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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, anneliğin,
karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, almadan
veren, sevgisi ve şefkati hiç eksilmeyen, hiçbir değerle
kıyaslanmayacak kadar kutsal bir görev olduğunu belirtti.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük mesajında, tüm yaşantısını yavrularına adayan, fedakarlıktan
kaçınmayan ailenin temel direği anneleri senede bir
gün değil, her an, her dakika hatta her saniye saygı ve
sevgiyle hatırlanması gerektiğini kaydetti. Çakır, "Unutmayalım ki, bir toplumun değeri, kalitesi annelerine

Haftalık Siyasi Gazete

Fiyatı:50 Kuruş

verdiği değer, ortaya koyduğu saygı ve sevgiyle Başkan
Vahap Küçük. Toplumlarda karşılıklı sevgi ve saygı ne
kadar gelişir-yayılırsa o kadar mutluluk ve huzur hâkim
olur. İşte tüm bunların da temelinde, Peygamberimizin
cennetin ayakları altında olduğunu müjdelediği annelerimiz yatmaktadır. Yavrularına her dönemde temel
eğitimi veren, iyi ve topluma yararlı bir neslin yetişmesinde annelerin emeği tartışılmazdır. Bu nedenle sadece insanlarda değil, tüm canlılar aleminde annelik
duygusu kutsaldır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde
başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü
kutluyor, saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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VALİ MUSTAFA TOPRAK MUHTARLARLA,
KURUM YETKİLİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ
Vali Mustafa Toprak
Doğanşehir ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş
konuları olmak üzere ilçedeki
yatırım çalışmaları, içme suyu
ve kanalizasyon, elektrik,
meralar, ağaçlandırma ile
eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili
muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile
bir toplantı gerçekleştirdi.

SAYFA 4

YENİ MALATYASPOR

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram

“Bölge Birliğimizi Ziyaret Eden
İlk Belediye Başkanısınız”

SÜPER LİGDE
SAYFA 6

TFF 1.Ligin 33. Haftası kapsamında; sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1 – 1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, rakiplerinden Eskişehirspor’un Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2 – 2 berabere
kalması üzerine camiasının tam 11 yıllık hasretine son vererek adını
Süper Lig’e yazdırdı. Zorlu 90 dakikada sarı kırmızılı takımın tek golü,
86. dakikada Senegalli oyuncu Diabang Dialibadan geldi>>4’te

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
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CHP’den Doğanşehir’e Teşekkür Ziyareti

16 Nisan’da yapılan halk oylaması sonrası CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,
ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Kiraz ilk olarak yüzde 43 hayır oyunun
çıktığı Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek teşkilat üyelerine teşekkür etti.

HÜSEYİN
KARAASLAN
ANNELER GÜNÜ

HABER MERKEZİ
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanşehir ilçesinde
partililerle buluştu. Burada
konuşan İl Başkanı Kiraz, tüm
Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da halkın büyük bir
bölümünün sandıklara giderek
tercihini kullandıklarını söyledi. Halkın tercihine saygı duyduklarını belirten Kiraz, "CHP
olarak önemli ölçüde sandık
sonuçlarına sahip çıktık. Ancak
YSK ile ilgili başlatılan süreçle
ilgili çalışmalar devam ediyor.
Bizler CHP olarak o gün şunu
söyledik. Partili kimliğimizi bir

tarafa bırakarak hayırı neden istediğimizi vatandaşlara
anlatmaya çalıştık. Her noktaya her yere ilçeye gittik,
birçok toplantı gerçekleştirdik. Şimdi de referandum öncesi gittiğimiz her yere tekrar
gidiyoruz, vatandaşlarımıza
teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
16
Nisan'da
oylanan 18 maddelik anayasa
değişikliğinin
vatandaşın
sorununu
çözmeyeceğini
savunan Kiraz, "Bakıyoruz
şimdi vatandaşların sorunları aynı yerinde duruyor.

Haftanın Sözü
Hayatta üç çeşit İnsanda Korkacaksın:
Dağdan inmelerden, Dinden Dönmelerden,
Sonradan Görmelerden.
N.F. Kısakürek

Doğanşehir'de elma üreticileri ağaçlarını kesmeye devam
ediyor. Kayısı üreticileri oluşan
zararların nasıl karşılaşacağını
kara kara düşünüyor. Geçen 18
madde içerisinde bu ülkenin
çiftçisi, köylüsü, işçisi yoktu,
emeklisi yoktu. Dolayıyla sonuç
ne çıkarsa çıksın köylünün
emeklinin içinde olmadığı bir
yasa teklifi önümüzde getirilmişti" dedi.
Halk oylamasında önemli ölçüde hayır oyunun çıktığını kaydeden Kiraz, "Bizler
önümüzdeki süreçte halktan
yana olan bir politikayı daha

da güçlendirerek hep birlikte
sürdüreceğiz. Bizim derdimiz
bu olacak. Derdimiz vatandaş
olacak, bu ülkenin çiftçisi olacak, köylüsü olacak" diye
konuştu.
Kiraz CHP olarak hiç kimseyi dışlamayan ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir süreç
izleyeceklerini belirterek "Evet
oyu veren vatandaşımıza da
saygı duyarak, hayır oyu veren vatandaşımızı da baş tacı
ederek, görüşü ne olursa olsun
düşüncesi ne olursa olsun herkesi baş tacı ederek yolumuza
devam edeceğiz" diye konuştu.
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Plakalı aracın uygunluk belgesini kaybettim Hükümsüzdür.
Bodrum Han Yapı İnşaat Madencilik Ltd. Şti

