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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ
ZELYURT’TAN VATANDAŞLARLA İFTAR

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali 
Zelyurt Çat kapı 
yaparak vatandaş-
lar ile iftar yapıyor. 
Doğanşehir'de Ra-
mazan ayı farklı bir 
atmosferde yaşanı-
yor. Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Du-
rali Zelyurt'un çat 
kapı iftar ziyaretleri 
vatandaşların yüzü-
nü güldürüyor.>3’TE

Gazi ve Şehit Aileleri İftar
Yemeğinde Bir Araya Geldi
Doğanşehir Kaymakamlığı ev sahipliğinde Şehit 
Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri onuruna verilen 
iftar yemeğinde bir araya geldiler.>4’TE

NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS
TOPLANTISI YAPILDI

Doğanşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 2021 Mali Yılı 
Faaliyet Raporu görüşüldü.>4

BAŞKAN ZELYURT POLİS HAFTASINDA 
EMNİYET MÜDÜRLERİNİ ZİYARET ETTİ

3’TE
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POLİSİM
Vatanına şeref verdin şan verdin
Al bayrağa gönül verdin kan verdin
Bu uğurda seve seve can verdin
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Adaleti sende başlar milletin
Dürüstlüktür dirayettir servetin
Hainlerin kâbusudur kudretin
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Ana kadar şefkatlisin hislisin
Hâkim kadar adaletin pirisin
Asker gibi disiplinli dirisin
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşâd olacak millet
*
Gazisiyle şehidiyle ulusun
Halka şükran hayaliyle dolusun
Sen Mevlânın en zor hizmet kulusun
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Kemal Atatürk’ün şaşmaz izinde 
Pek yücesin, milletinin gözünde
Devletiyle gül açarken yüzünde,
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Gösterirken ölümüne sadakat
Düşünmeden sicil terfi mükâfât
Sende oldukça bu üstün liyâkat
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Yüreğiyle bileğiyle beyniyle
Yaklaşırsın mazlumlara sevgiyle
Dünya senden söz ediyor övgüyle
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Vatanına milletine tutkunsun
Ulusuna devletine meftunsun
Şerirlerin şirretine efsunsun
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Ağaya paşaya alet olmadan
Sende başlayan adalet solmadan
‘Katil polis’demek mübah olmadan
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşad olacak millet
*
Mesleğin üç şartı kesindir aman
Eline beline diline sağlam
Andını bozup da yemeden haram
Seninle ne zül kalacak ne zillet
Hizmetinle irşâd olacak millet
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Kemal Karaaslan

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

YAŞAYANLARDAN
MISINIZ,
ÖLENLERDEN Mİ?..
Güzelliğin sonu çirkinliktir.
Gençliğin kaderi solmaktır.
Hayat “ağır ağır çürümek” ten başka 

bir şey değildir, her gün ölüyoruz.
Peki, ne yapıyoruz, sürekli erteliyoruz.
Anne babamıza onları ne kadar çok 

sevdiğimizi söylemiyoruz. Sıkıca sarılmı-
yoruz.

İş, para, kariyer diye gözümüz dön-
müş, sevgilimizi haftada bir gün zor gö-
rüyoruz.

Eşimizle çıkacağımız tatili 28.kez 
planlıyoruz. 29.’ da da gitmeyeceğimizi 
biliyoruz.

Bebek istiyoruz ama “kendimize la-
yık” eş bulamıyoruz. Bulduklarımızı kısa 
süre sonra diğerlerinin yanına “raf” a 
kaldırıyoruz.

Reddedilmekten korkup “seni seviyo-
rum” diyemiyoruz.

Arkadaşlarımızla randevularımızı “ön-

celikli ertelenebilecekler” listesine koyu-
yoruz.

Aldatıyoruz, aldatılıyoruz ve “başka-
sını bulamam” diye yalanlarla yaşıyoruz.

İşsiz kalan arkadaşlarımızı arayıp sor-
muyoruz.

