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Belediye Başkanından
Vali Aydın Baruş’a Ziyaret
Doğanşehir 
Belediye Baş-
kanı Durali 
Zelyurt ve 
Savaklı Ma-
hallesi talep-
leri ile ilgili 
Malatya Va-
lisi Aydın Ba-
ruş'u maka-
mında ziyaret 
ettiler.>3’TE

Sürgü’ye Paket Arıtma Tesisi Kuruluyor
Malatya Büyükşehir Belediye-
si Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürlüğü, Do-
ğanşehir İlçesi Sürgü, Reşadiye, 
Kurucuova ve Güzelköy Mahal-
lelerinin atık sularının arıtılma-
sı için paket atıksu arıtma tesisi 
proje çalışmalarına başladı. 2’DE

Doğanşehir’e Yeni Kütüphane Yapılacak

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçede önemli bir oku-
yucu potansiyeli olduğunu belirterek, okuyuculara hizmet sunacak yeni 
bir Kütüphane hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi.2’DE

Başkan Zelyurt; ‘Bizim Önceliğimiz
Vatandaş, Bizim Önceliğimiz Hizmet’

Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt, 
Çavuşlu ve Dede-
yazı mahallele-
rinde yapılan ça-
lışmaları yerinde 
incelemelerde 
bulundu.3’TE

Anadolu Gazete Sahiplerinin
BİK Temsilcilerine Güvenoyu

Basın İlan Kurumunun (BİK) Genel Kurulu’na katılacak olan Anadolu ga-
zete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, Ankara’da gerçekleştirildi. 2’DE
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Sürgü’ye Paket Arıtma Tesisi Kuruluyor
Malatya Büyükşehir Be-

lediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel Müdür-
lüğü, Doğanşehir İlçesi Sür-
gü, Reşadiye, Kurucuova ve 
Güzelköy Mahallelerinin atık 
sularının arıtılması için paket 
atıksu arıtma tesisi proje ça-
lışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Yaşar Karataş ve 
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, çalışmaların 
yapılacağı alanda inceleme-
lerde bulundu.

MUHTAR AKTAŞ: 
GERÇEKTEN ÇOK 

SEVİNÇLİYİZ
Sürgü Mahalle Muhtarı Ta-

mer Aktaş, “MASKİ’ye gerekli 
müracaatlarımızı yapmıştık. 
Kurucuova, Güzelköy ve Re-
şadiye bölgelerinin atıksuyu 
Sürgü Çayı’na dökülmektey-
di. Çayımız kirleniyordu. Ala-
balıklarımız yok olma nok-
tasına gelmişti. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan talimat 
verdi. MASKİ Genel Müdü-
rümüz Sayın Mehmet Yaşar 
Karataş da bu konu ile bizzat 

ilgilendi. Arıtma Tesisi için 
proje çalışmaları başlatıldı. 
Sürgü halkı olarak gerçekten 
çok sevindik. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Sayın Se-
lahattin Gürkan başta olmak 
üzere emeği geçen herkese 
mahallelim adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

BAŞKAN ZELYURT: 
ÇOK ÖNEMLİ BİR 

ÇALIŞMA
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı DuraliZelyurt ise, “Ku-
rucuova, Güzelköy, Sürgü ve 
Reşadiye Mahallelerinin ka-
nalizasyon hattı toplanarak 
yeni yapılacak olan atıksu 

arıtma tesisine desarj edile-
cek. Çalışmaların tamamlan-
masıyla birlikte derelerimiz 
ve barajımız temizlenmiş 
olacak. Kirli sular ortadan 
kalkacak. Sürgü, tabiat yapı-
sıyla önemli bir mahallemiz. 
Buraya dışarıdan çok insan 
geliyor. MASKİ tarafından 
yapılacak olan bu yatırım il-
çemize büyük fayda sağla-
yacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan’a, MASKİ Genel Mü-
dürümüz Sayın M. Yaşar Ka-
rataş ve ekibine ilçem adına 
teşekkür ederek, çalışmala-
rın hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.