“Anne”, dünyanın en kutsal varlığıdır. En
duygusal, en vefalı, en çok değeri bilinen ve
haklarının ödenmesi imkânsız olan en yüce
değerimizdir. Dokuz ay bizleri karnında taşıyan,
taşırken gururlanan, kendi bedeninde bir can
oluşturan, daha karnında iken kalbinden kalbimize sevgisini aktaran, bizler için çekinmeden
canını veren, ömrümüzün her gününde, bizimle
ağlayan, sevincimizle mutlu olan, hastalanınca hasta bakıcı olan, ömrünün her gününde
ve gecesinde yüreğinin içinde yaşattığı bizleri
bir of bile demeden, sabırla, sevgiyle, nadide
çiçekler gibi büyüten, muhterem insanlardır.
Ona bağlılığımız gözlerimizi dünyaya açtığımız
ilk gün başlar. Daha hiçbir şeyin farkında
değilken onun kucağında ağlamamız kesilir ve
her ağlamamızda derdimizin ne olduğunu bilir.
Başkalarına kötü gelebilen ağlamamız ama ona
en güzel müzik eseridir. Bizim ona verdiğimiz
ilk hediye konuşmaya başladığımız gün, ilk
öğrendiğimiz “anne” kelimesidir. Bilinçsizce
verdiğimiz bu hediye onun en mutlu olduğu
anlardan biridir. Hediyeyi çok duygusal bulduğu
için sevincinden ağlar. Hakkını zaten ödeyemeyeceğimiz annelerimize değer verelim, üzmeyelim, gözyaşları üzüntüden değil sevinçten
olsun ve onlara her zaman saygılı olalım. Tarih
kitaplarında okuduğum alıntıyı buraya nakletmeden geçmeyeceğim. Kurtuluş savaşı yıllarında
İnebolu’da Kastamonu’ ya kağnı ile top mermisi
taşıyan bir anne gece boyu yağan kar fırtınasıyla
beraber yola devam eder ve Kastamonu Kışlası
önüne gelir. Sabaha karşı kağnıyı gören askerler yaklaşınca bakarlar ki yükün üzerinde bir
anne donarak şehit olmuş, örtüler açılınca top
mermileri arasında canlı bir kız çocuğu bulurlar.
Anne yorgan veya çulunu top mermileri ve kız
çocuğuna örtmüş, kendisi şehit olmuştur. Selam
olsun mermi taşıyan annelerimize, selam olsun
top mermisini anne diye kucaklayan o günün annesine, selam olsun bu vatan için canlarını veren
şehitlerimizin annelerine, o şehitlerin eşlerine,
selam olsun tüm annelere ve anne adaylarına;
hepinizin ellerinden saygı ve hürmetle öper,
uzun ömürler dilerim. “Cennet annelerin Ayakları altındadır”. “ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU
OLSUN” SAYGILARIMLA

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

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/
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VALİ TOPRAK, DOĞANŞEHİR’DE MUHTARLARLA,
KURUM YETKİLİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

HABER MERKEZİ
Vali Mustafa Toprak Doğanşehir ilçesinde
başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak
üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve
kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile
eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve
kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi
yönünde görüşler alındı.
Toplantıya İlçe Kaymakamı Memiş İnan, İlçe
Belediye Başkanı Vahap Küçük, İl Jandarma
Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet
Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orman
İşletme, Devlet Su İşleri 92. Şube, İl Sağlık, İl
Halk Sağlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İl Milli
Eğitim, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. AKSA Müessese
Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti temsilcileri
ve Güvenlik Korucuları katıldı.
Vali Toprak yaptığı konuşmada, “Bugün
burada bulunma amacımız bizim çok fazla
konuşmamız değil sizlerin konuşması sizlerin
ihtiyaçlarını sıkıntılarını, isteklerini, önerilerini bizatihi sizler mikrofona gelmek kaydıyla
meramı olanlarının meramını almak yapılabilecekleri bir plana bağlamak iyi bir şekilde
takibini gerçekleştirmekten ibaret. Dolayısıyla
toplantımızın da bu yönüyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlçe Belediye Başkanımıza ve
Kaymakamımıza teşekkür ediyorum, kendileri
yapılan işlerin bir kısmını ifade ettiler. Aramızda
ilden gelen arkadaşlarımız var, kendini tanıtacaklar, daha sonrada sizlerin talep ve öneri, ihtiyaç, sıkıntılar, dile getirilmesine gerekenleri,
şöyle yapılsa daha iyi olur diye önerilerinizi almış
olacağız. Ama her şeyden öte şunu ifade etmek
lazım. Doğanşehir huzurun, emniyetin, güvenliğin, birlikte yaşamanın, sevgi' nin, kardeşliğin