Karanlık kış günlerinin ardından parıl-
dayan güneşi, plaza camlarının arkasın-
dan izliyoruz.

Yağlı, kızarmış, kanserojen demeden 
bilerek ve isteyerek habire yiyoruz. Her 
pazartesi rejime başlayıp, salı sabahı bı-
rakıyoruz.

Sigara dumanını oksijenden daha bü-
yük bir zevk duyarak ama “bırakmalıyım” 
diyerek içimize çekiyoruz.

Kahve, çay, çikolata tüketiminden 
vazgeçmeyip selülit kremlerine ve mide 
haplarına servetimizi yatırıyoruz.

Spor salonlarının broşürlerini arşivle-
yip işten güçten bir türlü gidemiyoruz.

Evimizi kitap doldurup hiçbirini oku-
muyoruz.

Diş ağrısından ölüyoruz, gözlerimiz 
doğru dürüst görmüyor doktora gitmi-
yoruz.

İhtiyaç duyan bir çocuğu okutmuyo-

ruz.
Nefret ettiğimiz işimize “para” için 

devam edip seveceğimiz bir iş arayışına 
girmiyoruz.

Ne yapıyoruz?
Her gün ölüyoruz…
FREDERIC BEIGBEDER/ “AŞKIN ÖMRÜ 

ÜÇ YILDIR”
adlı kitabından.
HAFTANIN SÖZÜ:
“Bir kişi nasıl isteyeceğini biliyorsa 

hiçbir şey zor değildir;
Bir kişi bir şeyi çok istiyorsa hiçbir şey 

kolay değildir”

Dr. Remzi
HOROZ

BAŞKAN ZELYURT MASKİ GENEL MÜDÜRÜ 
MERT İLE SÜRGÜ’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürlüğü olarak 
Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahal-
lesi’nde fiziki kayıp kaçak suların 
önüne geçmek için içme suyu re-
habilitasyon ve izole çalışmaları-
na başladık. Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, MASKİ 
Genel Müdürü Mehmet Mert ve 
Sürgü Mahalle Muhtarı Tamer 
Aktaş yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi.

Sürgü Mahalle Muhtarı Ta-
mer Aktaş, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’ın Sür-
gü Mahallesi’ni ziyaretinde içme 
suyu gözelerinin temizlenmesi, 
rehabilite ve izole edilmesi nokta-
sında söz verdiğini ifade ederek, 
“Başkan dediğin böyle olmalı. 
Söz verince sözünde durmalı. Al-
lah’ına kurban Selahattin Başkan. 
Seninle gurur duyuyoruz” dedi. 
MASKİ’nin 2022’ye hızlı başladığı-
nı söyleyen Muhtar Aktaş, “MASKİ 

Genel Müdürlüğü’nün Sürgü Ma-
hallemizde gerçekleştirdiği ça-
lışmalardan dolayı emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

 İşletmeler Dairesi Başkanı-
mız Ramazan Toy ise, “Doğanşe-
hir İlçemizin gözde mekânların-
dan olan Sürgü Mahallemizdeyiz. 
Sürgü ‘nün içme suyu şebeke 
yenileme çalışmaları 2007 yılın-
da kısmi olarak yapılmış. Bunun 
dışında kalan şebeke eski olduğu 
için özellikle yaz aylarında nüfu-
sun artmasıyla içme suyu sıkıntısı 
yaşanıyor. Yapacağımız çalışma-
larla Sürgü ’nün içme suyu sıkıntı-
sını çözüme kavuşturacağız. Şim-
diden hayırlı olsun” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü ile 
devamlı istişare içinde oldukları-
nı söyleyen Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, “Sürgü, 
suyun gözü dediğimiz özel bir yer. 
Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan’ın verdiği 
talimatlar ile MASKİ Genel Müdür-

lüğü Sürgü Mahallesi’nde eski hat 
ve yeni hatla rehabilitasyon çalış-
ması ve aboneliklerin yenilenmesi 
çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu 
çalışmalarla Sürgü Mahallesi’nde 
kayıp kaçak su kullanımını en-
gellemiş olacaklar. Emeği geçen 
herkese ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’a ver-
diği desteklerden dolayı teşekkür 
ederim.” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet 

