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Vali Toprak Doğanşehir’i Ziyaret Etti
Vali Mustafa Toprak,  

Doğanşehir Kaymakam-
lığı Mülki idari sınırları 
içerisinde görevlendiri-
lecek olan 114 Güvenlik Ko-
rucusunun eğitimlerini yer-
inde inceleyerek brifing aldı.

Güvenlik Korucularının 
eğitim aldığı Doğanşehir 
Jandarma Komutanlığın-
da İlçe Kaymakamı Memiş 
İnan, İl Jandarma Komutanı 
Jandarma Albay Şerafet-
tin Yılmaz, İlçe Jandarma 
Komutanı J.Asb.Kd.Bşçvş. 
Suat Alvur, İlçe Emniyet 
Müdürü v. Melik Bincil, Jan-
darma Personeli ve Güven-
lik Korucuları tarafından 
karşılandı.

SAYFA 5

İstiklal Marşı Okuma
Yarışması Sonuçlandı

SAYFA 5

Malatya 2 Bakan Ağırladı
Özsan Sanayi Sitesi’nde 

sanayi ile uğraşan iş ad-
amlarının sorunlarının ele 
alındığı büyük çapta bir to-
plantı yapıldı. Toplantıya Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Bilim Sanayi ve Te-
knoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali 
Mustafa Toprak, Milletvekili 
Nurettin Yaşar, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
ilçe belediye başkanları, daire 
müdürleri ve esnaflar katıldı. SAYFA 4

Büyükşehir’den
20 Milyonluk Tasarruf

Büyükşehir sürecinden sonra Malatya genelinde yol sorunlarını bir bir 
çözen Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl da göz doldurdu. 2016 yılında923 
kilometreyol asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi yerinde üretim yaparak 
Büyükşehir Belediyesi bütçesine 20 milyon 562 bin TL katkı sağladı. SAYFA 2

Vali Toprak’ın İstiklal Marşı’nın Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

“Necip Milletimiz Saldırılara
Boyun Eğmemiştir”

SAYFA 3
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LONO 350-851, 350-900 seri nolu 
faturalarımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Oğuz Sancar

13/09/2010 tarihinde Alanya Mal 
Müdürlüğü Veznesine yatırmış olduğum 
0-0-49392 sıra nolu 5.980 TL miktarındaki 
Yargı Para Cezası Alındı Belgesi aslını 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Necati Ceyhan

İnönü Üniversitesi Akçadağ Meslek 
Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 
Bölümünden aldığım geçici mezuniyet 
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Serkan KIRAÇ

KAYIP

“Bir mum diğer bir mumu 
tutuşturmakla, ışığından bir şey 
kaybetmez.”

MEVLANA

Haftanın Sözü 
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Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. 
ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE 

DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. 
YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ 

İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM 
DOĞANŞEHİR... 

http://www.garantilisutespit.com/

Büyükşehir’den 20 Milyonluk Tasarruf
HABER MERKEZİ 
Büyükşehir sürecinden sonra Malat-

ya genelinde yol sorunlarını bir bir 
çözen Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 
yıl da göz doldurdu. 2016 yılında923 
kilometreyol asfaltlayan Büyükşehir 
Belediyesi yerinde üretim yaparak 
Büyükşehir Belediyesi bütçesine 20 mi-
lyon 562 bin TL katkı sağladı.

 

İlçelere taş ocağı ve 
asfalt tesisleri

Yapılacak olan yol çalışmalarını sa-
hada planlı olarak uygulayan, bölge 
bölge ihtiyaç duyulan çalışmaları yer-
ine getiren Büyükşehir Belediyesi, her 
ilçede kurduğu taş ocakları ve asfalt te-
sisleriyle hem üretiyor hem de Büyükşe-
hir Belediye bütçesine tasarruf sağlıyor.

 

Seyyar konkasörler
2016 yılı içerisinde yol çalışma-

larında kullanılmak üzere 818 bin ton 
agrega malzeme üretimi yapıldı. Kul-
lanılan malzemenin 260 bin tonu sey-

yar konkasörler tarafından üretildi. Sa-
bit ve seyyar mobil asfalt plentlerinde 
ise 2016 yılı içerisinde 326 bin ton asfalt 
üretimi yapıldı. Bunun 32 bin tonunu 
seyyar asfalt plentleri üretti.

Yerinde üretim yaparak, yakıt, nak-
liye giderleri başta olmak üzere birçok 
kalemde toplam 20 milyon 562 bin Türk 
Lirası tasarruf sağlayan Büyükşehir Be-
lediyesi, kaliteli malzeme üreterek, yol-
ların daha uzun ömürlü olmasının yanı 
sıra zamandan da tasarruf ediyor.

 

Toplam 20.5 milyon lira 
tasarruf

Büyükşehir Belediyesi mobil 
konkasörlerden 2 milyon 840 bin lira, 
mobil asfalt plentlerinden 1 milyon 930 
bin lira, büz fabrikasından 791 bin lira, 
taş ocakları ve sabit şantiyeler başta ol-
mak üzere ihaleye çıkmadan Büyükşe-
hir Belediyesinin kendi imkanları ile 
yaptığı çalışmalarla da 15 milyon lira 
olmak üzere toplamda 20.5 milyon lira 
tasarruf sağladı.
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DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR 

GAZETESİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık 
Mahallesinde yaşanan kazada otomobil çarptığı 
yaya hayatını kaybetti.

Kaza Malatya- Gölbaşı karayolu üzerinde 
yer alan Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesinde 
yaşandı. Sürücü ismi öğrenilemeyen 44 FV 335 
plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 
45 yaşındaki Murat Yaman'a çarptı. Kazada ağır 
yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla 
hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müda-
halelere rağmen hayatını kaybetti.

Mermer ocağında işçi olarak çalıştığı öğre-
nilen Yaman'ın cenazesi otopsi için adli tıp 
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma in-
celeme başlattı.

Otomobil yayaya 
çarptı: 1 ölü

Vali Toprak’ın İstiklal Marşı’nın Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Vali Toprak mesajında şu ifadelere 
yer verdi; “Milletlerin geleceklerine yön 
veren, fikirleri ve yaptıklarıyla milletinin 
gönlünde taht kuran müstesna şahsi-
yetler vardır ki geçen zamana rağmen 
hatıraları her dem tazedir, daima saygı 
ve minnetle yâd edilirler ve asla unutul-
mazlar Türk Milleti, yetiştirdiği ve tarihe 
mühür vuran emsalsiz şahsiyetler göz 
önüne alındığında başka hiçbir milletle 
mukayese edilemeyecek kadar özel ve 
saygın bir millettir. Çünkü Necip Türk Mil-
leti Alp Arslan, Fatih Sultan Mehmet, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet ad-
amlarını; Bilge Tonyukuk, Ahmet Yesevi, 
Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, 
Ak Şemseddin, Mehmet Akif gibi ilim, ir-
fan ve gönül erlerini ve daha nice abide 
isimleri yetiştirmiş, yalnızca Türklüğe 
değil tüm insanlığa armağan etmiştir.