KARATAŞ: 
MAHALLEMİZE 
HAYIRLI OLSUN
MASKİ Genel Müdürü Meh-

met Yaşar Karataş, “Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan’ın talimatları 
doğrultusunda, akarsularımıza 
akan kanal atıklarının bertaraf 
edilmesi için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Kurucuova, 
Güzelköy, Sürgü ve Reşadiye 
Mahallelerinin kanalizasyon ih-
tiyacını gidermek adına proje-
mizi yaptık. Mahallemize 12 bin 
metre kanalizasyon hattı ve bir 
adet paket arıtma tesisi yaparak 
sorunu ortadan kaldıracağız. 
Sürgü Mahallemize hayırlı ol-
sun” dedi.

Doğanşehir’e Yeni 
Kütüphane Yapılacak

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, ilçede önemli bir okuyucu potansiyeli ol-
duğunu belirterek, okuyuculara hizmet suna-
cak yeni bir Kütüphane hazırlıkları içerisinde 
olduklarını söyledi.

Zelyurt; “Bu amaçla eski Pancar Şirketinin 
bulunduğu alana çok amaçlı kültür sitesi yapı-
mı için ilk adımları attık” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, gazetemize yaptığı açıklamada konuyu 
şu şekilde değerlendirdi. “İlçedeki okuyucu-
lara nezih bir hizmet sunmak için Kütüphane 
ile alakalı özel bir çalışmamız var. Doğanşehir 
Belediyesi olarak yapmış olduğu bir kütüphane 
var.  Yaklaşık 1 yıldır süre gelen Pandemiden 
dolayı kütüphanelere ilgi Türkiye genelinde ol-
duğu gibi bizde de biraz zayıfladı. Göreve gel-
diğimizde de zaten pandeminin yoğun olduğu 
bir dönemdi.  Kütüphanelerimiz o süreçte bi-
raz zayıfladı ama biz şimdi Sayın Kaymakamı-
mız Halil İbrahim Köroğlu bir girişimiz sonucu 
Ahşap üzerine yapılmış bir kütüphane çalışma-
sı var. Biz onun yerini düşünürken eski pancar 
şirketinin yerinde bir yer ayarladık. Bu konuyu 
meclisten geçirdikten sonra buraya da bir pro-
je ortaklığı için bir takım girişimlerimiz oldu. 
OBİS 300 bin lira gibi bir para geldi.  O da bizim 
Kaymakamlığımızın hazırlatmış olduğu pla-
na yetersiz geldi. Bizde belediye olarak oraya 
destek verme kararı aldık ve destek veriyoruz.

O kütüphane yapılırsa hem yeri ile hem 
alanıyla ciddi bir çalışma olacak. Güzel de bir 
görüntüsü var. Şu anda çalışma devam ediyor.  
Halk Kütüphanesi adı altında olur veya başka 
bir ad altında olur. Ama Kaymakamlığa bağlı 
bir kütüphane olacak. Diğer yandan ilçemizde 
faaliyette iki tane kütüphanemiz var. Bu kütüp-
haneleri de  Büyükşehir'in açmış olduğu kütüp-
hane ile birleştirmeyi düşünüyoruz. Orayı da 
birleştirirsek daha sağlıklı olacağını düşünü-
yoruz. Bu amaçla planlamalarımızı yapıyoruz. 
Planı uygulamak için yerimiz şu an için çok uy-
gun.”dedi.

Anadolu Gazete Sahiplerinin BİK Temsilcilerine Güvenoyu
Basın İlan Kurumunun (BİK) 

Genel Kurulu’na katılacak olan 
Anadolu gazete sahiplerinin 3 
temsilcisinin seçimi, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Seçime katılan 
tüm delegelerin oylarını alan 
Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Genel Başkanı ve Bur-
sa Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Mehmet Nuri Kolaylı, Çorum 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Şevket Erzen ve Konya Yenigün 
Gazetesi Sahibi Mustafa Arslan 
seçimi kazanarak, BİK Genel 
Kurul üyeliğine tekrar seçildi.

Basın İlan Kurumu Teşkiline 
Dair 195 Sayılı Kanunun 5’inci 
maddesinin son fıkrasına isti-
naden Anadolu gazete sahiple-
rinin Basın İlan Kurumu Genel 
Kuruluna katılacak 3 temsilci-
sinin seçimi bugün Ankara Ti-
caret Odası Meclis salonunda 
Basın İlan Kurumu'nun başa-
rılı organizasyonuyla yapıldı. 
Toplantının açılışını Malatyalı 
Gazeteci ve BİK Ankara Şubesi 
Müdürü Murat Yüerkli yaptı. 