Mert, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan’ın talimatla-
rı doğrultusunda 2022 yılı içinde 
kırsala ağırlık verdiklerini ifade 
ederek, “MASKİ olarak sahadayız. 
Sahayı yönetmek anlamında tüm 
ilçe yöneticilerimiz ile paydaşız. 
Aynı amaca hizmet ediyoruz. Çö-
züm noktasında çok hızlı hareket 
etmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz 
de bu anlamda elinden geleni 
yapıyor. Fiziki kayıp kaçak sula-
rımız için ciddi bir ekip kurduk. 
Bu bölgemizde ciddi bir çalışma 
yapacağız. Gözelerin temizlen-
mesi, hatların izole edilmesi gibi 
çalışmalarımız olacak. Cazibeli 
suyumuz varsa pompa çalıştırma-
yacağız. Boş yere israf etmeyece-
ğiz. Doğru yöneteceğiz. Bir yere 
10 litre lazımsa 10 litre vereceğiz. 
Kayıp kaçağa müsaade etmeden 
işimize bakacağız. Yapacağımız 
çalışmalar Sürgü’ye hayırlı olsun” 
dedi. HABER MERKEZİ

10 NİSAN POLİS HAFTASI GÜNÜ TÖRENİ
10 Nisan Polis Haftası Günü münasebetiyle Doğanşehir 

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet KILIÇ, Doğanşehir 

Belediye Başkanı Durali ZELYURT, Doğanşehir Cumhuriyet 
Savcıları Fahri CAVİT, Halenur KAYMAK, Doğanşehir Adliyesi 
Hâkimleri Özge BEYDİLLİ, Semiha Seda YILMAZ, Doğanşehir 
Emniyet Müdürü Erkan SAMARAZ, Doğanşehir Jandarma 
Bölük Komutanı Onur KIRCAER, kurum amirleri, siyasi par-
ti temsilcileri, Şehit ve Gazi Aileleri, mahalle muhtarları ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katıldığı program, 
Kaymakamlık Hizmet Binası önünde İstiklal Marşımızın 
okunması ve Atatürk Büstüne çelenk konulması ile başladı.

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü Binası önünde devam 
eden programda Polis Haftası ile ilgili yapılan kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler 
verildi. HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Ölmek istemek... 2. Asma, fasulye vb. sarılgan bitkilerin 

tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya... İki çenekliler-
den, 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, 
geniş yapraklı bir ağaç... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 
ses... 3. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirile-
rek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı... Ad belirtilerek 
yapılan... 4. Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her 
biri, aza... Seyrek olarak, arada bir, arada sırada, bazen, bazı 
bazı, kimi vakit, kimi zaman, zaman zaman, anbean... Birbiriyle 
iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, 
Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... 5. Deride, 
sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağ-
rılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık... Sı-
ğırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalan kırmızı 
renkte, eczacılıkta kullanılan bir bitki, eşekkulağı... 6. Eğilmiş 
olan, eğik... Temiz... Akrabası mı, yakını mı?... 7. Duralama işi... 

Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan or-
gan ve bu organın telsi dokusu, adale... 8. Öğütülerek toz du-
rumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... Toprağa ve 
özümlemeye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bitki 
asalağı... Bizmut elementinin simgesi... 9. Çok sarhoş (argo)... 
Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. konular bakı-
mından inceleyen mekanik kolu, sinematik... 10. Minare, kubbe, 
sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, maden-
den yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça... Kök, sap 
ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyü-
me organı... Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz 
eğreti yapı... 11. Maliki mezhebi... Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri 
Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi (eski)... 12. 
Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... Arı kuşugil-
lerden, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya’da az ağaçlıklı, 
açık yerlerde yaşayan, sırtı sarı, karnı mavimsi yeşil bir kuş... 
Başkaldırıcı... 13. Ezgili... Bir cins çoban köpeği... 14. Zamanın 
bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Yünü olan... Bir söz 
veya düşüncede direnen, ayak direyen (kimse)... 15. Hakkı oldu-
ğuna inandığı şeyi elde etmeye çalışmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Birinin hatırından çıkamamak, birinin hatırını kırama-