Akif'in "Asım'ın Nesli" diye ifade et-
tiği genç nesillerimizin iyi yetişmeleri, 
geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli 
şuurumuzun ayakta tutulabilmesi için 
Şanlı Ecdadımızı ve yaptıklarını hatırlayıp 
hatırlatmak son derece elzemdir. Kah-
ramanlığımızın, tarihe not düştüğümüz 
destansı Milli Mücadelemizin, heybetli 
kimliğimizin ve hürriyet aşkımızın ifad-
esi olan İstiklâl Marşımız da milli değer-
lerimizin başında gelmektedir. İstiklâl 
Marşımızın her mısraında Türk Milleti'nin 
bağımsızlık aşkı, mazlum milletlerin hür-
riyet nidaları, Türk'ün sarsılmaz imanı ve 

çelikten iradesi dile getirilmiştir. İstiklal 
Marşımızın kaleme alındığı işgal yıllarında 
Aziz Türk Milleti’nin hür yaşama azmi ve 
kararlılığı, Akif gibi vatan sevdalısı irfan 
pınarlarının gayretleri ve Mustafa Kemal 
Atatürk gibi emsalsiz bir asker ve devlet 
adamının liderliği ile bütünleşip ülkem-
izin ufuklarını aydınlatmıştır. Ezelden 
beridir hür yaşamış ve bundan sonra 
da hür yaşayacak olan Necip Milletimiz, 
Vatanına ve İstiklaline yönelmiş olan 
hayâsızca saldırılara boyun eğmemiştir.

İstiklal Marşımız, yüreği Vatan ve İs-
tiklal sevgisiyle dolu bir Şairin, dizeler-
inde Milletin ruhuna işleyen işgal acısını 
tercüme etmiş olması ve bedeli ne olursa 
olsun diz çöktüğüne, boyun eğdiğine tari-
hin tanık olmadığı Aziz Türk Milleti'nin iş-
gal güçlerine karşı kutlu kıyamını kelime-

lerle resmetmesi  nedeniyle son derece 
özel, son derece kıymetlidir. Merhum 
Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın” diye ettiği duayı, iş-
gal günlerinin hissiyatımızda ne kadar 
derin yaralar açtığının ve istiklalimizi 
kazanmak için ne büyük fedakârlıklar 
yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk 
Gençliği'nin hafızasına kazıması gerek-
mektedir. Gençlerimiz bilmelidir ki milli 
ve manevi değerlerimizin muhafazası, 
bastığı yerleri toprak diyerek geçmeme-
kle, Vatan toprağında kefensiz yatan şehit 
dedelerini unutmamakla; adı kimi zaman 
Haçlı Seferleri, kimi zaman Sevr dayat-
ması ve kimi zaman da 15 Temmuz ihanet 
teşebbüsü olan işgal planlarına karşı uy-
anık kalmakla mümkün olacaktır. Bu an-
lamda gurur vesilemiz olan gençliğimizin 
Aziz Türk Milleti’nin kutsallarına sahip 
çıkacağına inancımız ve itimadımız tam-
dır. Bu kutlu vazifelerinde Asım'ın Nesli 
Türk Gençliği'ne sonsuz başarılar dili-
yorum. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal 
Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u 
ve başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
olmak üzere Milli Mücadelemizin Şanlı 
Kahramanlarını, şehitlerimizi, gaziler-
imizi rahmet, minnet ve şükranla yâd 
ediyor; Şanlı Bayrağımızın göklerden, 
İstiklal Marşımızın yüreklerden eksik 
olmamasını diliyor, Muhterem Malatya 
Halkına ve Aziz Milletimize sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum.”

Doğanşehir’e 
Kar Yağdı

Doğanşehir’de Mart yüzünü göstermeye 
başlarken ilçede son iki gündür etkili olan 
sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren yer-
ini kar yağışına dönüştü.  Özellikle yüksek kesim-
lerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkez-
inde bazı zeminlerin karla kaplandığı görüldü.

Komşuluk Kültürü Projesinde
Muhtarlardan Destek İstendi

HABER MERKEZİ 
Büyükşehir Kent Konseyi’nde 

düzenlenen programa Malatya 
Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekret-
eri Abdullah Pektaş, Battalgazi Mahall-
esi Muhtarı Şükrü Kılınç, Cumhuriyet 
Mahallesi Şahin Demirci, Çukurdere 
Mahallesi Muhtarı Ömer Gönültaş, Fa-
tih Mahallesi Muhtarı Ahmet Ulukaya, 
Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali 
Demir, Yenihamam Mahallesi Muhtarı 
Murat Erdoğan, Tecde Mahallesi Mu-
htarı Ali Yiğit ve Yeşilkaynak Mahallesi 
Muhtarı Salman Alpaslan katıldı. 2017 
yılı içerisinde “Komşuluk Kültürü” 
çalışmasını yürüttüklerini belirten 
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Abdullah Pektaş, “Köyden 
kente göçün artması, şehirlerin dikey 
büyümesi komşuluk kültürünü erozyo-
na uğratıyor. Komşuluk konusu herke-
sin ortak sıkıntısı; bu nedenle yıl içinde 
birçok farklı etkinlik hazırladık ve bu 
etkinlikleri mahallelerde uygulamaya 
koyacağız” dedi.