merkezi olan bir ilçemiz, İlimizin Merkez ilçelerini
saymazsak en büyük ilçesi. Her yönüyle mamur
olma yolunda önemli çalışmalar yapılan ve esas
özelliği ve güzelliği de geçmişte yaşadığımız tüm
sıkıntıların aksine ortaya çıkardığımız birliğimizi, beraberliğimizi, birlikte hareket etmemizi,
gücümüzü, sevgimizle, gönlümüzle insanlara
ve hep birlikte birbirimize olan yansıtmamızdır.
Dolayısıyla bizim için en büyük kıvanç kaynağı da
bunun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben
Doğanşehir halkımıza bu güzellikler için birlik ve
beraberlik, kardeşlik için karşılıklı özgüven için
göstermiş olduğunuz güzel örneklerden dolayı
teşekkür etmek istiyorum. Şüphesiz ki ülkemizin
bulunduğu noktalara baktığımızda referandum
çalışması yapıldı, referandum çalışması sırasında
hem huzur ve güven içerisinde geçmesi hem de
bunun iyi bir şekilde sonuçlandırılması noktasında hepiniz katkı sağladınız. Dolayısıyla ben başta Emniyet güçlerimiz ve Jandarma teşkilatımız,
güvenlik korucularımız olmak üzere tüm birimlerimize, muhtarlarımıza, Belediye Başkanımıza,
Kaymakamımıza ve siz değerli Doğanşehirli
halkımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu

güzellikler içerisinde herhangi bir kavga gürültü
olmadan, güvenliğimizi ortadan kaldıracak bir
olumsuzluk olmadan, iyi bir şekilde bunu da
atlatmış olduk. Eğer güzellikler varsa, şüphesiz ki bu güzellikler karşılıklı insanlarımızın ve
yetkililerin her bir noktadaki arkadaşlarımızın
katkısıyla oluşuyor. Şüphesiz 15 Temmuz hain
ihanet girişimini hep birlikte yaşadık. Memleketimizin bekasını, birliğini, beraberliğini ortadan
kaldıracak bir ihanet girişimiydi. Ama bu ihanet
girişimi karşısında bizatihi yukarıdan büyüklerimizle birlikte siz milletimizin, vatandaşlarımızın
iyi bir şekilde karşı duruşuyla birlikte bertaraf
edilmiş oldu. Bugün belki bunun yansımalarına
baktığımızda şunu görüyoruz ki ülkemizi tehdit eden biraz önce İlçe Kaymakamımız da ifade ettiler, Belediye başkanımız da ifade ettiler
geçmişimizde terör olayları Doğanşehir dahil olmak üzere yaşadık, hepimizin gönlünü, yüreğini
yakan hadiseler meydana geldi, güvenlik görevlilerimiz, güvenlik korucularımız, vatandaşlarımız
şehit oldu, yaralandı ve terör örgütüne karşı
Doğanşehir hep bir yekvücut halinde karşı durdu. Ülkemize yönelik olarak da baktığımızda her

bir kesimi temsil edecek şekilde ihanet girişimleri, kullanmaları noktasında söylüyorum. Birçok
terör örgütü ülkemizin bekasını ortadan kaldırmak, birliğini ve kardeşliğini ortadan kaldırmak,
100 yıl önce ülkemizin, milletimizin yaşam hakkını ortadan kaldıracak şekilde, başkalarının
payandası ve piyonu olacak şekilde, ülkemizin bağımsızlığını ortadan kaldıracak şekilde,
yüzyıl öncesinde Çanakkale Savaşlarında, Balkan Savaşları sırasında, Kurtuluş Savaşı'nda,
Milli Mücadelede ortaya çıkarılan esaret senaryolarının, bugün de değişik kılıflar içerisinde
gerçekleştirilmeye çalıştığını görüyoruz.” dedi.
Toplantıda Mahalle muhtarları sorun, talep
ve önerilerini yazılı ve şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Verimli bir ortamda geçen toplantı sonunda Muhtarlar Vali Toprak’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle
geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

YENİ MALATYASPOR SÜPER LİGDE
HABER MERKEZİ
TFF 1. Lig’in 33. Haftasında Malatya
İnönü Stadyumunda Boluspor ile zorlu
bir mücadeleye çıkan Evkur Yeni Malatyapor bu maçtan 1 – 1’lik eşitlik elde ederken, bütün gözler Eskişehir’de ki maça
çevrildi. Burada Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor ile karşılaşmak üzere sahaya çıkan Eskişehirspor’un, iki kez
geriye düştüğü maçta, düşme hattında
bulunan ve lig de kalmak için mücadele
eden rakibi karşısında aldığı 2 – 2’lik
beraberlik sonucu üzerine, lider Malatya ekibi bitime 1 hafta kala Süper Lig’e
adını altın harflerle yazdırdı. Play – Off
‘ta kalıp Süper Lig’e yükselme umudunu
sürdürmek isteyen Bolu ekibinin karşısına; Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay,
İrfan Başaran, Michael Pereira, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuike, Sadık
Çiftpınar, Boubacar Dialiba Diabang, Mehmet Sak, Murat Akça 11’i ile başlayan
sarı kırmızılı ekip, müsabakanın ilk
yarısında oldukça temkinli bir futbol ortaya koydu. Aynı şekilde mücadelesini
sürdüren ve dakikalar 28’i gösterdiğinde
çıkılan bir hızlı kontratağın ardından
oyuncusu Dos Santos ile bir gol bularak, maçta 1 – 0 öne geçen Boluspor bu
golün ardından ataklarına devam etti.
İlk yarıda iki ekipte çok fazla pozisyona
girmezken, Evkur Yeni Malatyaspor 45
dakikalık bölümün ardından soyunma

