

Ancak yıllar geçtikçe, Manisa’dan 
ayrılamayacağımızı anlayıp, buraya yer-
leşmeye karar verdik 

Krediyle ev aldık, çocuklar üniversi-
teye başlamıştı, bizim de emekliliğimiz 
yaklaşmıştı. 

Eşim polis, ben öğretmendim. 
Önce ben emekli oldum, birkaç yıl 

sonra da eşim... 
Bu arada oğlumuz evlendi, kızım ni-

şanlandı, her şey çok güzeldi.
İşleri gereği çocuklar ayrı şehirlere 

gittiler. Tatillerde, bayramlarda bir ara-
ya gelip, hasret gideriyorduk.

Bu mutluluk çok uzun sürmedi. 
Hani dünya bir imtihan sahnesidir 

ya, benim payıma da o kötü hastalık 
düştü. 

Halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorul-
malarla başlayan şikâyetlerim, aslında 
bedenimi saran kötü tümörün işaretle-
riymiş. 

Ege üniversitesinde başlayan tedavi 
ve bende artan korku hayatımı alt üst 
etmişti. 

Öyle çaresiz, öyle halsizdim ki... Ne 
yapacağımı bilemiyor, benliğimi saran 
bu berbat durumdan biran önce kurtul-
mak istiyordum. 

Tedavimle uğraşan doktor, temiz 
havalı, doğal bir ortamın bana iyi gele-
ceğini, toprakla uğraşmam gerektiğini 
söyledi. 

İlerlemiş hastalığı ancak bu şekilde 
zayıflatıp, normale dönebilirdim, aksi 
halde...

Çevreye çok duyurmadan bu hasta-
lıktan kurtulmak istiyordum, kimsenin 
benim için üzülmesini, hastalığımla kim-
seyi meşgul etmek istemiyordum.

Hastalığımın altıncı ayında , tahlil 
sonuçlarını alıp eve geldiğimde...., kori-
dorda valizler gördüm. 

Eşime sorduğumda neye uğradığımı 
şaşırdım. 

Kısacası eşim ölümcül hastalığı olan 
bir kadınla uğraşmak istemiyordu. 

Marmaris’teki yazlığa gideceğini, bir 
ay içinde boşanma davası açacağını söy-
ledi. Oturduğumuz ev bana Marmaris’te-
ki ev ona kalacaktı. 

Ben daha hastalığın ciddiyetini haz-
medememişken bu haber yüreğime kur-
şun gibi saplandı. 

Söyleyecek bir şey yoktu, eşim bo-
şanmaya kararlıydı. 

Bir ay içinde geçimsizlik vs gibi ba-
haneler bulmalıydım. Hasta olduğum 
için boşanmak zorunda kalmak çok ağı-

rıma gidiyordu. 
28 yıllık eşim, bana hiç beklemedi-

ğim ağır bir darbe vurup gitti. 
Birinci katta oturuyorduk. 
Apartmanın küçük bahçesine bakar-

ken, yaşadıklarımın bir kâbus olmasını 
diliyor, sessiz gözyaşlarımı akıtırken, 
şifa ve dayanma gücü versin diye Allah’a 
yalvarıyordum. 

O an Allah’ın izniyle iyileşip normal 
hayatıma dönebileceğime dair içime 
müthiş bir inanç doldu. 

Apartmanın küçük bahçesi, tohum-
lar, çiçek ve sebzeler benim yaşama se-
vincim olacaktı. 

Öyle de oldu. 
Bu arada eşim giderken komşulara, 

yazlıktaki evi tadilat için gittiğini söyle-
miş. 

Ben küçük bir çapa alıp işe başla-
dım. 

İlk günler on dakikada nefessiz kalı-
yordum, zamanla bu süre uzamaya baş-
ladı. 

On beş gün içinde çapa işini bitir-
dim, gübre aldım, toprağı ekilecek hale 
getirdim. 

Komşular da heveslenip, bana yar-
dım etmeye başladılar. 

Bahçeyi, tohumlar ve saksı çiçekle-
riyle doldurduk. 

Nisan ayında tohumlar çıkmaya baş-
layınca yaşadığım mutluluğu hayatım 
boyunca unutmayacağım. 

Bir aydan fazla bir zaman geçmiş-
ti, bu süre içinde kendimi boşanmaya, 
hayatı bir başına yaşamaya alıştırmaya 
çalışıyordum. 