mak... 2. İlenme, beddua... Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.)... 
Akdeniz ülkelerinde yetişen, tüylü ve genellikle yapışkan yap-
raklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan 
bir bitki... 3. Bir konuda söyleyecek söz kalmadığını anlatan bir 
söz... Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan (eski)... 4. Karak-
ter... İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriy-
le olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih... Genellikle ipek ibrişim 
kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel... 
5. Ses, ahenk, nağme (eski)... Bir davanın mahkemece nasıl bir 
hükme bağlandığını gösteren resmî belge (eski)... Değerini, 
önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş... 6. Azgın, kız-
gın (eski)... Şaman... Peşin... 7. Uzak Doğu’da yetişen Amerika 

elmasından çıkan zamk... Yakalığı olan... 8. Genellikle uzun bir 
nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası... Kişiliksiz, sözü-
nü dinletemeyen kimse... İyi bir nitelikte bilinip tanınmış olma 
durumu, şöhret, şan, nam, ad... 9. Bir ülke sınırları içinde doğup 
başka bir ülke topraklarına geçen (ırmak)... Gölgede kalan (yan) 
(eski)... 10. Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket... “Daha söze baş-
lanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak” anlamında-
ki “....demeden leblebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... 
Bal mumuna veya parafine batırılmış fitil... 11. Ankara iline 
bağlı ilçelerden biri... Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı 
da keskin uzun bıçak... Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik 
getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna 
inanılan iyilik kaynağı... 12. İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a 
yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... Kıta... Bazı ülkeler-
de, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü 
olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değ-
nek... 13. Soluk... Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur... 14. Ta-
vuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasın-
dan sonra birinin bir şeyi “aklımda” veya “hatırımda” demeden 
ötekinden almasıy-
la yenik sayılması 
kuralına dayanan 
bir oyun... Kimse-
siz (eski)... Radyum 
elementinin simge-
si... 15. Aldehidin 
yükseltgenmesiyle 
elde edilen, türlü 
uçucu yağlarda es-
ter biçiminde bulu-
nan, ekşi veya tatlı 
olabilen, 155 °C’de 
eriyen bir asit...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ
ZELYURT’TAN VATANDAŞLARLA İFTAR
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 

Zelyurt Çat kapı yaparak vatandaşlar ile 
iftar yapıyor. Doğanşehir'de Ramazan ayı 
farklı bir atmosferde yaşanıyor. Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un çat 
kapı iftar ziyaretleri vatandaşların yüzünü 
güldürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt beraberinde AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve Söğüt 
Mahalle Başkanları ile birlikte Doğanşehir 
Söğüt Mahallesinde İbrahim Çiçek ve ai-
lesine iftarda misafir oldular. Başkan Zel-
yurt daha sonra Söğüt Mahallesi'nde SMA 
hastası Aslı Çiçek bebeği ve ailesini ziyaret 
etti. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, "Aslı Çiçek kızımız için elimizden 
ne geliyorsa yapacağız. Allah güzel kızımı-
za şifa versin" dedi.HABER MERKEZİ

Doğanşehir de Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı

Doğanşehir’de  ‘’Tarım Alanları-
nın Genişletilmesi Programı’’ kap-
samında İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan proje 
ile tütüne alternatif bitkilerin ekiliş 
alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin 
tarımda girdi maliyetinin azaltılması 

amacıyla
Tarım ve Orman Bakanlığı tara-

fından onaylanan %75 hibe destekli 
proje kapsamında Doğanşehir  Kay-
makamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Be-
lediye Başkan Yardımcısı Mustafa 