MUHTARLARA ÇOK İŞ 
DÜŞÜYOR

Pektaş, Komşuluk kültürünün can-
landırılması için muhtarlara çok iş 
düştüğünü söyleyerek, muhtarlardan 
yapılacak çalışmalara destek olma-
larını talep etti. Fatih Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Ulukaya, komşuluğun artması 
ve komşular arası kaynaşmanın daha 

da güçlü olması için taziye ziyaretler-
inin çok önemli olduğunu belirtti. Me-
lekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, 
Ramazan ayında komşuluk ve teknoloji 
bağımlılığı ile ilgili tiyatrolar sahnele-
nerek kültürel yozlaşmanın önüne 
geçilebileceğini ifade etti. Demir, “Tel-
evizyon kanalları örf ve adetlerimiz-
in içini boşaltacak çalışmalar yapıyor. 
Yetkililer bu konu ile ilgili çalışmalar 
yapmalı ve bunun önüne geçmeliyiz. 
Ayrıca komşular arasındaki ekono-
mik farklılıklar ilişkileri zedeliyor. 
Senlik benlik algısı bu erozyonun en 
büyük sebeplerinden” dedi. Cumhuri-
yet Mahallesi Şahin Demirci, kentsel 
dönüşümün komşuluk ilişkilerini bo-
zmayacak şekilde planlanması gerek-

tiğini vurgulayarak bu konuda daha 
hassasiyet gösterilmelidir dedi. Tecde 
Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, komşuluğu 
artırmak adına özellikle site yönet-
icilerine toplantılar yapmaları nok-
tasında talepte bulunduklarını belir-
terek, hasta ziyaretlerine ve mahalle 
toplantılarına daha fazla önem veril-
mesi gerektiğini ifade etti. İstişare to-
plantısına katılan mahalle muhtarları 
“Komşuluk Kültürü” projesi kapsamın-
da mahallerde yapılacak etkinliklerde 
her türlü desteği vereceklerini ifade 
ederek, Büyükşehir Kent Konseyi’nin 
toplumun sorunlarına çözüm bulma 
noktasında yapmış olduğu çalışma-
ların çok anlamlı olduklarını belirttiler.
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Malatya 2 Bakan Ağırladı
HABER MERKEZİ 
Özsan Sanayi Sitesi’nde sanayi ile uğraşan 

iş adamlarının sorunlarının ele alındığı büyük 
çapta bir toplantı yapıldı. Toplantıya Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali 
Mustafa Toprak, Milletvekili Nurettin Yaşar, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve 
esnaflar katıldı. 

ÖZLÜ “EVET ÇIKMASINDAN 
RAHATSIZLAR” 

Sözlerine Hollanda’nın küstah tavrını 
eleştirerek başlayan Bilim, Sanayi ve Te-
knoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye Cum-
huriyeti’nin bir bakanı sınır dışı ediliyor. Bu 
çok önemli bir hadise, bu savaş ilan etme-
kten daha kötü bir hadise. Peki bu neden 
yapılıyor, biliyorsunuz bir referandum var 
16 Nisan’da evet ya da hayır oyları kullan-
acağız. Bizim bakanlarımızın ziyaretleri, bu 
ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın evet 
oyu vermelerini istemedikleri için kısıtlandı.  
Demek ki evet oyu çıkmasından o kadar çok 
rahatsızlar ki bakanlarımızın ülkelerine gelip 
vatandaşlarıyla hasbihal etmelerini istemi-
yorlar. Referandumda ‘evet’ oyunun çıkması 
ile daha güçlü bir Türkiye ve bölgesel bir güç 
ortaya çıkacak. Yani Türkiye’nin bölgesel bir 
güç, küresel bir oyuncu olmasından rahatsı-
zlar. Şimdi bakın ‘hayır’ diyenler kimler. PKK 
hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DEAŞ hayır di-
yor, düşünün Hollanda gibi bir ülke PKK ile 
FETÖ ile DEAŞ ile aynı çizgide. Çok yazık ve 
son derece üzücü bir durum. Bu bize ne ka-
dar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. 
Bu evet oylarının ne kadar kıymetli ve ne ka-
dar değerli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 
olanları nefretle kınıyoruz.” İfadelerine yer 
verdi.  

“BU SANAYİ SİTESİ DAR 
GELİYOR”

Malatya’ya gelişinin 2 ana sebebi old-
uğunu dile getiren Bakan Özlü, “ Bunlardan 
biri Malatya için neler yapabiliriz sorusu üze-
rine geldim. Bu sanayi sitesi küçük artık bu-
rası bize yetmiyor biz büyüdük daha büyük 
bir yerde olmak istiyoruz dendi bizde bu tarz 

sıkıntıları çözmek için sanayi siteleri adı al-
tında daire başkanlığını kurduk. Tek işi san-
ayi sitelerimizin kurulması ve taşınması ol-
acak. Sanayi sitelerinin kurulması için kredi 
desteği, alt yapı için destek veriyoruz. Bu 
kredilerden sizleri istifade ettireceğiz. Üst 
yapı için de kredi veriyoruz. Türkiye’deki san-
ayi sitelerinin dönüşmesi, taşınması bizim 
ana hedefimiz” şeklinde konuştu.  Daha son-
ra Bakan Özlü ve Tüfenkci, Malatya’da ÖTV 
indiriminden faydalanarak sıfır ticari taksi 
alan esnafa anahtar teslimi yaptı.

TÜFENKCİ “İSTEĞİNİZİ 
GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 

İLETECEĞİZ”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-

ci,  “ Biz biliyoruz ki esnaf bu toplumun omur-
gası bel kemiği, küçük işletmeler ekonominin 
can damarı.  Bu ülke için esnaflarımız canını 
da verdi malını da verdi ekonomi de de ayak-
ta durmayı bildi. Dolaysıyla esnaf kardeşler-
imize ne yapsak azdır. Sizlerin istediği gibi 
bağ kur noktasında, ÖTV’siz araç noktasında 
ve daha bir çok uygulamayı hayata geçird-
ik. Türkiye’de esnafın önünü küçük işletme-
lerin önünü açmak için ne gerekiyorsa siz 
söyleyecekseniz bizlerde yapacağız” dedi.  
Ardından Bakan Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminden söz ederek, “Biz isti-
yoruz ki bu milletin enerjisi bu milletin me-
clisi, bu milletin sermayesi, insan kaynakları 
bir daha heba olmasın. Bunun için de yeni 
bir yönetime geçmek istiyoruz. Yönetimsel 
sistemi değiştirerek hızlanmak istiyoruz, 
etkin kararlar almak istiyoruz. Esnafımıza 
direkt dokunan icraatlar yapmak istiyoruz. 
Bürokratik engelleri kaldırarak esnafımızı, 
tüccarımızı daha da büyütmek, dünya ile rek-
abet edilebilir hale getirmek istiyoruz. Biril-
eri bundan rahatsız oluyor tıpkı Almanya Hol-
landa gibi tıpkı gibi tıpkı Almanya gibi, tıpkı 
Hollanda gibi, birileri bundan rahatsız oluyor. 
Türkiye’de de rahatsız olanlar var. Hadi Tür-
kiye’dekilerini anlıyoruz, kıskançlıklarından 
rahatsız oluyorlar, anlamadıklarından ra-
hatsız oluyorlar. Ama anlayanlarda Türki-
ye’nin büyümesinden rahatsız oluyorlar. Tür-
kiye’nin bölgede lider olmasından rahatsız 
oluyorlar. Suriyeli göçmenlere yapılan zu-
lümlerden biz bunları tanıyoruz. Onlar hayır 

dese de bizim milletimiz, esnafımız, Malaty-
alı hemşerimiz onlara inat ‘evet’ diyecek. Biz 
Malatya’daki hem yeni sanayi hem Özsan san-
ayi de bulunan arkadaşlarımızın büyümesini 
istiyoruz.  Bunun içinde bir takım ihtiyaçlar 
söz konusu. Onun için hem finans sağlamak 
için destek vereceğiz hem de yeni sanayilere 
kavuşma noktasında destek sağlayacağız. Al-
tay kışlasıyla ilgili gelen böyle bir talebi için 
milli savunma bakanımıza güçlü bir şekilde 
ileteceğiz.  İnşallah Altay kışlasında da 3 bin, 
4 bin dönüm ne kadar gerekiyorsa gerekeni 
yapılır” ifadelerini kullandı.