Arada bir, hastalığı yüzünden eşi ta-
rafından terkedilen var mıdır, diye düşü-
nüyordum. 

Bahçem yeşerdikçe ben de iyileşi-
yordum sanki. 

Mayıs ayının ortalarında telefonla 
hastaneye çağrıldım.

Tahlillerle ilgilidir diye gittiğimde, 
hayatımın şokunu yaşadım. 

Eşim Manisa’ya gelirken Sabuncu-
beli’nde trafik kazası geçirmiş, yoğun 
bakıma alınmıştı. 

2010 yılı Mayıs ayının ılık bir per-
şembe günü benim hayatımın dönüm 
noktası oldu.

Doktorlar eşimin durumunun ağır 
olduğunu, her şeye hazırlıklı olmamı 
söylediler. 

Bu arada telefonunu bana verdiler. 
Akşamüstü saat beş sularında eşi-

min telefon çaldı.
Arayan avukattı, eşim boşanma 

vekâleti vermeye geleceğini söylemiş, 
gecikince avukat merak etmiş o yüzden 
aramıştı. 

Eşi olduğumu söylemedim. Ağır bir 
kaza geçirdiğini, hastanede olduğunu 
söyleyip telefonu kapattım. 

Ama allak bullak olmuştum. 
Eşim benimle boşanmak için vekâlet 

vermeye gelirken bu kazayı geçirmişti. 
İBRETLİK BİR HİKAYE

Gerçek hayattan bir kesit...
( Benim basima gelmez deme...)
----
“Eşimle ben tayinlerle birçok il ilçe 

dolaştıktan sonra, 2000 yılında tayinle 
Manisa’ya geldik. 

Çocuklarımız liseye gidiyordu. İlk 
defa geldiğimiz Manisa’yı çok sevdik. 

Önce kirada oturuyorduk, nasıl olsa 
başka bir şehre tayin ihtimalimiz vardı. 

Ancak yıllar geçtikçe, Manisa’dan 
ayrılamayacağımızı anlayıp, buraya yer-
leşmeye karar verdik 

Krediyle ev aldık, çocuklar üniversi-
teye başlamıştı, bizim de emekliliğimiz 
yaklaşmıştı. 

Eşim polis, ben öğretmendim. 
Önce ben emekli oldum, birkaç yıl 

sonra da eşim... 
Bu arada oğlumuz evlendi, kızım ni-

şanlandı, her şey çok güzeldi.
İşleri gereği çocuklar ayrı şehirlere 

gittiler. Tatillerde, bayramlarda bir ara-
ya gelip, hasret gideriyorduk.

Bu mutluluk çok uzun sürmedi. 
Hani dünya bir imtihan sahnesidir 

ya, benim payıma da o kötü hastalık 
düştü. 

Halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorul-
malarla başlayan şikâyetlerim, aslında 
bedenimi saran kötü tümörün işaretle-
riymiş. 

Ege üniversitesinde başlayan tedavi 
ve bende artan korku hayatımı alt üst 
etmişti. 

Öyle çaresiz, öyle halsizdim ki... Ne 
yapacağımı bilemiyor, benliğimi saran 
bu berbat durumdan biran önce kurtul-
mak istiyordum. 

Tedavimle uğraşan doktor, temiz 
havalı, doğal bir ortamın bana iyi gele-
ceğini, toprakla uğraşmam gerektiğini 
söyledi. 

İlerlemiş hastalığı ancak bu şekilde 
zayıflatıp, normale dönebilirdim, aksi 
halde...

Çevreye çok duyurmadan bu hasta-
lıktan kurtulmak istiyordum, kimsenin 
benim için üzülmesini, hastalığımla kim-
seyi meşgul etmek istemiyordum.

Hastalığımın altıncı ayında , tahlil 
sonuçlarını alıp eve geldiğimde...., kori-
dorda valizler gördüm. 

Eşime sorduğumda neye uğradığımı 
şaşırdım. 

Kısacası eşim ölümcül hastalığı olan 
bir kadınla uğraşmak istemiyordu. 

Marmaris’teki yazlığa gideceğini, bir 
ay içinde boşanma davası açacağını söy-
ledi. Oturduğumuz ev bana Marmaris’te-
ki ev ona kalacaktı. 

Ben daha hastalığın ciddiyetini haz-
medememişken bu haber yüreğime kur-
şun gibi saplandı. 

Söyleyecek bir şey yoktu, eşim bo-
şanmaya kararlıydı. 