Birişik, Doğanşehir  Tarım ve Orman 
Müdürü İsmet Çılğin,Doğanşehir  Zi-
raat Odası Başkanı Burhan Tanışık, 
mahalle muhtarları ve vatandaşla-
rımızın katılımları ile 8.750 kg. der-
mansan kuru fasulye tohumu dağıtı-
mı gerçekleştirildi. HABER MERKEZİ

BAŞKAN ZELYURT POLİS HAFTASINDA 
EMNİYET MÜDÜRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Huzur ve güvenin teminatı Türk 
Polis Teşkilatının 177'ncı kuruluş yıl 
dönümü ve 4-10 Nisan Polis Hafta-
sı vesilesiyle Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt beraberin-
de Belediye Başkan Yardımcıları ve 
Mahalle Muhtaralrı ile Malatya Em-
niyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i 
ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdü-
rü Erkan Samaraz'ı  makamlarında 
ziyaret ederek Polis Teşkilatının 
Polis Haftasını kutladı. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt; 10 Nisan Polis Haf-
tası dolayısıyla vermiş olduğu me-
sajında; 

"Polis Teşkilatımızın, Polis Haf-
tasını şükranla ve içtenlikle kutlu-
yor; görevleri esnasında Şehit olan 
kahraman polislerimizi rahmet, 
Gazilerimizi şükranla anıyorum.  
Görevi başında bulunan, Emniyet 
Teşkilatımızın her kademesindeki 
fedakar ve cefakar değerli polisle-
rimize ve ailelerine sağlık, mutlu-
luk ve esenlikler diliyorum." dedi. 
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Birinci Dünya Savaşını kaybedip ve yıkıma 

uğrayan müttefik devletler ki Osmanlı da bunların 

arasında bulunuyordu. Bu yıkımlar yetmiyormuş 

gibi hemen her şeyini kaybeden Osmanlı, şimdi 

daha etkin bir şekilde, galip devletler tarafından 

bütün her yönü ile işgale uğruyordu. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün başlattığı mücadele sonucu 

gerek ordu kuvvetleri, gerek milis kuvvetleri, 

kadını ile erkeği ile kızı ile kızanı ile mücadeleye 

destek vermeye büyük bir sabır ve dirençle devam 

ediyorlardı. Henüz düşman işgaline uğramamış 

olan Viranşehir ve içinde yaşam sürmeye çalışan 

muhacir kesimden insanlar, yakınlarındaki Antep 

müdafaasına nasıl bir katkıda bulunulabilecekle-

rinin hesabını yapıyorlardı. Gençlerin çoğu Birinci 

Cihan Harbine katılmış, kimisi Çanakkale’ de, 

kimisi Yemende, kimisi de doğuda Rus ve Erme-

nilere karşı verilen mücadelelerde şehit olmuşlar 

ve memlekete bir daha dönememişler, yaralı bir 

şekilde dönebilenler ise henüz iyileşememişler-

dir. İnsan gücü olarak katkı sağlamaları imkânsız 

gibi görünüyordu. Bu durumda eli bağlı olarak 

bir köşede oturamazlardı. Bir zaman sonra işgal 

kuvvetlerinin buralara kadar uzanamayacağını 

kim garanti edebilirdi. Bir şeyler yapmaları gerek-

ti. Antep müdafaasına katılan insanların yiyecek 

şeylere ihtiyaçları olabilirdi. En azından böyle bir 

katkı sunulabilirdi. Evet, en doğrusu da bu olacak-

tı. Tellal çığırtılarak erzak toplanması sağlandı. 

İnsanlar zaten zar zor karınlarını doyuruyorlardı. 

Ama olsun, vatan müdafaası her şeyden önemli 

idi. Her aile evindeki yiyecek erzak ya da giysiler-

den bir kısmını getirip tes-lim etmeye başlamışlar-

dı. Kısa zamanda iki kağnı dolusu erzak hazır hale 

getirilmişti. Sonbaharın sonlarına yaklaşılıyordu. 

Havalar tam bozmadan bu erzakların hiç vakit 

kaybedilmeksizin yerine ulaştırılması gerekti, zira 

orada-ki insanların bunlara çok ihtiyacı olabilirdi. 