odasına 1 – 0 yenik girdi. İkinci yarıda ise
oyuna ağırlığını koyan ve baskısını son
yarım saatlik bölümde daha da hissettiren Malatya ekibi, 86. Dakikada Ferhat
Kiraz’ın köşe vuruşunda topa yükselerek, başarılı bir kafa vuruşuyla rakip
ağları havalandıran Senegalli oyuncu Diabang Dialiba ile durumu 1 – 1’e getirdi.
Bu dakikadan sonra sık sık pozisyonlara
giren Evkur Yeni Malatyaspor başka gol
bulamazken, Eskişehir’den gelen beraberlik haberi üzerine, camiasının tam
11 yıllık hasretine son verip, adını Türkiye’nin 1 numaralı ligi olan Süper Lig’e
yazdırdı. Bu kritik karşılaşmada, adeta
Malatya İnönü Stadını yerinden oynatan
sarı kırmızılı taraftar, 90 dakika boyunca
takıma büyük bir destek ve moral verirken, maç sonunda sahaya inip Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve
futbolcularla bir araya gelerek kazanılan
başarıyı kutladı. Her dakikasının ayrı bir
heyecana sahne olduğu zorlu mücadeleyi; hakem Kutluhan Bilgiç yönetirken,
yardımcılıklarını ise, Serkan Gençerler
ile Oğuz Terzi ikilisi üstlendi. Sivasspor
ile birlikte adını Süper Lig’e yazdıran sarı
kırmızılı takım, bu maçla birlikte puanını
61’e yükseltti. Adana Demirspor ile 1 - 1
berabere kalan Sivasspor ise puanını 59’a
yükseltti. Önümüzdeki hafta TFF 1. Ligin
son haftasında karşı karşıya gelecek iki
ekip, kupa için mücadele edecek.
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Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram

“Bölge Birliğimizi Ziyaret Eden İlk Belediye Başkanısınız”
Battalgazi Belediye Başkan Selahattin Gürkan, Esnaf Sanatkârlar
ve Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği’ni Ziyaretinde

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİZİM YOL HARİTAMIZI OLUŞTURUYOR”
KENAN EREN
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, Esnaf Sanatkârlar ve Kredi Kefalet
Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ı ziyaret etti. Bayram, 17 yıldır başkanlık
yaptığını ve bu süre zarfından kuruluşlarına
ilk ziyareti Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yaptığını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın ve Battalgazi
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Latif Okyay ile birlikte Esnaf Sanatkârlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı İsmet
Bayram’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bayram, “Sayın başkanım her şeyden evvel Bölge
Birliğimizi ziyaretinden dolayı şahsım ve bana
bağlı il ve ilçe başkanları adına sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 17 yıldan beri Bölge
Birliği Başkanlığı yapmaktayım. Malatya’nın
en büyük sivil toplum kuruluşu unvanına sahibiz, ancak Bölge Birliğimizi ziyaret eden
ilk belediye başkanı unvanına siz sahip oldunuz. İlk defa bir belediye başkanımız Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan
Esnaf Sanatkârlar ve Kredi Kefalet Kooperatif Bölge Birliği’ni ziyaret ediyor. Bundan
dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bölge
Birliğimize Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş,
Adıyaman ve ilçeleri bağlı, Yaklaşık 97 bin
esnaf ve sanatkârımız bizim bölge birliğimize
bağlı kooperatiflerimizden devlet destek-

li kredi kullanmaktadır. Takdir edersiziniz ki
ticaret hacminin daraldığı yerde, en büyük
ilaç panzehir sıcak paradır. Bu da anayasanın
1’inci maddesinde olduğu gibi, küçük esnaf
ve sanatkârı kollayıcı ve tedbir alıcı kararları
devlet alır diyor. Bundan dolayı da gelen siyasi hükümetler, bizlere hazine desteği veriyor. Bizlerin vasıtasıyla da bizim bölgemize
ve Türkiye’deki tüm esnaf ve sanatkârlara
ucuz faizli kredi kullandırıyoruz. Bizim vermiş
olduğumuz kredi faizinin %50’sini devlet hazineden karşılıyor. Bugünkü faiz sistemi içerisinde de bu çok güzel bir para, cazip bir para,
çünkü esnaf ve sanatkârlar için bulunmaz
bir imkândır diye düşünüyorum. Ben tekrar
sizlere bölge birliğimiz ziyaret ettiğiniz için
teşekkür ederim” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan ise, Esnaf Sanatkârlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği’nin önemli bir
kuruluş olduğuna dikkat çekerek, “Tabi serzenişi bizi üzdü. Netice itibariyle de 5 il, ilçe
ve 97 bin esnafın temsilcisi olan bir meslek
kuruluşunun bir esnaf kuruluşunu ziyaret
edilmemesi, bir sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz grup kişilerin katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde
değerlendirilmemiş olması, hakikaten bir
eksikliktir diye ifade etmek istiyorum. Netice
itibariyle bizim katılımcı belediyecilik anlayışı
içerisinde özellikle sivil toplum örgüler olsun,
meslek kuruluşları olsun, kanaat önderleri