 “BÜTÇE DAĞITIMINDA 
MALATYA’NIN ÖNEMLİ 

BİR PAY ALMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ”

Özsan sanayi sitesinde yapılan to-
plantının ardından önce bakan Tüfenkci ile 
OSB’ye giden  Bakan Özlü valiliğe de ziyaret 
etti. Burada bakana brifing veren Vali Musta-
fa Toprak, “ Organize merkezleri noktasında 
cazibe merkezleri programına Malatya’nın da 
dâhil edilmesi çok önemli bir aşama olmuş-
tur. Malatya da kendisine sunulan bu avantajı 
iyi bir şekilde kullanma noktasında olacaktır. 
Son bilgilere göre 23 il arasında en önemli 

talebi gören illerin başında Malatya’nın yer al-
dığı bilgisi verildi. Sizlerin vermiş olduğumuz 
katkılarla oluşan sanayi parselleri, onların 
kullanımı ve istihdama yönelik çalışmalarla 
ilgili bizde buradaki görevlerimizi yapmaya 
çalışacağız. Organize sanayi bölgesinin alt 
yapısının ihalesine çıkılması, kamulaştırma 
ödeneğinin verilmesi, atık su arıtma yeni 
su ilave sisteminin kredilendirilmesi nok-
tasındaki arzımızla birlikte özellikle Akçadağ 
Organize Mermer Bölgesinin ilerleyebilmesi 
açısından oranın da yakın bir zamanda kam-
ulaştırılma yapılması gerekli.  Özellikle güneş 
radyasyon değerleri açısından çok önemli 
Malatya’nın noktaları var Arguvan- Arapkir 
arasında, Darende’de ve Yeşilyurt’un arka 
sırtlarında güneş enerji ihtisas bölgesi kurul-
ması ile ilgili çalışmamız ile ilgili büyükşehir 
belediyemizin çok önemli bir altyapı hazırlığı 
vardı. Uygun görüşle birlikte Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımıza gönderdik incelenip 
uygun görülürse hem ülkemiz hem de ilimiz 
yenilenebilir enerji kaynakları ve ekipmanları 
noktasında ilerleyecektir.” diye konuştu. Bil-
im, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, 
“Sanayi sitelerimiz var bunların dönüşümü 
için çalışacağız. Bunların yerlerini değiştire-
ceğiz. OSB’nin genişlemesi konusu var bunu 
da destekleyeceğiz, Malatya için. Henüz bu 
OSB’ler ile ilgili bütçelerin dağıtımını yap-
madık, burada Malatya’nın önemli bir pay 
almasını sağlayacağız.  

ÇAKIR: “DESTEĞE 
İHTİYACIMIZ VAR”

Sıkıntıların dile getirildiği toplantıda söz 
alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, “Büyükşehir sürecinden sonra ilimizde 
özellikle üretim yapan sanayi alanları başta 
olmak üzere bütün hizmet sitelerinin yenid-
en planlanması gerekiyor şehrin daha sağlıklı 
gelişmesi adına. Bu vesileyle biz  100 bin 
ölçekli, 50 bin ölçekli çevre düzeni planları,  
20-25 bin ölçekli imar lazım planları üzer-
inde çalışmalar yaptık ve ilimizdeki  sanayi, 
konut alanları, korunması gereken havzalar, 
tarım alanları üzerine ciddi manada yoğun-
laştık.  Şuan Özsan sanayi sitesi ve yeni sitesi 
çevresindeki konutları olumsuz etkileyen, ul-
aşımı aksatan bir soruna sahip. Bu sorunların 
giderilmesi için biri 51 hektarlık biri 63 hek-
tarlık olan bu 2 tane küçük sanayi sitelerini 
Altay Kışlası içerisinde 240 hektarlık 100 bin 
ölçekli planlarımıza işledik.  Tabi orası haz-
ine malı olduğu için burası büyütülebilir. Ama 
bir an önce bu projenin yapılabilmesi için siz 
değerli bakanlarımızın desteğine ihtiyaç var” 
diye konuştu.
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Vali Toprak Doğanşehir’i Ziyaret Etti
Vali Mustafa Toprak,  Doğanşehir Kay-

makamlığı Mülki idari sınırları içerisinde 
görevlendirilecek olan 114 Güvenlik Ko-
rucusunun eğitimlerini yerinde inceleyerek 
brifing aldı.

Güvenlik Korucularının eğitim aldığı 
Doğanşehir Jandarma Komutanlığında İlçe 
Kaymakamı Memiş İnan, İl Jandarma Komu-
tanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İlçe 
Jandarma Komutanı J.Asb.Kd.Bşçvş. Suat 
Alvur, İlçe Emniyet Müdürü v. Melik Bincil, 
Jandarma Personeli ve Güvenlik Korucuları 
tarafından karşılandı.

İlçe Jandarma Komutanı J.Asb.Kd.Bşçvş. 
Alvur komutasındaki Güvenlik Korucularını 
selamlayan Vali Toprak koruculara hitaben 
bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Toprak, ”Yeni görevinizin hakkınız-
da hayırlı olmasını diliyorum, Devletimiz 
için, Milletimiz için, Vatanımız için, Aileler-
iniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Kutlu bir 
yürüyüşe çıktınız, ülkemizin bağımsızlığı, 
bekası, Milletimizin emniyet ve asayişini 
sağlamak noktasında tüm Güvenlik Ko-
rucusu arkadaşlarımız yeni dizaynla iyi bir 
eğitim alarak görevlerini ifa edeceklerdir. İl 
Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Jandarma 

Komutanlığımıza ve eğitiminiz noktasında 
sizlere katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Biz devletimizin birliği, beraberliği, 
bayrağımızın tekliği, vatanımız, milletimiz 
için hep birlikte and içtik, bu kutlu yolda 
ilçemizde meydana gelebilecek olaylar-
da kanunun tanımladığı ölçüler içerisinde 
Güvenlik korucuları olarak görevinizi yerine 
getireceksiniz.