Ancak, erzaklar temin edilmişti de kimler bunları 

oraya götürme işini üstlenecekti?... Yaşı geçkin 

olmasına rağmen “ Ben, kardeşim İzzet ile yanımı-

za da biri verilirse bu görevi üstlenmeye hazırım” 

diyordu Kahraman Çavuş. Askerlikte, adına yakışır 

bir biçimde gösterdiği yararlılıklar üzerine ‘ Çavuş 

‘ rütbesi ile ödüllendirilmişti. Soyadı kanunu ile ai-

lesi ‘ Dede‘ soyadı ile anılıyordu. Taner ailesinden 

Bşç. Mehmet’ in kızı Ruhset ile evlilik yapmış bu 

evlilikten Hacı Ali ve Mustafa adlarında iki oğulları 

olmuştu. Küçük oğulları Mustafa ise genç yaşta 

dünyadan geçip gitmişti…

Ali Koç’ un kardeşinin de iştiraki ile Kahraman 

Çavuş ve kardeşi İzzet iki kağnı ile yola koyuluyor-

lardı. Kağnının birini iki öküz, bir diğerini de iki 

camız çekmekteydi. Kahraman Çavuş at üzerinde 

önden giderken, kardeşi İzzet bir kağnıya refakat 

ediyor, Ali Koç’ un kardeşi de diğer kağnının başın-

da bulunuyordu. Antep çok yakın bir yer değildi. 

Yol uzundur, bunca ağır yükle kağnıların daha 

fazla hızlı yürütülmesine imkân bulunmamakta-

dır. Zamanında yetiştirilmeme korkusu hepsini 

sarmıştır. Kahraman Çavuş önde atı üzerinde 

giderken, sık sık arkaya bakıp kağnıların nasıl 

ilerlediklerini kontrol ediyordu. Kendisine kalsa 

atını mahfuzlar kısa sürede oraya ulaşırdı. Ama 

kağnılar, üzerindeki yükle ancak, ağır ağır ilerleye-

biliyordu…

Gökyüzü siyah bulutlarla kaplanıyordu. 

Derken hava aniden değişmeye, gitgide soğu-

maya, arkasından kar, serpiştirmeye başlıyordu. 

Kahraman Çavuş’ un içine kurt düşmüştü. İnşal-

lah hava birazdan açar da yollarına sağ salim bir 

şekilde devam ederlerdi. Ancak havanın dinmeye 

hiç niyeti yoktu. Kar tipiye dönüşüyor, soğuk ise 

daha da şiddetleniyordu. Kahraman Çavuş’u bir 

endişedir almıştı. Bu durumda Antep’ e ulaşmanın 

imkânı yok gibi gözüküyordu. Kağnılar hiç değilse 

Sürgü Kasabasına ulaşabilseydi… Kendisi bu arada 

Sürgü kasabasında uygun bir yer ayarlamaya ça-

lışıyordu. Kendisi kasabada kağnıları bekleyecek, 

onlar geldiklerinde hem biraz dinlenmiş ve hem 

de soğuktan korunmuş olacaklar, hava düzelince 

de yollarına devam edeceklerdi. Aradan belli bir 

zaman geçmiş olmasına rağmen havada hiçbir 

düzelme olmuyor üstelik daha da şiddetleniyordu. 

En önemlisi kağnılar henüz kasabaya ulaşama-

mışlardı. Kahraman Çavuş’ un her geçen zaman 

endişesi artıyordu. Bir süre daha bekledikten 

sonra kağnılara doğru atını mahfuzladı. Bir süre 

ilerledikten sonra kağnıların Sürmeli pınar mevki-

inde hare-ketsiz bir şekilde durduklarını görünce 

endişe ve korkuya kapılıverdi.