olsun, yerel önderler olsun, veya sendikalar,
bölge birlikleri olsun, bunların görüş ve önerileri bizim yol haritamızın oluşturulmasında,
yön pusulamızın belirlenmesinde önemli katkıları olan kuruluşlardır. Bu kuruluşları biz
önemsiyoruz ve onların önerilerini de her
zaman için değerli buluyoruz. Ve kendi yol
haritamızın belirlenmesinde de ölçü olarak alıyoruz. Bugün İsmet beyi ziyaret ettik.
Hakikaten Malatya’mızda bölge birliğinin olması, Malatya açısından da bir şanstır. Netice itibariyle de biraz evvel kendilerinin say-

mış olduğu bu 5 ilde ve onların ilçelerinin
katılımıyla 97 bin esnafa hizmet eden Bölge
Birliğinde olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İçerisinde geçtiğimiz süreç
içerisinde esnafımızın bu sıkıntılı sürecinde
Bölge Birlikleri, Esnaf Kooperatif Birliklerimiz
olsun, esnafımıza vermiş olduğu desteklerin
ve bu desteklerin büyük bir ekseriyetinin kendi
İfadesiyle de %50’sinin devlet tarafından
karşılanmış olması esnafımıza rahat bir nefes
aldırmada önemli bir katkıdır” diye konuştu.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Atomla uğraşan kimse... Denizli iline bağlı ilçelerden biri...
2. Eski Bulgar para birimi... Büyük yük üzerine konulan küçük
yük... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 3. Radyoaktif cisimlerde
ölçü birimi... İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak
abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim...
4. Yanlış, hata (halk ağzı)... Ölüm veya bir felaketten doğan
acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem... Yeryüzündeki altı
büyük kara parçasından her biri, ana kara... 5. Lorentiyum elementinin simgesi... Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma...
Çizgi im... 6. İran dili ve kültürü ile uğraşan kimse... Ses... Protaktinyum elementinin simgesi... 7. Ihlamurgillerden, Hindistan
ve Bangladeş’te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki... Baryum elementinin simgesi... Bir
kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen... 8. Yücelme (eski)...

“Düşüncesizce ve hesapsızca harcamak, bol bol harcayıp tüketmek” anlamlarındaki “... vurup harman savurmak” deyiminde
geçen bir söz... Kakmak işi... 9. İki veya daha çok aday arasında
bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek
ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini
çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme,
ad çekme... Eden, yapan, işleyen (eski)... Açıklık, açık ve kesin
yargı (eski)... 10. At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet...
Dava edilen (kimse), müddeialeyh... 11. Hastalıklı, sakat (eski)...
Çalkamak işi... Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan,
ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış
araç, eğirmen, kirmen... 12. Açık tohumlulardan, parklarda süs
bitkisi olarak yetiştirilen, yurdu Güney Asya olan, palmiyelere
benzer ağaç ve ağaççıkları içine alan bir familya... Temmuz
(halk ağzı)... 13. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte
kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı
veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım küre benzeri ve iki değnekle vurularak
çalınan bir tür davul... Ermiş... 14. İnsanda iğrenme duygusu
uyandıran, tiksindiren, müstekreh... Yalıtkan... 15. Şeker ve limonla içilen sıcak su... Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi bulunan,
7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına göre daha yayvan ve iri
olan altın sikke... İplik...

Yukarıdan aşağıya
1. Birtakım aletler kullanılarak yapılan jimnastik, araçlı jimnastik... 2. Dikkafalılık, kafa tutma, direnme (eski)... İzmir iline
bağlı ilçelerden biri... 3. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı,