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdürü Rıdvan Duran, Genel 
Kurulun açılışında yaptığı ko-
nuşmada, “Pandemi şartlarını 
ihlal etmeyecek şekilde seçi-
mimizi yapacak olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. 60 yıldır 
basınımıza hizmet ediyoruz. 
Özgür ve tarafsız basının yaşa-
ması için çalışıyoruz, bundan 
sonra da gazetelerimizi ayakta 
tutmak için çaba göstereceğiz. 
81 vilayette teşkilatlanmamızı 
tamladık. Eğitim çalışmaları-
mızla birlikte özellikle Anadolu 
gazetelerinin gelişen teknolo-
jiye adapte olmalarını destek-

liyoruz. Sadece gazeteleri de-
ğil, gazetecileri de destekleme 
yönünde çabalarımız sürüyor. 
Genel Kurulumuzun hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından divan oluş-
turuldu. Seçimde Divan Baş-
kanlığına Doğu Anadolu Gaze-
teciler Federasyonu Başkanı ve 
Erzurum Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Feridun Fazıl Özsoy,  
Başkan Yardımcılıklarına An-
talya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Mevlüt Yeni, Karadeniz 
Gazeteciler Federasyonu Baş-
kanı Erdoğan Erişen, üyelik-
lere Şanlıurfa Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Tahir Gülebak 
ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti 
eski Başkanı Ahmet Yenigün oy 
birliği ile seçildi.

Sabah saat 10.00’da genel 
kurulda toplam 921 delegeden, 
seçime katılan ve oy kullanan 

483 delegenin oylarını alan 
Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket 
Erzen ve Mustafa Arslan seçi-
mi kazanarak, BİK Genel Kurul 
üyeliğine tekrar seçildi.

BİK Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilciliği görevine 
yeniden seçilen Mehmet Nuri 
Kolaylı, Şevket Erzen ve Mus-
tafa Arslan, seçimin ardından 
yaptıkları konuşmada destek 
veren tüm delegelere teşekkür 
ederek kendilerine gösterilen 
güveni bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da boşa çı-
karmayacaklarını belirttiler. 
BİK delegeleri; “Pandemi dö-
neminde bugün yapılan seçime 
katılarak bizlere destek veren, 
vekâlet veren tüm gazete sahi-
bi meslektaşlarımıza yürekten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Meslektaşlarımızın bize olan 
güvenini bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da boşa çı-

karmayacağız. Her ortamda ve 
şartta, sektörümüzün sorunla-
rına sahip çıkmak için çalışma-
ya devam edeceğiz. Pandemi 
şartlarında sağlıklı bir genel 
kurul yapılmasını sağlayan Ba-
sın İlan Kurumu Genel Müdürü 
Sayın Rıdvan Duran’a ve şah-
sında BİK personeline teşekkür 
ediyoruz” dediler.

MGC DESTEK VERDİ
Malatya Gazeteciler Ce-

miyeti Başkanı Vahap Güner 
yıllardır Türkiye Gazeteciler 
Kenfederasyonu birlikte hare-
ket ettiklerini belirterek "Ma-
latya olarak destek verdiğimiz 
adaylar rakipsiz bir kez daha 
seçilmiştir. Çünkü yerel basına 
büyük hizmet ettiler. Anadolu 
da Gazete sahipleri Konfede-
rasyon adaylarını desteklemiş-
tir ve seçim bir kez daha kaza-
nılmıştır. 
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Soldan sağa
1. Akış özellikleri gözlenebilen (sıvı veya gaz), seyyal... İliş-

kinlik... 2. Kez, yol, defa, sefer... Erkek üreme hücresi... “Söz 

dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa” anlamlarındaki “... kafa, 

... mermer” deyiminde geçen bir söz... 3. Bir doku veya orga-

nın yapısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu 

oluşan yerel yara... Doğal olma durumu... 4. Binme, yük çekme, 

taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Horoz, 

hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı... Erzurum 

iline bağlı ilçelerden biri... 5. Gerçek... İki şey arasında ilgi, iliş-

ki... Çeşit, cins, tür... 6. İp... Gözde sarıya çalan kestane rengi... 

Neodim elementinin simgesi... Nikel elementinin simgesi... 7. 