Kağnıları çekmekte olan öküz ve camızlar 

soğuktan büzüşmüş halde hareketsiz dururlar-

ken, kardeşi İzzet ve arkadaşı kağnıların altına 

sığınmışlardı. O kadar üşümüşlerdi ki Kahraman 

Çavuş’un sesine cevap dahi vere-

bilecek durumda değillerdi. Zira soğuğun 

etkisi ile nerede ise donmak üze-re idiler. Kahra-

man Çavuş’un korku ve endişesi git gide artıyor 

ne yapacağını bilemiyordu. Hava zaten kar ve tipi 

nedeni ile kararmış, akşam karan-lığının çökmesi 

ile de zifiri bir karanlığın içine gömülmüşlerdi. 

Kasabaya ka-dar bu şekilde gitmeleri mümkün 

görünmüyordu. Sürgü çayının karşı yakasındaki 

mezra evlerinden sızan ışıklar belli belirsiz fark 

edilebiliyordu. Mesafe kasabaya oranla çok daha 

yakın görünüyordu. Kahraman Çavuş kardeşi 

İzzet’ i sırtına aldı, diğer arkadaşlarını da atının 

üzerine bindirdi ve ağır aksak mezradaki ev 

ışıklarına doğru ilerleye dursunlar, fırtına ve kar 

tipisi tüm şiddeti ile devam ediyordu. Çayın aktığı 

dere yatağına ulaşmışlardı ama bu dere yatağını 

aşıp karşıya geçmek oldukça zor görünüyordu. 

İzzet ve arkadaşı yarı donmuş halde idiler ve bir 

gayret içinde olamıyorlardı. Bütün yük Kahraman 

Çavuş’ un omzunda binmişti. Ne kendisi sırtına 

aldığı kardeşi ile ne de atın üzerindeki arkadaşları 

dere yatağını aşmaya muvaffak olunamıyordu. 

Bir iki deneme, dere suyunun içine yuvarlanmala-

rıyla sonuçlanmıştı. Son bir gayretle bir deneme 

daha yapıldı ise de kaşıya geçmek olanaksızdı. 

Buz gibi suyun içine gömülüvermişlerdi. Diğer 

ikisi hare-ketsiz yarı donuk haldeler iken Kahra-

man Çavuş’ un da hem yorgunluktan ve hem de 

zaten çok soğuk havanın etkisi ile adeta nefesi 

kesilir olmuştu. Suyun içine gömülüp kalmaları 

ile artık bu badireyi atlatmaları imkânsız gibi 

görünüyordu. İzzet ve arkadaşı tamamen donmuş 

vaziyette idiler. Kendisinin de artık kıpırdayacak 

hali kalmamıştı. Kahraman Çavuş, son bir gayret-

le imdat diye bağırarak mezradaki evlere sesini 

boş yere duyurmaya çalışıyordu. Onun zayıf sesi, 

tipinin oluşturduğu uğultunun arasında adeta 

kayboluyordu. Ve son umut da bu şekilde sönmüş 

oluyordu…

Bu fedakâr insanlar bir kutsal görev nedeniyle 

çıktıkları bu yolculukta, amaçlarına ulaşamadan 

Hakkın rahmetine kavuşuyorlardı. Sabah olup da 

ortalık ağarınca mezradaki yaşayanlar, dere içinde 

üç ölü insanın ve bir ölü atın varlığına üzüntü 

içinde şahit oluyorlardı. Az ilerde ise yol üzerinde 

iki kağnı arabasının hareketsiz durduğunu ve ko-

şulu öküz ve camızların da ölmüş olduklarını fark 

ettiler. Kağnıların ancak Viranşehir’ deki muhacir-

lere ait olabileceğini tahmin ederek ki bu havalide 

sadece muhacirler tarafından kullanılmakta idi 

kağnılar. Vakit geçirmeden kendilerine haber sa-

lınıyordu. Büyük bir endişe ve korku içinde oraya 

vasıl olan muhacirler, ölenlerin bir gün önce Antep 

‘i savunanlara erzak götürmekte olan Kahraman 

Çavuş,kardeşi İzzet ve Ali Koç’ un kardeşi oldu-

ğuna büyük bir üzüntü ile şahit oluyorlardı. Kötü 

haber tez ulaşır denir ya, başta aile fertleri ve tüm 

muha-cir halk, büyük bir üzüntü ve tarifsiz keder-

ler içinde yollara düşüyorlardı…

KAHRAMAN ÇAVUŞ, kardeşi izzet ve Ali koç’ 