Hükümetimize ve Bakanımıza teşek-
kür ediyoruz, Geçici Köy Korucusu tanım-
lamasını ortadan kaldırarak güvenin ve 
sorumluluğun bir gereği olarak sizlerin 
daha iyi şartlarda eğitim alarak hem mahal-
lemize, hem ilçemize hem de gerektiğinde 
gerekli yerlerde görev yapmanız için yeni 
bir düzenleme yaptı. Vatanımızın ve mille-
timizin güzelliklerine, devlete ve millete, 
vatandaşlarımıza kastedecek hainlere karşı 
hep birlikte donanımlı olarak gitmek üzere 
bu alt yapıyı hazırlamış oldu.

Şüphesiz ki 15 Temmuz bize çok şey 
öğretti. 15 Temmuzda içeriden ve dışarıdan 
tüm hainlerin herhangi bir zamanda ülkem-
izin bekasını ortadan kaldırabilecek, iç savaş 
ortamına sürükleyebilecek ihaneti yapabi-

leceklerini içeriden ve dışarıdan destekçil-
eriyle gösterdi.

Tüm dinamiklerimizle birlikte, mille-
timizin gücü ile birlikte, silahlı Kuvvetlerim-
iz, Emniyetimiz, Jandarmamız, Güvenlik Ko-

rucularımızda dâhil olmak üzere içimizdeki 
ihanetçileri dışarıya atmak suretiyle elbirliği 
ile gayret içerisinde bunu önlemiş olduk.

Bundan böylede sizler almış olduğunuz 
bu eğitimler çerçevesinde bir taraftan bu-
lunduğunuz noktada, bir taraftan İlçe Jan-
darma Komutanlığımız ve Kaymakamlığımız 
tarafından sizlere verilecek her bir görevi 24 
saat kesintisiz olarak yine milletimizin em-
niyeti, asayişi için, düzene karşı oluşabilecek 
her türlü olumsuzluklara karşı görevinizi iyi 
bir şekilde ifa edeceksiniz.” diyerek Güven-
lik Koruculuğunun statüsü, donanımları ve 
özlük haklarında yapılan değişiklikler hak-
kında açıklamalarda bulundu.

Vali Toprak, Güvenlik korucularının  'Her 
şey vatan için' diye yürüyüş kararları sayar-
ak geçişini izledi ve yanındakilerle birlikte 
onları selamladıktan sonra Komutanlık Şeref 
Defterini imzalayarak Jandarma sorumluluk 
bölgesindeki Asayiş konuları ve Güvenlik Ko-
rucularının eğitimleri hakkında brifing aldı.

Brifingde, 15 gün sürecek olan eğit-
im çerçevesinde silahlı ve silahsız eğitim 
verildiği, silahların tanıtımı, kullanımı ve 
bakımı hakkında Korucuların bilgilendi-
rildiği, Anayasa ve kanunlardan insan hak-
larına, Atatürk İlke ve İnkılaplarından etik 
kurallarına kadar değişik konularda eğitim-
lerinin sağlandığı bilgisi verildi.

İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçlandı

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 
Mart İstiklal Marşının Kabulüyle İlgi-
li Okullar Arası İstiklal Marşı Okuma 

Yarışması sonuçlandı.
İstiklal Marşı Okuma yarışması  

ilçe geneli tüm okulların katılımıy-
la gerçekleşti.Yarışmada İlkokullar-

da  Yunus Emre İlkokulu´ndan Vildan 
Tuğba Karabıyık, Ortaokullarda Sürgü 
Dursun Şahin Ortaokulu´ndan Melih 
Efe Dulkadir, Liselerden Vaizoğulları 

MTAL´den Cansel İlhan birinci oldu. 
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
birinci olan öğrencileri tebrik etti ve 
başarılarının devamını diledi.
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Soldan sağa
1. İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı 

ile gönüllü olarak etkinlik yapabilecekleri yer... 2. Edep yeri... 

Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak 

havayı, su veya buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir 

yapının her yanını ısıtan araç veya tesisat... 3. Bohriyum el-

ementinin simgesi... Uslandırma, yola getirme, terbiye etme 

(eski)... Kolayca yutulabilmesi için toparlak duruma getirilm-

iş ilaç... Siborgiyum elementinin simgesi... 4. Süreli yayın-

ları, parasını önceden ödeyerek alma işi... Süt çocuklarının 

neşelendikleri zaman çıkardıkları ses... O sıra... 5. Belirti, iz, 

ipucu (eski)... Eğitimle ilgili, eğitsel, terbiyevi, pedagojik... 

6. Titan elementinin simgesi... Yüzyıl... Çocuğu olan kadın, 

anne... 7. Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... İçine yün, 

pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı... 8. 

Aydınlık, ışık, parıltı, ziya... Dayanan, yaslanan (eski)... “Ey, 

hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 9. Mutfakta mus-

luk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne... Dişi keçi çift-

leşmek için teke istemek... 10. Baryum elementinin simgesi... 

Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse... Kal-

ma işini yapan... 11. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, 

ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer... Ambargo... 12. Yalamak 

işi... Büyük erkek kardeş, ağabey (halk ağzı)... Sert karak-

terli, kaba erkek... 13. Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi... İmge 

ile ilgili, hayalî... 14. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, 

kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala 

mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan 

uğursuzluk, göz... Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde 

düzenlenen... Karakter... 15. Malı bütünüyle devretmeden 

arada elde edilen kazanç... Şeytan...

Yukarıdan aşağıya
1. Tanrı... Gösterişli, iri yarı... 2. Kuruntular... Tuva Türkçe-

si... Utanma, utanç duyma... 3. Kripton elementinin simgesi... 

Orkestrada vurmalı çalgı takımı, davul... Dökülen tohumlar-

la ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb (halk ağzı)... 

4. Güzel söz söyleme, hitabet sanatı... Odun, kömür gibi ısı 

sağlamak amacıyla yakılan madde, mahrukat... 5. Döl eşi... 