Mezr, kabir (eski)... Hedefe varma, hedefi vurma... 8. Silkmek 

eylemi... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” an-

lamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” 

sözünde geçer... Davranış, tavır... 9. Ölüm veya bir felaketten 

doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem... Yapışkan 

bir çeşit ot... 10. İnsan, insanoğlu, adam... Cinsiyet... Suya ba-

tırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan... 

11. Hangi şey... Giysilerini birbirine uygun giyen... Dokuma tez-

gâhında tarağı tutan ağaç veya metal parça... 12. Dolaylı olarak 

anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, 

ihsas... Su (eski)... Üzere... Sevimli, neşeli (eski)... 13. Bir sınır-

dan geçebilmek için verilen yazılı izin... Edimi olan.... 14. Ödün 

(eski)... Ansızın... 15. Kiraya verilecek olan... Sıkı dokunmuş 

bir tür pamuklu kumaş... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili 

cümleleri birbirine bağlayan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Aktarma işi, nakil... Fâni olma durumu... 2. Bir tür deve 

olan teke ile iki hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle 

elde edilen bir deve türü... Kanlı, kanı çok (kimse) (eski)... 3. 

Karakter... Dikme kiriş bağlantılarında direnci sağlayan sargı... 

Eserler (eski)... 4. İnişli yer, bayır (eski)... Laklamak işi... Üzme, 

sıkıntı verme, üzgü... 5. Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve 

bu sesi gösteren nota işareti... Bir tür dans (eski)... Bitkinin dal, 

yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak 

gövde durumunu alan bölüm... 6. Sinirli... Tulyum elementinin 

simgesi... Sobası olan... 7. Neptünyum elementinin simgesi... 

Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, ne-

den veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 

Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.. 

Uyanık, gözü açık, müteyakkız (eski)... 8. Etkisi olan, tesirli, mü-

essir, patetik... İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risk-

lerini hesaplayan kimse... 9. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, 

açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Nasibi olmayan, kısmetsiz... 

Paladyum elementinin simgesi... 10. Yazın, gündüz denizden 

karaya doğru esen mevsim rüzgârı, deniz yeli... Afiş... Borç öde-

mede güvenilir olma durumu... 11. Bir işin en önemli noktası... 

Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil... 12. İnmiş, indirilmiş... Türk 

alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Birinin buyruğu al-

tında olan görevli, madun... İstenilen, beğenilen nitelikleri ta-

şıyan, beğenilecek biçimde olan... 13. Doğru olmayan, gerçeğe 

uymayan söz, kıtır... 

Tek duruma gel-

me... 14. Yanıcı, 

renksiz, az kokulu, 

0,97 yoğunluğunda 

karbon ve hidrojen 

birleşimi... Şaşkın, 

dağınık, ne yapa-

cağını bilmez... 15. 

Gereksinimi olma-

dığı hâlde açgözlü-

lük eden...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOKUN
Dokun tele gitsin deme,

Zaman gelir girer ceme,

Gökten yıldız küme küme,

Selam söyle o cihana.

İnan canan senin deryan,

Gece ile olan rüyan,

Yer yerince yola uyan,

Selam söyle o cihana.

Elden ele gül dolaşır,

Küskün olan dost barışır,

Yer gökle bir bir konuşur,

Selam söyle o cihana.

Garip candır gördü bunu,

Adım adım aldı yolu,

Dostla gönül dolu dolu,

Selam söyle o cihana.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Belediye Başkanından
Vali Aydın Baruş’a Ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt ve Savaklı Mahallesi talepleri ile ilgili 
Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında zi-
yaret ettiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt beraberinde AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve Savaklı Ma-
hallesi Muhtarı Mehmet Alkan ile Doğanşehir 
ilçesi ve Savaklı Mahallesi talep ve istekleri ile 
ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında 
ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt ve AK Parti İlçe Başkanı Kavuncuoğlu 
Vali Aydın Baruş'a ilgi ve alakasından dolayı 
teşekkürlerini belirttiler.