söbe, beyzi... Çabukluk, çeviklik... Radon elementinin simgesi...
4. Canfese benzeyen bir tür ipekli kumaş (eski)... Lütesyum elementinin simgesi... Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma,
beddua... 5. Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif... Ulan... 6. İyi, güzel... Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap... Oldukça alçak... 7. Bir şeyin eksiğini
tamamlamak için ona katılan parça... Binme, yük çekme, taşıma
vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Suya batma,
boğulma (eski)... 8. Saydam... Aymaz... Elin parmak dipleriyle
bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... 9. Dara (halk ağzı)... Yan
yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi... Koro için
yazılmış dinî ezgi... 10. Başkan... İdare etmesini bilen, iyi yöneten... 11. İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık
oluk, arık... Adaklamak işi... İridyum elementinin simgesi... 12.
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım...
İnek derisinden bir tür ince meşin... 13. Ekmekle karın doyurmak gerektiğinde, ekmeğe katılan peynir, zeytin, helva vb. yiyecek... Bir konuda
birinin inanmasını ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
sağlama, inandırma,
kandırma...
Temiz, münezzeh...
14. Değerlendirilemeyen veya boşa
giden pas... Maliye
işlerinde
uzman
olan veya devletin maliye kuruluşlarında çalışan
kimse... 15. Bütün
gücünü kullanarak...
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Malatya Valisi aynı zamanda D.P. müfettişi olan
Ahmet Kınık, Esat Doğan’ın, D.P.ye transferi konusunda olumsuz tavır koymasından fevkalade rahatsızlık
duymuştur. D.P.Genel Merkezinin isteğinin yerine getirilmesi hususunda başarı gösterilememesi, Valinin
prestijini oldukça sarsmıştır. Bu nedenle çok kırgın
ve öfkelidir. Bunun bedeli mutlaka ödenmelidir diye
düşün- mektedir.
Doğanşehir muhacir sakinlerinden Zihni Durdu,
şahidi olduğu olayı şöyle anlatmaktadır :
Vali Ahmet Kınık, tüm erkanı ve partililerle
Sürgü Nahiyesini ziyarete geldi. Önceden haber verildiği için, nahiye meydanında büyük bir kalabalık
oluşmuştu. Vali, toplanan kalabalığa şunları söyledi :
-Sayın Sürgülüler, nahiyeniz her türlü övgüye
layıktır. Suyu ve yeşilliği bol ve en önemlisi Adana yol
güzergahı üzerinde olması, nahiyenizin önemini daha
da artırmaktadır. Ve her türlü gelişmeye uygun bir
yer konumundadır. Sizlere bü- yük bir müjde vermek
istiyorum.
Herkeste büyük bir sessizlik, verilecek müjdeyi
merakla beklemektedirler.
“ Belki haberiniz olmuştur. Geçenlerde Ankara ve Malatya merkezli bir heyetle Doğanşehir’e
uğradık. D.P.Genel Merkezinin ısrarlı isteği üzerine,
Esat Doğan’a D.P.ye geçmesi hususunda teklifte bulunduk. Bütün ısrarlarımıza rağmen, par- time ve
genel başkanım İsmet İnönü’ye saygısızlık olur diye
kabul etmedi. Oysaki, partisi ve genel başkanı onu
Bursadan aday göstererek harcadı. Ne ise kendi bileceği bir iş. Biz ona sahip çıktık ve partimize davet
ettik. O ise elinin tersi ile önerimizi geri çevirdi. Şimdiii, Doğanşehir’in ilçeliğini iptal edip, Sürgüyü ilçe
yapmak isteriz, ne dersiniiiiz?”... Kısa bir sessizlikten
sonra, yaşlı birisi:
-Sayın Valim, çok önceleri bu teklif yapılmış olsaydı, bundan büyük sevinç ve gurur duyardık. Ancak,
hiçbir Sürgülü böyle bir oluşumun içinde bulunamaz.
Mademki daha önceden Doğanşehir ilçe yapılmış,
yıkıntının üzerine bina yapılmaz. Sonra, Esat Doğan’ı
herkes gibi bizler de sever ve sayarız. Ona haksızlık
ve saygısızlıkta bulunamayız, dedi.
Vali başta olmak üzere tüm gelenler, neye
uğradıklarını şaşırdılar. Büyük bir şok daha yaşanmıştır.Vali:”Bunlar kafayı yemişler” diyerek, hırsla
arabalarına bindi- ler ve Sürgü’yü terk ettiler.
ESAT DOĞAN(1897-1967); Batum kökenli,Yusuf ve
Mine kızı Ümmiye (1894-1960)ile olan evliliğinden;
Makbule ve Memet Yaşar dünyaya gelmiş- lerdir.
MAKBULE(1918-1998)- Yengem ve aynı zamanda
kayın validem olması münasebetiyle kendisini yakınen tanımaktayım. Tahsilli olmamasına rağmen, okumak suretiyle kendisini yetiştirmiş, bilgili, kültürlü,
olgun, insani müna- sebetleri yüksek, iyiyi-kötüyü
ayırt edebilen, gerektiğinde tavır koymasını bilen,
herkesin saygı duyduğu bir insandır.Tabii bu arada,
Esat Doğan gibi yüksek şahsiyetli bir insanın kızı olmasının yüklediği bir sorumluğun etkisini de unutmamak gerekir. Ahmet Durak ile 25.02.1942 de yapmış olduğu evlilikten; Şemsi Doğan- Nuran-Hülya ve
Birsen dünyaya geldi.(Geniş bilgi “Durak” ailesinde.)
MEMET YAŞAR(1923-2003)- İnce uzun boylu, kırılıp
dökülecekmiş gibi tipik bir yürüyüş tarzı vardı. Zeki
bir insandı. Babam ile amca çocukları olması münasebetiyle yakınlığımız vardır. O beni sever, ben de ona
saygı duyardım. Kendi ve ailesinden ziyade başkaları
adına çalışmayı severdi. Aslında ırsi bir özellik olsa
gerek, yakın aile fertleri arasında, bu yapıda insanlara rastlamak mümkündür. Başkalarına hizmet etmekten, onları sevindirmekten zevk alırlardı. Ancak
bu durum, aileye pahalıya mal olurdu. Kural tanımaz,
fazla zahmete katlanmaz, çoğu şeyi umursamaz bir
yapıya sahipti. Oysa eşi Polatlı Abdullah Kurukafa’nın
kızı Kudret yenge, aksine kuralcı, umursayan, sorumluluk taşıyan bir insandı. 18.05.1946 da evliliklerinden; Erdane- Leyla- Sadık- Abdullah Sedat- Ayla ve