Yapılan iş, edim, fiil... Otlak... 6. Türk alfabesinin beşinci har-

finin adı, okunuşu... Akümülatör... Anlam, kavram, mefhum 

(eski)... 7. Kayak... Aslına dayalı olarak... Davranış, tavır... 8. İlk-

baharda kırkılan koyun tüyü, yapak... Kazakistan’ın para biri-

mi... Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı... 9. O gösterme 

sıfatı (eski)... Dışarıdan içeriye geçmek... Edinilen şey veya 

şeyler, müktesebat... 10. Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz 

kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak ren-

kte, tanesi baklamsı, bol nişastalı bir bitki... İneklemek işi... 

11. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, 

mesafe... Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalış-

ma (eski)... Kül rengi, boz renk, demir rengi, demiri... 12. Yağ 

uru... İtelemek işi... 13. Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 

bağışlama... Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... Ten-

de kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama vb. doku bozuk-

luklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hast-

alığı, egzama... 14. Nesir olarak, düz yazı olarak (eski)... Orhan 

Gazi tarafından Yeniçeri Ocağı adıyla 1362’de kurulan, İkinci 

Mahmut zamanın-

da 1826’da Nizam-

ıcedit adındaki 

asker ocağının 

kurulmasıyla or-

tadan kaldırılan 

Osmanlı Dev-

leti’nin piyade 

asker sınıfı... 15. 

Yerinden oynatıp 

sallamak, sars-

mak... Karbonatlı 

kum taşı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Böbrek Sağlığını Tehdit Eden Nedenler
Memorial Hastanesi Böbrek Nakli 

Medikal Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, 
böbrekleri tehdit eden hatalı davranışlar 
ve dikkat edilmesi gereken noktalar hak-
kında bilgi verdi.

BU YANLIŞLARA DİKKAT!
Fazla tuz kullanımı: Sağlıklı bir insan 

için günde 4 gram yemek tuzu tüketi-
mi yeterlidir; ancak dünya oranlarına 
bakıldığında Türkiye en fazla tuz tüketen 
ülkelerden biridir. Fazla tuz kullanımının, 
kan basıncını artırarak kalp ve damar 
hastalıkları ile birlikte böbrek hast-
alıklarını da tetiklediği unutulmamalıdır. 
Bunun için ilk adım olarak masadan tuz 
kaldırılmalıdır.

Yeterince su içmemek: Su içmek, in-
san metabolizmasının sağlıklı işleyişi için 
önemlidir. Vücut susuz kalırsa, ilk olarak 
böbreklere etki eder. Çünkü su içmemek 
kan basıncını yavaşlatır. Normal süreçte 
bir dakikada kalpten pompalanan kanın 
yüzde 20’si ise böbreklerden geçer. Böyle-
likle vücudun susuz kalması ile ilk olarak 
böbrekler alarm verir. Sağlıklı bir insanın 
günde 1.5-2 litre su içmesi gereklidir. 
Vücudun ihtiyacı olan suyun alınmaması 
halsizliğin yanı sıra böbreklerde de taş 
oluşumuna yol açabilir. 

İdrarı tutmak: Su içmek ne kadar rutin 
bir alışkanlıksa, idrar yapmak da zararlı 
olan sıvı atıkların atılması için gerekli bir 
eylemdir. Ancak birçok kişi hijyenik seb-
epler ya da bir takım yanlış alışkanlıklar 
sebebiyle idrarını gün içerinde sıklıkla 
tutmaktadır. İdrar tutmak tekrarlayan 

idrar yolu enfeksiyonlarına, mesane 
yapısının bozulmasına ve böbrek yetme-
zliğine kadar ilerleyen ciddi tablolara yol 
açabilmektedir. Bir kişinin normal bir 
süreçte günde 4-6 kez idrarın yapılması 
gerekir.

Fazla protein tüketmek: Birçok böbrek 
hastalığında idrarda atılan protein mik-
tarı artar. İdrardaki bu artmış protein 
zamanla böbrek yapısında geri dönüşü 
olmayan hasarlara yol açabilir. Bu du-
rumda fazla protein tüketmek, böbrek 
hastalığının hızlanmasına yol açar. Birçok 
gencin vücut geliştirme adına kontrolsüz 
bir şekilde aldığı takviye proteinler de 
akut böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Sigara içmek: Sigara kullanımı, kalp 
gibi tamamen damarlardan yapılı bir 
organ olan böbreklerimizde de damar 
tıkanıklıklarına yol açar. Dolaylı olarak da 
kan basıncını artırarak böbreklere zarar 
verir. Böbrek hastalarında sigara içimi 
ölüm riskini en az 4 kat artırmaktadır.

Bilinçsiz ilaç kullanmak: Bilinçsiz bir 
şekilde antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı 
böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir. 
Doktor tarafından önerilmedikçe asla an-
tibiyotik ve ağrı kesici alınmamalıdır. Aksi 
durum hekim tarafından önerilmedikçe 
ağrı kesici olarak etken maddesi paraset-
amol olan ilaçlar tercih edilmelidir.

Tansiyonu kontrol altında tutmam-
ak: Kan basıncı yüksekliği kalp ve damar 
hastalıklarına yol açmasının yanı sıra, 
böbrek yetmezliğine de neden olabilir. 
Tansiyon hastalarının ilaçlarını kullanma-
ları, kan basınçları ideal seviyelerde ol-

madığı sürece bir anlam ifade etmez. Kan 
basıncı mutlaka büyük 130 ve küçük 80 
ve altında olmalıdır.

Böbrekleriniz bu belirtilerle alarm 
veriyor olabilir!

•Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme
•Çabuk yorulma

•Bulantı ve kusma
•Geceleri nedensiz yere idrara çıkma 

ve idrar alışkanlığında değişiklik
•Tansiyonun yüksek olması
•Nefes darlığı, nefes almada zorluk
•Tat almada bozukluk
•Kötü nefes kokusu 
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Z Ü H T Ü – Molla Süleyman’ın Ayişe’den olma en 

küçük oğlu. Eşinin kim ve kimlerden olduğunu öğrene-

medim. İki oğlu var 1) Süleyman (Fırıncı) ,  2) Abit. 

SÜLEYMAN KARAÇORLU- Mustafa + Fatma Ye-

rlikaya’nın kızları Rukiye evliğinden çocukları ol-

mamıştır. Kendisi fırıncılıkla uğraştığından Fırıncı Sü-

ley- man olarak isim yapmıştır. Çok güzel ve lezzetli 

ekmekler pişirirdi. Ekmeklerin kokusu ta uzaklardan 

hissedilirdi.Çocukluğumuzda o kokuyu almak için 

fırının etrafında dolaştığımız çok olmuştur. Kendisinin 

nüktedan ve esprili olduğunu söylerler. Kendisi ile il-

gili şu  hikayeyi kahvehanede arkadaşlarına anlatır, 

onları güldürürmüş.