Başkan Zelyurt; ‘Bizim önceliğimiz vatandaş, Bizim önceliğimiz hizmet’
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt, Çavuşlu ve Dedeyazı mahallelerinde 
yapılan çalışmaları yerinde incelemelerde 
bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt beraberinde Şirket Müdürü Mehmet 
Ormancı ve Mahalle muhtarları ile Dedeyazı 
Mahallesi’nde yeni yol açma çalışmalarını ve 
Çavuşlu Mahallesi’nde mezarlık alanının ye-
tersiz gelmesinden dolayı mezar alanı açma 
ve düzeltme çalışmalarını yerinde incelediler.

Belediye Başkanı Zelyurt; “Dedeyazı ve 
Çavuşlu Mahallelerimizde yapılan çalışmala-
rı yerinde inceliyoruz. Bizim önceliğimiz va-
tandaş, bizim önceliğimiz hizmettir.”dedi.
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MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-7

İşe  dayalı  ve  üretim  odaklı  bir  eğitim  
modelinin  hayata  geçirildiği  bu  o-  kul-
larda  3  ay  ders, 9  ay  sıkı  bir iş  eğitimi  
yapılıyordu. Müfredatın  yarısı  kül-      tür,  
yarısı  da  teknik  tarım  ve  sanat  dersle-
rinden  oluşmakta  idi.  Öğrenciler   aldık-
ları  kültür  derslerinin  yanında  teknik  
tarım,  tarla-bahçe  ziraatı,  sanayi  bitki-
leri,  zootekni,  kümes  hayvancılığı,  arıcı-
lık,  balıkçılık.  Sanat  dersleri  ola-rak  da  
erkek  öğrenciler  için  demircilik,  yapıcılık, 
dülgerlik, kız  öğrencilere  ise  biçki-di-
kiş,  örgücülük,  dokumacılık  uygulamalı  
olarak  öğretiliyordu.  Sporun ve  müziğin  
her  çeşidi  ihmal  edilmiyor,  bu  konularda  
iddialı  olanlar  ön  pla-na  çıkabiliyorlardı.  
Yaşar,  çocukluğunda,  ailece  kendisine  

gösterilen  ihtimam neticesinde  sağlıklı  
ve  güçlü  bir  yapıya  sahipti.  Okuldaki  
disiplinli  yaşam  ve  güce  dayalı  çalışma-
lar neticesinde  daha da  bir  güçlenmiş, 
arkadaşlarıyla  yap-tığı  güreşlerde  hep  
üstünlük  sağlar  olmuştu. Boş  zamanlarını  
güreşe  ilgi  du-yan  memleketlisi  yakın  
arkadaşı  Yusuf  Taştan’la  güreş  antrema-
nı  yaparak  daha  iddialı  konuma  gelmeyi  
amaçlıyordu …  

      Okulda  bu  ağır  koşullarda  çalış-
mak  başlangıçta  bazı  öğrencilere  zor  ge-
li-yordu. Birkaç  öğrenci  bir şeyleri  bahane  
ederek  okulu  terk  ediyorlardı.  Bun-lar-
dan  biri  de  en yakın  arkadaşı  Yusuf  
Taştan’dı.  Bir  sevda  uğruna  okumak-tan  
vazgeçiyordu.  Bütün  ikna  çabalarına  rağ-
men  onu  kararından  döndüre-memişti.   
Ama  kendisi  kararlıydı.  Okuyacak,  oku-
lunu   bitirecek  ve  mezun  olduğunda  da  
aydın  ve  birikimli  bir öğretmen  olarak,  

hem  öğrencilerini  ve  hem  de  hizmet  ve-
receği  köy  insanlarını  her  konuda  aydın-
latacak  ve  bilgi-lendirecekti …    

      Evin  nazlı  evladı  asla  şımarma-
dan bütün  zorlu  koşullara  rağmen  1942 
de   başladığı  Akçadağ  Köy  Enstitüsünü,  
1947  yılında  20  yaşında  çiçeği  bur-
nun-da  bir  delikanlı  olarak tamamlıyordu. 
Şimdi  daha   zorlu  ve  önemli  bir  görev   
bekliyordu  kendisini.  İlk  tayin  yeri  Mızgı 
(Yolkoru ) köyü  idi.  Okulda  elde  et-tiği  el  
becerilerini  ve  bilgi  birikimini  gideceği  
köy  insanlarına  aktarması  hu-susunda  
yardımcı  olmak  üzere,  kendisinin  tarım-
sal  ve  hayvansal  ihtiyaçları  devletçe  kar-
şılanıyor  ayrıca  60  lira sermaye  verildik-
ten  başka  20 lira  da  ma-aş  bağlanarak  
göreve  başlaması  sağlanıyordu.  Önceden  
hazırlanmış  bir  okul  binasında,  çocuklara  
okuma  yazma  öğretirken  köy  insanları-
nın  her  türlü  ih-tiyaçlarının  giderilmesi  