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
1.BÖLÜM - 14
Vedat dünyaya gelmişlerdir.
ERDANE- İmkanı olduğu halde, ortaokuldan sonrasına devam etmedi. Bunu anlamış değilim. Aslında
zekidir, isteseydi başarılı da olabilirdi. O zamanlar
için önemsememiş olabilir. Ancak, pişman olmuştur
kanaatindeyim. Hulusi Özbey ile yaptığı evlilikten;
Esma ve Esat adında iki çocukları vardır. Sevgili dostumuz Hulusi’nin vakitsiz ölümü üzerine, çocukları ile
birlikte yaşamlarını İstanbulda sürdürmektedir.
Esma (Elkt.Müh.-henüz bekar.) – Esat (İnş.Müh.
henüz bekar.)
LEYLA- Öğrenciliği ve bilahare ulaştığı öğretmenlik mesleğinde kendisini kabul ettirmesini bildi. Ablası gibi aynı kaderi paylaştı. Eşini çok vakitsiz
kaybetti. Erdinç Işıltan ile olan beraberliğinden dünyaya gelmiş olan Aslı ve Özgecan ile birlikte yaşamını
sürdürmektedir.
Aslı (Mak.Müh.henüz bekar.) – Özgecan (İnş.Müh.)
+Pınar(Kim.Müh.) = Henüz yok.
SADIK DOĞAN- Talebeliği ve akabinde görev aldığı
öğretmenlik mesleğini başarı ile sürdürdü. Ancak,
bununla da yetinmedi.Yüksek okulu bitirerek, bir süre
banka müfettişliği görevinde bulundu. Emekli olduktan sonra da boş durmadı. Tahmin ediyorum muhasebecilik yaptı. Fisun ile olan evliliğinden, Çağdaş isimde bir çocukları vardır.
Çağdaş (Üni.Öğ. –henüz bekar.)
ABDULLAH SEDAT DOĞAN- İlk ve Ortaokulu
Doğanşehirde okuduktan sonra, lise ve yüksek tahsiline Adana’da devam etti. Mühendislik Yüksek Okulunu bitirdi. İnşaat mühendisliği ve müteahhitlik
yaptı. İnşaat Mühendisleri odası başkanlığını 6 dönem sürdürdü. Sonra siyasete merak sardı. Bu alanda sivrildi ve kendini kabul ettirdi. Dedesi Esat Doğan
gibi, o da milletvekili seçil- di. 18.dönem S.H.P.Milletvekili olarak parlementoda görev aldı. 1992-1993 yıllarında da Adana Çukobirlik Genel Müdürlüğünde bulundu. Adana’da büyük bir taraftar topluluğu vardır.
Bu durumda olmak için, insanın çok önemli özelliklerinin olması gerekir ki, bu özellikler onda fazlasiyle mevcuttur. Siyasi çalışmalarına aralıksız devam
etmektedir. Gül ile olan beraberliğinden; İsmet YaşarSedat ve Esat adlarında 3 çocukları olmuştur.
İsmet Yaşar( Esn.Lise Mez.)- Sedat(İnş.Müh.) –
Esat (Lise Öğ.)
AYLA- İlkokulu ve Ortaokulu Doğanşehirde okudu.
Ortaokulda benim talebem idi. Terbiyeli, çalışkan ve
başarılı bir öğrenci idi.Yükseğe devam ederek sonuçta bir bankada görev aldı. Emekli olarak şu anda eşi
ve çocukları ile birlikte Ankara’da yaşam sürmektedir. Edip Özbey ile olan evliliğinden; Cumhur (İnş.
Müh.) ve Aylin(öğ.) olmuştur.
VEDAT DOĞAN- Ailenin en küçüğü. Genelde
ailenin en küçükleri, yaramaz ve şımarık olurlar.
Ancak,Vedat bu düşünceyi yıkmıştır.Tanıdığım en
temiz, en terbiyeli, en sakin ve en çalışkan bir aile
küçüğüdür. İlkokulu ve Ortaokulu ki bir hocası da ben
idim, Doğanşehirde bitirdi. Her bakımdan hayranlık
duyduğum ve unutamadığım öğrencilerimden birisi
idi. Yüksek okulu bitirip, burslu olarak Amerika’ya
gitti. Bir süre orada kaldıktan sonra annesinin ısrarı
üzerine Tür- kiye’ye döndü. Şimdilerde İstanbuldaki
bir Üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Birsen ile olan beraberliğinden; Pelin ve Ceren adlarında iki kızları var.
ÜMMİYE DOĞAN- Esat Doğan’ın sevgili, cefakar,
fedakar eşi. Kendisini çocukluğum ve ilk gençlik