Bir ay içinde geçimsizlik vs gibi ba-
haneler bulmalıydım. Hasta olduğum 
için boşanmak zorunda kalmak çok ağı-
rıma gidiyordu. 

28 yıllık eşim, bana hiç beklemedi-
ğim ağır bir darbe vurup gitti. 

Birinci katta oturuyorduk. 
Apartmanın küçük bahçesine bakar-

ken, yaşadıklarımın bir kâbus olmasını 
diliyor, sessiz gözyaşlarımı akıtırken, 
şifa ve dayanma gücü versin diye Allah’a 
yalvarıyordum. 

O an Allah’ın izniyle iyileşip normal 
hayatıma dönebileceğime dair içime 
müthiş bir inanç doldu. 

Apartmanın küçük bahçesi, tohum-
lar, çiçek ve sebzeler benim yaşama se-
vincim olacaktı. 

Öyle de oldu. 
Bu arada eşim giderken komşulara, 

yazlıktaki evi tadilat için gittiğini söyle-
miş. 

Ben küçük bir çapa alıp işe başla-
dım. 

İlk günler on dakikada nefessiz kalı-
yordum, zamanla bu süre uzamaya baş-
ladı. 

On beş gün içinde çapa işini bitir-
dim, gübre aldım, toprağı ekilecek hale 
getirdim. 

Komşular da heveslenip, bana yar-
dım etmeye başladılar. 

Bahçeyi, tohumlar ve saksı çiçekle-
riyle doldurduk. 

Nisan ayında tohumlar çıkmaya baş-
layınca yaşadığım mutluluğu hayatım 
boyunca unutmayacağım. 

Bir aydan fazla bir zaman geçmiş-
ti, bu süre içinde kendimi boşanmaya, 
hayatı bir başına yaşamaya alıştırmaya 
çalışıyordum. 

Arada bir, hastalığı yüzünden eşi ta-
rafından terkedilen var mıdır, diye düşü-
nüyordum. 

Bahçem yeşerdikçe ben de iyileşi-
yordum sanki. 

Mayıs ayının ortalarında telefonla 
hastaneye çağrıldım.

Tahlillerle ilgilidir diye gittiğimde, 
hayatımın şokunu yaşadım. 

Eşim Manisa’ya gelirken Sabuncu-
beli’nde trafik kazası geçirmiş, yoğun 
bakıma alınmıştı. 

2010 yılı Mayıs ayının ılık bir per-
şembe günü benim hayatımın dönüm 
noktası oldu.

Doktorlar eşimin durumunun ağır 
olduğunu, her şeye hazırlıklı olmamı 
söylediler. 

Bu arada telefonunu bana verdiler. 
Akşamüstü saat beş sularında eşi-

min telefon çaldı.
Arayan avukattı, eşim boşanma 

vekâleti vermeye geleceğini söylemiş, 
gecikince avukat merak etmiş o yüzden 
aramıştı. 

Eşi olduğumu söylemedim. Ağır bir 
kaza geçirdiğini, hastanede olduğunu 
söyleyip telefonu kapattım. 

Ama allak bullak olmuştum. 
Eşim benimle boşanmak için vekâlet 

vermeye gelirken bu kazayı geçirmişti. 
Sadece “Takdiri ilahi “ dedim. 
Bir şey düşünemiyordum. Boşana-

cağımızdan kimsenin haberi yoktu.
O yüzden eşim iyileşinceye kadar 

bunu kimseye söylemeyecektim. 
Eşim yoğun bakımdan çıktıktan son-

ra da birçok ameliyat geçirdi, ancak te-
kerlekli sandalyeye mahkûm oldu. 

Omuriliği zedelendiği, beyin kana-
ması geçirdiği için felç olmuştu. 

Hastaneden çıkınca eve getirdim, 
ona bakmaya başladım. 

Konuşamıyor ama hareketleriyle 
derin bir pişmanlık içinde olduğunu söy-

lemeye çalışıyor, zaman zaman gözlerin-
den pişmanlık yaşları döküyor. 

Ne çocuklarım, ne de yakınlarım eşi-
min boşanma davası açmak için gelirken 
kaza geçirdiğini bilmiyor. 

Eşime Allah rızası için bakıyorum.
Şimdi düşünüyorum da eşimi affet-

tim mi? Bilmiyorum, ama kırgınlığım hiç 
geçmedi... 

Eşime her baktığımda hayatın nasıl 
ibretlerle dolu olduğunu görüyor, şifa 
versin diye Allah’a yalvarıyor dua ediyo-
rum. 