hususunda  da  olanca  gücü  ile  gayret  
ve  yol  gösteri-ci  oluyordu.  Bütün  bu  
işler haliyle  kendisini  yoruyordu.  Bir  de  
bunun  üzeri-ne  kendi  özel  ev  işleri  var-
dı.  Bir kadın  olmadan  bunların altından  
kalkması  zor  görünüyordu.  Evlenmekten  
başka  çaresi  yoktu.  Zaten, aile fertleri  
bunun  hazırlıklarına  çoktan  başlamışlardı  
bile.  Neticede  düğün  olayı  gerçekleşiyor  
Laz İbo  ve  Nazeni’den  olma  Saadet  ile  
hayatını  birleştiriyordu … 

MÜNİR
TAŞTAN

ANADOLU’DA BİR
GÖNÜL ERİ: MÜRŞÎD-İ
KÂMİL (SEYYÎD)
HÜSEYİN
DOĞAN DEDE

İnsan, nasıl ölümsüzleşir? 
Savaşarak mı, kan dökerek mi yoksa 

barışı ve hoşgörüyü tüm kâinata yayarak 
mı? 

Bir sevgiye ve Sevgili’ye armağan edi-
len dünyamızda elbette ki barışı ve hoşgö-
rüyü tüm insanlığa armağan eden/edebilen 
insanlar ölümsüzleşeceklerdir!   

***
Yunus’u, Mevlâna’yı, Hacı Bektaş Velî’yi, 

Ahî Evran’ı, Gülbaba’yı, Ahmed Yesevî’yi, 
Âşık Veysel’i ve Hüseyin Doğan Dede’yi 
ölümsüzleştiren de barışın, sevginin ve 
hoşgörünün dilini konuşabilmeleri ve insan 
olabilmenin en temel erdemleri saydığımız 
bu duyguları tüm insanlığa armağan olarak 
sunabilmeleriydi…  

***
Ya sevgiden uzak olanlar, onlar ne 

haldeler? 
İslam coğrafyasına bir bakın, hangi 

anne çocuğunun adını “Yezid” koymuş, 
ya da “Yezid” ve “sevgi” kelimeleri hangi 
ortak cümlede kullanılmış diye? 

Bulamazsınız… 
Niye? 
Çünkü iktidar olmakla, adaleti tesis et-

mek ve sevgi sahibi olmak farklı şeylerdir… 
Yezid’de bir zamanlar iktidar sahibiy-

di, hem de bugün bile lanetlenecek kadar 
adaletsiz bir iktidarın…

***
Hüseyin Doğan Dede; 1902 yılında 

Elazığ İlimizin merkez köylerinden yeni 
ismiyle Çatalharman, eski ismiyle Hozik 
Köyüne bağlı Şıhıs Mezrasında doğmuş-
tur. Babası Ağuçan (Ağuiçen) Ocağı’ndan 
Seyyîd Doğan Dede’dir. Annesi Şeyh Hasan 
Köyünden Şeyh Ahmet Ocağı Dedelerinden 
Seyyîd İbrahim Efendi’nin kızı Seyyîde Satı 
Ana’dır.. Küçük yaşta yetim kalan Hüseyin 
Doğan Dede, altı aylık bir zaman aralığında 
hem annesini hem de babasını kaybetmiş 
ve Adıyaman’ın Çelikhan İlçesi Pınarbaşı 
(Bulam) Beldesindeki akrabalarının bakımı-
na alınmıştır. Burada yaklaşık iki yıl çoban-
lık yapan Hüseyin Doğan Dede’yi talipleri 
olan Balıyan Aşireti, Malatya’nın Kırlangıç 
Köyüne getirmiş ve kendisine bir ev ya-
parak, Erzincanlı Kemal (Aydın) Dede’yi 

bakımıyla görevlendirmişlerdir.
Ancak 8 yaşında hem öksüz hem de 

yetim kalan Hüseyin Doğan Dede’nin ço-
cukluğu da savaşların gölgesinde geçmiştir. 
Dede, içinde bulunduğu bu durumu bizlere 
şöyle aktarmıştır: “8 yaşında yetim kal-
dım, Malatya’ya geldikten sonra bana özel 
öğretmen tuttular, 6 ders aldıktan sonra 
Balkan Savaşı, ardından 1. Dünya Savaşı, 
onun arkasından da İstiklal Savaşı başla-
dı. Ben ne öğrendiysem, halktan ve diğer 
büyük Dedelerden öğrendim” demiştir.