 “Rukiye’ye sevdalıyım. Onu görmek için can 

atıyorum, ama ne mümkün. Görünmekten hem ben, 

hem de o çekiniyor. Eskiden bu işler ayıp kaçar, hoş 

karşılanmazdı. Nihayet bir gün onu evlerinin önünde 

sacda ekmek pişirirken gördüm. Sağa sola baktım, 

kimsecikler yok. Kendi kendime “oğlum Süleyman, fır-

sat bu fırsat, değerlendirmelisin.” diyerek eve gittim. 

Yeni elbisemi giyindim. Saçlarımı taradım. Dükkan-

danda bir hediye alarak hemen yanına koştum. Beni 

görünce yüzü kızardı. Kimseler var mı diye sağa sola 

baktı.Ve gülümsemeye nazlanmaya başladı. Hemen 

atıldım.”Gız Rukiye pişirdiğin ekmekler de ne güzel 

kokuyor!..Bak sana bir hediye aldım. Bu hediyemi al, 

sen de bana oradan sıcak bir ekmek ver bakayım.” 

dedim. Hediyeyi uzattım ve ekmeğini almak için yere 

doğru çömelince, kaçırmıyayım mı !.Ulaa, başımdan 

kaynar sular döküldü sandım. Küçüldüm, küçüldüm 

bir topak kaldım. Aklım başından gitmişti. Ulan sırası 

mıydı şimdi? diyerek hemen oradan uzaklaştım. Doğru 

evimizin ahırına. Üç gün diyende kendimi ahıra hap-

settim ve hiç dışarı çıkmadım.

Abit Karaçorlu- Eşinin kim olduğunu ve kimlerden 

olduğunu tespit edemedim. Ayten ve Nazif adlarında 

iki çocuğunun olduğunu, Ayten’in  Rıfat isminde bir 

Malatyalı ile, Nazif’in de Nimet isminde birisi ile evli 

olduklarını öğrenmiş bulunmaktayım.

                                        

-D U R D U   A İ L E S İ –
       Bu aile, Turak ile Rukiye’den türemedir. Bu be-

raberlikten; 1)Ali İsmail (1841-….) 2)Mahmut   3)Fatma   

4) Sultan   dünyaya gelmiştir.

-ALİ İSMAİL(1841-…) Ailenin en büyüğü “Duvar Ali “ 

olarak anılmıştır. Benim fikrime göre “Turak Ali “ diye 

anılması gerekirdi. Zira muhacir kesimde insanlar, 

genellikle baba ismi ile anılmaktadır. Zamanla Turak, 

Duvar şekline dönüşmüş olabilir.

Ali İsmail(Turak Ali) Molla Cimo kızı Rukiye ile ev-

liliğinden; Ayşe-Nesime- İzzet(1874-1926) dünyaya 

gelmişlerdir.                                 

AYŞE- Malatyalı Orhanoğullarına gelin gitmiştir. 

Müzeyyen isminde bir kızı vardır. Müzeyyen Yumurtacı 

Hamdi olarak bildiğimiz Hamdi Özgüner ile evlen- miş 

ve bu evlilikten Ali dünyaya gelmiştir.

NESİME- Aslan(çavuş) Tekin ile evlenmiş, bu evli-

likten; Mustafa-Hacı ve Ayşe dünyaya gelmiştir.(Geniş 

bilgi “Tekin” ailesinde.)

İZZET DURDU(1874-1926)- İlk evliliğini Hacı Kasım 

kızı Enife(1876-…) ile yapmış, bu evlilikten,  Abdurrah-

man(1900-1967) dünyaya gelmiştir.

İzzet ; H.Abbas Durak, H.Ahmet Özel, Akali Öztürk 

ile çocuğu Abdurrahman daha 40 günlük iken Yemen 

Harbine katılmış, diğerleri dönerken kendisi şehit ol-

muştur. Genç yaşta dul kalan eşi Enife hiç kimse ile ev-

lenmemiş, kendini oğluna hasretmiştir.

     Yemen deyince aklımıza hemen o türkü gelir.

Yazanı belli olmayan “Hüsey- ni” makamında okunan 

türkü şöyledir:

Burası Yemendir, gülü çemendir                            Kışlanın 

önünde asker sesi var                                  Giden gelm-

iyor, acep nedendir?          Bakın çantasında nesi var?                

Burası Huş’tur, yolu yokuştur,                          Bir çift 

kundura,bir al fesi var.                                Giden gelmiyor, 

acep ne iştir.  ?                                                             

Kışlanın ardında yanıyor kazlar           Kışlanın 

ardını duman bağladı,                            Ayağım 

ağrıyor, yüreğim sızlar      Analar babalar kara bağladı,                                  

Yemen’e gidene ağlıyor kızlar.                           Yemene 

gidince herkes ağladı.

       Türküde geçen “Huş” Yemen’in başkenti SA-

NA’nın bir mahallesidir. Yemen, o tarihlerde Osman-

lı toprağıdır. Orasını korumak Anadolu  evlatlarına 

düşmüş ve bu uğurda binlerce şehit verilmiştir. 

Yemen türküsünü her duyduğumuzda gözlerimizi 

yaşartan ve bizleri son derece duygulandıran dizeler-

dir bunlar. Bu türküler, Mehmetçiklerin Yemen’e uğur-

la- nışı sırasında söylenmiştir.Yemen’e gidiş vardır 

ama, dönüş şüphelidir. Doğru düzgün şehitlik haberi 

bile alınamaz.

 Cahit Kayra “Ah O Yemen” adlı eserinde, impara-

torluğun son günlerini şu şekilde dile getirmektedir.

“Yemen Harbi, Arap kabile aşiretlerinin, İngilizler-

in de kışkırtmasiyle, Osman- lıya karşı ayaklanması 

üzerine yapılmıştır. Ne yazık ki o zaman ki orduyu 

idare eden kumandanların kötü yönetimi, bilgisiz-

likleri, korkaklıkları, bir de bunun üzerine açlık ve se-

falet eklenince, asker zaiyatı kaçınılmaz olmuştur. O 

tarihte genç bir subay olan Hasan Muslihittin Paşa’nın 

anlattığına göre, asilere karşı kumandan; top sesler-

inden ötürü iki hamile eşinin çocuklarını düşürürler 

endişesiyle top atışına müsaade etmemiştir. Açlığın ve 

gerekli tedbirlerin alınmamış olması, beş bin civarın-

da askerin telef olmasına ve cesetlerin kuyu ve çukur-

lara doldurulmasına sebep olmuştur. Muslihittin Paşa 

raporunun sonunu   şöyle bağlar. Ben bütün bunları 

mürekkeple değil, gözyaşlarıyla yazıyorum.”