un kardeşinin cenazeleri eller üzerinde taşınarak 

Viranşehir’ de toprağa veriliyorlardı. Aynı gaye 

uğ-runa KARAYILAN Antep’ e ulaşıp emeline az 

çok ulaşmışken, aynı düşünce ile ve farklı bir şekil-

de katkı vermeye çalışan bu insanlar, emellerine 

ula-şamadan bu dünyadan göçüp gitmişlerdi. Her 

dönem ve her toplumda böylesi insanlar kutsanır 

ve unutulmaz kılınırlarken, bizim muhacir kesi-

min en büyük eksikliği olarak, ölenlerin kısa süre 

içinde unutuldukları ve mezarlarının dahi zaman 

içerisinde kaybolup gittiği ve sonrasında ise ta-

mamen unutulup ve anılmaz olduklarını üzülerek 

müşahede etmiş bulunmaktayım. Umarım benim 

bu anlattıklarım üzerine bir nebze olsun, bu insan-

lar hatırlanır ve en azından üzerinden çok uzun 

bir zaman geçmiş de olsa ruhları-na birer Fatiha 

gönderilir…

MÜNİR
TAŞTAN

NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS
TOPLANTISI YAPILDI

Doğanşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 
2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Başkanlığında Nisan Ayı Toplantılarına başlayan 
Doğanşehir Belediye Meclisi, 1.oturum toplantı-
sında Encümen ve Komisyon Üyelerini belirler-
ken, 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. 
Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonun-
da saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sıyla başlayan Nisan Ayı Toplantısı 1.oturumu 
açılış ve yoklamanın ardından başladı. 2021 
Yılı Denetim Komisyon Raporuyla ilgili Meclis 
Üyelerine bilgiler verildikten sonra Doğanşehir 
Belediye Meclisi Encümen Üyeleri ile Komisyon 
Üyelerinin seçimleri yapıldı. Yapılan gizli oyla-
ma neticesinde 2022 yılında görev yapacak olan 

Encümen Üyeliğine Mehmet Öksüz, Nafiz Aktan 
seçilirken, daha sonra açık oylama usulüyle Ko-
misyon Üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamaların ardından Plan ve Bütçe 
Komisyonuna Nebi Gümüş, Rüstem Çatı ve Salih 
Bozkurt, İmar Komisyonuna Mehmet Ormancı, 
Nebi Gümüş ve Hasan Sivri seçildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
yapılan oylamaların ardından encümen üyeliği 
ve Komisyon üyeliklerine seçilen meclis üyeleri-
ni tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Zelyurt, 2021 Mali Yılı Faaliyet Rapo-
ru okunduktan sonra Meclis Başkanlığını Meclis 
1. Başkan Vekili Hasan Kaplan'a devir etti. Ya-
pılan görüşmelerin ardından Doğanşehir Bele-
diyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı. 
HABER MERKEZİ

Doğanşehir Kaymakamlığı ev sahipliğinde 
Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri onuruna 
verilen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Sürgü'de düzenlenen iftar programına, 
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Doğan-
şehir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Cavit, Cum-

huriyet Savcısı Hacı Yusuf Satıcı, Cumhuriyet 
Savcısı Halenur Kaymak, Doğanşehir Emniyet 
Müdürü Erkan Samaraz, Doğanşehir Jandar-
ma Bölük Komutanı Onur Kırcaer, kurum amir-
leri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıl-
dı. İftar öncesi Doğanşehir Müftüsü Tayyip Tüz 
tarafından dualar okundu. HABER MERKEZİ

Gazi ve Şehit Aileleri İftar
Yemeğinde Bir Araya Geldi