Hüseyin Doğan Dede’yi tanıyanların 
iyi bildiği bir hususu da burada tekrar 
belirtmekte yarar görüyorum çünkü ne 
yetim kalması ne öksüz olması nede çok 
büyük savaşların gölgesinde geçirilen bir 
çocukluk hayatı Hüseyin Doğan Dede’nin 
öğrenme azminin ve Dedelik Kurumunun 
getirdiği/gerektirdiği o ilim öğrenme âşkını 
engelleyememiştir. Dede, İbrahim Ethem’in 
şiirlerini Farsça okuyabilecek kadar Divân 
Edebiyatına hâkimdir. İslâm tarihi ve huku-
kunda engin görüşleriyle herkesi etkileye-
bilmiştir. 

Hüseyin Doğan Dede, 1915’te Arguvan 
– Mineyik’te (Kuyudere) toplanmış ve 40’ın 
üzerinde Seyyîd Ocağı’nın katılmış olduğu 
“Dedeler Kurultayında”, henüz 13 yaşında 
olmasına rağmen Mürşîd-i Kâmil seçilmiş 
ve eğitilmesi için özel hocalar tutulmuştur. 
“Şûrâ-ı Devlet Reisliğinden” yani bugün 
ki adıyla Danıştay’dan emekli Cafer Bey 
ile Molla Hüseyin Efendi bu özel eğitimi 
üstlenmişlerdir. Hüseyin Doğan Dede, 
Alevi-Bektaşi tasavvufunda yetkin birçok 
Dede’den de dönüşümlü olarak dersler 
almış ve Arapça - Farsça dillerini, okur-ya-

zar olmak üzere çok iyi öğrenmiştir. Küçük 
yaşta olmasına rağmen Kurtuluş Savaşında 
aktif görev almış ve kendisine bağlı tüm 
Alevi-Kızılbaş Ocaklarını harekete geçir-
miştir. Doğan Dede, merhum Ekrem Ra-
mazanoğlu ile birlikte Çukurova Bölgesinin 
Fransızlara karşı direnişini örgütlemiş ve 
bölgenin Fransız işgalinden kurtulmasını 
sağlamıştır. 

1946 yılına gelindiğinde ise Hüseyin 
Doğan Dede, hayatı boyunca, kendi isteği 
dışında yaptığı tek ve istisnasız bir alana 
yani siyasete, halktan gelen yoğun baskı-
lara dayanamayarak girmek durumunda 
kalmıştır. Dede, 1946 yılında gerçekleştiri-
len Milletvekili seçimlerinde bağımsız aday 
olmuş ancak seçilecek kadar oy almasına 
karşın, seçim sisteminin o günkü şartların-
dan dolayı milletvekilliğini kazanamamıştır. 
14 Mayıs 1950’de gerçekleştirilen genel 
seçimlerde CHP’den Malatya Milletvekili 
olarak meclise girmiş ve 9. dönemdeki 
mecliste Malatya’yı temsil etmiştir. 

Dede, 1954 – 1965 yılları arasında aktif 
siyasetten uzak kalmayı tercih etmiştir. 
1965 seçimlerine girildiği dönemde Hüse-
yin Doğan Dede halktan gelen yoğun istek 
üzerine tekrar Milletvekili adayı olmuş ve 
seçildiği 1965 - 1969 yılları arasında bu kez 
de Adalet Partisi’nde (AP) milletvekilliği 
görevini yürütmüştür. 