Beni tümörlerden, kötü hastalıktan 
kurtaran Rabbim; hastayım diye benden 
boşanmak isteyen eşimi yatağa mahkûm 
etti. 

Anlayana bundan büyük ibret olur 
mu?..” 

Allah hasta kullarına şifa, bakanlara 
da sabır ve merhamet versin. 

Allah kimseyi başkasının umuduna 
bırakmasın... Amin ...

Sadece “Takdiri ilahi “ dedim. 
Bir şey düşünemiyordum. Boşana-

cağımızdan kimsenin haberi yoktu.
O yüzden eşim iyileşinceye kadar 

bunu kimseye söylemeyecektim. 
Eşim yoğun bakımdan çıktıktan son-

ra da birçok ameliyat geçirdi, ancak te-
kerlekli sandalyeye mahkûm oldu. 

Omuriliği zedelendiği, beyin kana-
ması geçirdiği için felç olmuştu. 

Hastaneden çıkınca eve getirdim, 
ona bakmaya başladım. 

Konuşamıyor ama hareketleriyle 
derin bir pişmanlık içinde olduğunu söy-
lemeye çalışıyor, zaman zaman gözlerin-
den pişmanlık yaşları döküyor. 

Ne çocuklarım, ne de yakınlarım eşi-
min boşanma davası açmak için gelirken 
kaza geçirdiğini bilmiyor. 

Eşime Allah rızası için bakıyorum.
Şimdi düşünüyorum da eşimi affet-

tim mi? Bilmiyorum, ama kırgınlığım hiç 
geçmedi... 

Eşime her baktığımda hayatın nasıl 
ibretlerle dolu olduğunu görüyor, şifa 
versin diye Allah’a yalvarıyor dua ediyo-
rum. 

Beni tümörlerden, kötü hastalıktan 
kurtaran Rabbim; hastayım diye benden 
boşanmak isteyen eşimi yatağa mahkûm 
etti. 

Anlayana bundan büyük ibret olur 
mu?..” 

Allah hasta kullarına şifa, bakanlara 
da sabır ve merhamet versin. 

Allah kimseyi başkasının umuduna 
bırakmasın... Amin ...

MUSTAFA
BİRİ

Ünlü Sanatçı’dan Annesi 
Adına Erkenek’te Taziye Evi

Ünlü Sanatçı Latif Doğan 
annesi Ayşe Doğan adına Malat-
ya Valiliği, Doğanşehir Kayma-
kamlığı ve Doğanşehir Belediye 
Başkanlığının katkılarıyla, Latif 
Doğan tarafından Doğanşehir İl-
çesi Erkenek Mahallesinde yapı-
lan Ayşe Doğan Taziyeevi'nin açı-
lışı düzenlenen törenle yapıldı.

Sanatçı Latif Doğan’ın annesi 
Ayşe Doğan adına Malatya Valili-
ği, Doğanşehir Kaymakamlığı ve 
Doğanşehir Belediye Başkanlığı-
nın katkılarıyla, Latif Doğan tara-
fından Doğanşehir İlçesi Erkenek 

Mahallesinde yapılan Ayşe Do-
ğan Taziyeevi'nin açılışı düzenle-
nen törenle yapıldı.

Açılış törenine; Vali Hulusi 
Şahin, Büyükşehir Belediye Baş-
kan V. Umut Yalçın, Doğanşehir 
Kaymakamı Mehmet Kılıç, İl Em-
niyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Yeşilyurt Beledi-
ye Başkanı Mehmet Çınar, Siyasi 
Parti Temsilcileri, Sanatçı La-
tif Doğan, Adıyaman Gölbaşı ve 
Besni İlçelerinden vatandaşlar 
katıldı.

Vali Şahin, açılış törenin-
de yaptığı konuşmada; “Hayır 
yapmak para ile olmuyor. Gönül 
işiyle oluyor o gönül de Latif Do-
ğan’da fazlasıyla var. Bu eserde 
onun bir parçasıdır. Bu güzel ese-
rin vücuda gelmesinde emeği ge-
çen başta Latif Doğan olmak üze-
re herkese teşekkür ediyorum” 
diyerek sözlerini tamamladı.

İl Müftü V. Hasan Nacar tara-
fından yapılan duanın ardından 
taziyeevinin açılışı yapıldı. Açılış 
sonrası Vali Şahin ve beraberin-
dekiler taziyeevini incelediler.