         İzzet Durdu, ikinci evliliğini Halit-Sultan Güven 

kızı Asiye(1896-1934) ile yapmış, bu beraberlikten 

çocuk olmamıştır.

ABDURRAHMAN DURDU(1900-1967)- Hurşit ve 

Hadis Köse kızı Vildan ile evlenmiş, bu beraberlikten; 

1)Kamil  2)Zihni dünyaya gelmiştir.

Tanıdığım kadarı ile Abdurrahman dayı ağır başlı 

ve sakin bir insandı.  Ortalıkta fazla gözükmez, kim-

selerle fazla irtibatı olmazdı. Kendini meşgul edecek 

mutla- ka bir şeyler bulur, zira çalışmayı çok severdi. 

Özellikle marangozluk işlerinden çok iyi anlardı. Bu 

olumlu özelliklerini  genç yaşta dul kalmasına rağmen 

ve başka bir evlilik yapmadan, ömrünü kendisi için 

harcayan annesine borçlu olduğu söylenir.

KAMİL DURDU- Vasıf Ağa’nın kızı Kıymet ile evlendi. 

Bu beraberlikten; Erkan (Ekonomist)- Leman- Nazan 

ve Munise dünyaya geldi.  Kamil ağabeyle son zaman-

larında çok sohbetimiz oldu. Onun verdiği  bilgilerden 

çok yarar- landığımı söyleyebilirim. Anlattıklarından 

hareketle, gençlik yıllarında evlerine sığınan bir genç 

kadını, babasının kendisi  ile evlendirmek istemesi 

üzerine, memleketi terk etmiş, uzun yıllar eve  dön-

memiştir. Babasının ölümü üzerine evine dönmüştür. 

Kendisi, babası gibi iyi bir ustadır. Elinden her türlü iş 

gelirdi.

ERKAN DURDU- iyi bir ekonomisttir. Bazı bakanlara 

danışmanlık yapmıştır. Abdurrahman Efe isminde bir 

oğlu vardır. Leman; Mahmut isminde biri ile-Nazan; 

Kilisli bir avukat ile evlidir. Munise; öğretmen ve bek-

ardır.

ZİHNİ DURDU- Polatlı Mahire ile olan evliliğinden; 

1)Zennure  2)Mahmut  3)Münire  4)Mümine  dünyaya 

gelmiştir.

1)Zennure + Ender Sümerli = Tuba –İsmail- Kevser 

ve Ayşe

2)Mahmut + Hülya(Yolkorulu) = Kübra ve Ferhan

3)Mümine + Adnan(Öğret.Konyalı) = Büşra ve Tuna-

han

4)Münire, henüz bekardır.

Zihni Durdu; doğru düzgün okul yüzü görmemiş 

olmamasına rağmen,  okumaya ve öğrenmeye duyarlı 

bir insandır. Böylesine zeki, muhakemesi kuvvetli bir 

insanın okuldan yoksun kalması büyük bir kayıptır. 

İlçede yaşanan olayları adeta zihnine kaydetmiştir. 

Bilgisinden en çok yararlandığım kişidir. En güzel yanı; 

hiçbir etkide kalmadan olayları objektif bir şekilde 

aktarmasıdır. İyi bir D.P.li olmasına rağmen, zamanın-

da yapılanları, hiç te hoş karşılamadığını be- yan et-

mekten çekinmemektedir.Tam anlamı ile doğrucu bir 

kişiliği vardır.

-MAHMUT DURDU(Turak ve Rukiye’den olma) Ken-

disi güçlü bir pehlivandır. Memlekete geri   dönenler-

dendir. Kendisi ile hikayeyi daha önce anlatmıştık.

-SULTAN  - Recep Ağa Albayrak ile evlenmiş, bu be-

raberlikten; 1)Muharem  2)Dudu  3)İsmi  oldu.(Geniş 

bilgi “Albayrak” ailesinde)

-FATMA  - Mevlevizade Abdulkadir Özbey ile olan 

beraberliğinden;  1)Hoca Süleyman (1861-1932)  2) 

Rıfat (1879-1915)  3) Hüseyin (1889-1915)  4) Hasan 

(1896-1919) –Geniş bilgi “Özbey” ailesinde.)

                         

 -   İBRAHİM   AĞA   AİLESİ –
      Elmas ile olan evliliğinden; 1)Abdülaziz   2)Altun   

3) Senem   4)Yeter . Azime ile olan evliliğinden de Sey-

hat(1886-1972) dünyaya gelmişlerdir.

İbrahim Ağa ve oğlu, soyadı kanunundan önce 

öldükleri ve kızları da başka ailelere gelin gittiklerin-

den soyadı alamamışlardır.

İbrahim Ağa, memlekette Rus kiyası olarak görev 

yapmış,Viranşehir’e geldik- lerinde de köyün ilk mu-

htarıdır.

ABDÜLAZİZ- Gülçehre ile olan evliliğinden Emine 

dünyaya gelmiştir.Sefer- berliğe iştirak etmiş, Enver 

Paşa komutasında Sarıkamış Muharebesinde, dona- 

rak ölen takriben 90 000 askerin arasındadır.

EMİNE- Abdürrezzak ve Nazire oğlu Ömer Doğan  

ile evliliğinden Reşit ismin- de bir oğulları olursa da 

çocuk yaşta ölmüştür. Ömer Doğan da fazla yaşaya- 

mamış, genç yaşta vefat etmiştir.

Adet olduğu üzere genç yaşta dul kalan Emine, 

kaynı Ahmet Doğan ile  evlendirilmiştir. Bu evlilikten 

de Vahit Doğan ve Necmiye dünyaya  gelmiştir. Necmi-

ye çocuk yaşta ölmüştür.(Geniş bilgi “Doğan”ailesinde)

ALTUN  - Entelli Şakir Yılmaz ile evliliğinden (Topal)

Hasan Yılmaz Hoca dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi “Yıl-

maz “ ailesinde.)

SENEM  - Şükrü Erdoğan ile evliliğinden; 1)H.Ali   

2)Nazeni  3)Asiye  dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi “Er-

doğan “ ailesinde)

SEYHAT- Derviş Ağa İnal ile evliliğinden; 1) Fatma  

2)Mahmut(Topal) dünya- ya gelmiştir.(Geniş bilgi “İnal 

“ ailesinde)

YETER- Ali Kuru ile evliliğinden; 1) Ahmet 2) Lütfi-

ye  3)Hanifi  4)Fikriye dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi “ 

Kuru “ ailesinde.)
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