çağımda yakından tanıma fırsatı buldum. Gelen gidenin eksik olmadığı evde, misafirler için adeta seferberlik ilan edilirdi. Evin hemen yakınında bulunan
genişçe bir mutfakta çeşit çeşit yemekler hazırlanır,
Ümmiye teyze, yardımcılarının da katkılariyle pişmekte olan yemeklerin titizlik- le kontrolünü yapar,
en ufak bir aksaklığa bile meydan vermezdi. Babası
Yusuf’un Batumda iken saray aşçısı olduğu dikkate
alındığında bu konuda ne kadar mahir olacağını izah
etmeye gerek yoktur sanırım. Onun hazırlayıp sunduğu yemekleri yiyen misafirler, hayranlıklarını ifade etmekten kaçın- mamışlardır. Hemen hemen her
gün yaşanan kargaşa ve yorgunluk son zaman- larda
onun adeta belini bükmüş, o uzun fidan gibi vücut
ikiye katlanmış duruma gelmişti. Bu yorgunluğa fazlaca direnemeyen Ümmiye teyze 1960 yılında Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Pekii, kimdir bu Ümmiye teyze ? Onu yakından
tanımaya çalışalım. Yusuf Demir’in ilk eşi Mine’ den olmadır. Aile, Gürcistan toprakları içinde bulunan ve bir
zamanlar Osmanlı liman şehri olan Batum’da saray
aşçılığı ile iştigal etmek- te idi. I.Abdülhamit zamanında ve II.Mahmut zamanında yapılan Osmanlı-Rus
savaşlarında alınan ağır mağlubiyetler sonucunda,
bu toprakların Rusların eline geçmesi, buralarda
yaşamakta olan Türk asıllı insanların ağır işgence ve
tecavüzlere maruz kalması üzerine, yıllarca yaşamış
oldukları bu toprakları terk edip yakınlardaki Osmanlıya ait Artvin, Ardahan ve Kars’ın sınıra yakın köylerine kendilerini atmışlardır. Şavşat’ın Tepeköy’üne
yerleşen aile, 1293 (1877) de 93 Harbi diye bilinen
harpte, Osmanlının yine ağır bir mağlubiyet alması
ve bura toprakların Rusların eline geçmesi üzerine,
burasını da terkederek gemi ile gelip Yalova’ya yerleşmişlerdir. Bu arada, o yörelerden bu nedenle göç
etmek zorunda kalan büyük bir muhacir grup, eski
adiyle Subatra, yeni adı ile Viran- şehir ve bilahare
Başbakan İsmet İnönü’ün istemi üzerine Doğanşehir
olarak değiştirilen bu meskun, etrafı kale surları ile
çevrili yere yerleşmişlerdi. Aile yakınlarından olan
Begi ailesinden İbrahim ve Adile’den olma Memet
Ali’nin “ Burası çok güzel, burada bizim oralardan çok
insan var. Buraya gelin rahat edersiniz” şeklindeki ısrarlı daveti üzerine, aile fertleri Yalova’dan kalkarak
yola koyulurlar. Binbir zorluk içerisinde Viranşehir’e
vasıl olan aile, gördükleri manzara karşısında adeta
şok olurlar. Neticede o güzelim Yalova’yı terkederek
böylesi bir yere geldikleri için bin pişman olurlar ama
iş işten geçmiştir artık. Bir süre burada kalan ailenin
kızlarına talipler çıkar. Yusuf’ un ilk eşi Mine’den
olma Ümmiye, Sadık Ağa oğlu Esat Doğan ile, ikinci eşi Basim’den olma Zahide, Hasan Özbey ve onun
ölümü üzerine de H.Abbas Durak ile evlenir. Bir diğer
kızları Rukiye de Süleyman Yağcı ile evlenir. Ailenin
diğer fertleri buraya pek ısınamadıklarından gerisin
geri Yalova’ya dönmek için yola koyulurlar. Konya’nın
Çumra ilçesine kadar gelen aile, daha ileriye gitme
gücünü kendi- lerinde bulamayarak buraya yerleşmeye karar kılarlar.
Yusuf Demir ailesinin Mine ve Basim’den olanlar
şu kişilerden ibarettir :
Ümmiye- Zahide ve Rukiye( eşi Süleyman ile birlikte diğer aile bireyleri ile bir- likte gelip Çumra’ya yerleşmiştir.) Viranşehirde evlilik yaparak kalmışlardır.
Oğlanlardan Ali Rıza ve Cemil Batumlu ise Çumra’ya
yerleşmişlerdir.
Batum kökenli, Muhacir dayı diye anılan Mehmet
Kaba ve kız kardeşi Gülperi
(Sadık Ağa oğlu Molla
Refet’in ikinci eşi, Muhtar Ziya Doğan- Emine Özbey
ve Rabia Laçin’in anneleri) ve Begi ailesi Doğanşehirde, Vehbi Durak ile evli olan Gülperi Akçadağ
Bahride ikamet etmiştir.
Bu ailenin Şavşat Tepeköy’ den yakınları olan
Binali ve Yıldız’ dan olma aile fertleri, Yapılan davet
üzerine 1948 yılında Doğanşehir’ e gelerek kalıcı
olarak yerleşmiştir.
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