1970’ten sonraki dönemlerde siyaseti 
tamamen bırakmış ve dönemin olumsuz 
şartlarından dolayı 1975 yılından sonra 
yaşadığı şehir olan Malatya’dan İstanbul’a 
göç etmiştir. İstanbul’a gitmiş olmasına 
rağmen, vefat ettiği 3 Mayıs 1983 tarihine 
kadar Malatya’yı sık sık ziyaret etmiş ve 
talipleriyle olan bağını koparmamayı başa-
rabilmiştir. 3 Mayıs 1983’te Hakk’a yürüyen 
Hüseyin Doğan Dede’nin nâ’şının Karaca-
ahmet Mezarlığına defnedilmesine karşı 
çıkan başta Balıyan köyleri olmak üzere 
Malatya’da ki talipleri, nâ’şı alarak Kırlan-
gıç Köyüne getirmiş ve 6 Mayıs 1983 Cuma 
günü nâ’şı buraya defnetmişlerdir... 

***
Hüseyin Doğan Dede’yi Anlamak ve Biz-

lere Emanet Ettiği “Sevgi Elbisesini” Üze-
rimizden Çıkarmamak Adına Bir Kaç Söz 
Söyleyip Yazımı Sonlandırmak İstiyorum:

Yanı başımızda savaşların yaşandığı 
ve ölümler üzerine medeniyet kurmaya 
çalışanların kol gezdiği bir coğrafyanın 
ortasında sevgiye ve barışa olan özlemimiz 
gün geçtikçe artmaktadır. Dünyaya nasıl 
baktığımızla yaptıklarımızın doğru orantılı 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz ve Anado-
lu’nun dünyaya güzel bakan insanların coğ-
rafyası olduğunu unutmamalıyız.  Hüseyin 

Doğan Dede’nin yaşadığı dönemde 600’den 
fazla Ermeni ailenin yaşadığı, Alevi-Sünni 
yurttaşların içi içe olduğu bir Malatya’da, 
Hüseyin Doğan Dede sevgi ile inşa ettiği 
evinde hoşgörü sofrasında herkese kucak 
açabilmişti… 

Tarihler değişse de, ‘Ete – kemiğe bürü-
nen, Yunus donunda görünen’ o tarihte ki 
isimlerden biri de hiç şüphesiz ki Hüseyin 
Doğan Dede’nin bizzati kendisiydi… Dede, 
insanlara sevgiyle yaklaşmasını ve taşıdığı 
Evlâd-ı Resûl olma sorumluğunu hiçbir 
zaman unutmamıştır. O Hüseyin Doğan 
Dede ki harman zamanı geldiğinde, hasat 
ettiği buğdayını evine taşımadan önce, 
Alevi – Sünni ayrımı yapmadan ihtiyacı 
olan herkese rızkından pay verebilmiş bir 
barış elçisidir. Çünkü Hüseyin Doğan Dede, 
Hakk’tan gelen rızkın insanlığı bütünleş-
tirmede sadece bir araç olduğunu çok iyi 
biliyordu…  

Dede’nin ısrarla taliplerine söylediği 
en büyük nasihatiyse: ‟Sırtınızda yükte 
taşısanız, aman ha, çocuklarınızı muhakkak 
okutun!‟ nasihati olmuştur. Dede’nin bu 
nasihatinin en büyük ispatını da Akçadağ 
Köy Enstitüsünün (öğretmen okulunun) 
(1940) kurulmasına sunduğu büyük katkı-
larında görebilmekteyiz. 

 Hüseyin Doğan Dede’de diğer Anado-
lu hümanistleri gibi ‘GÖNÜL KIRMAMAYI’ 
hayatı boyunca en büyük ibadet sayan bir 
gönül eri olabilmiştir… 

16. yüzyılın halk ozanı Pir Sultan Abdal 
ise bir nefesinde bizlere şöyle seslenmek-
tedir:

Muhammed dinidir bizim dinimiz,
Tarikat altında geçer yolumuz,
Cibril-i emindir hem rehberimiz,
Biz mü’miniz mürşidimiz Ali’dir. 

Ne mutlu ki özünü bir Mürşide teslim 
edenlere, ne mutlu ki mürşitlerin tacı olan 
Hazreti Peygamber’e ümmet (evlat) olabi-
lenlere ve ne mutlu ki Ali hırkası giyinmiş 
olan Hüseyin Doğan Dede’nin maneviyatına 
kavuşabilenlere…

Ruhun şâd olsun (Mürşidim) Doğan 
Dede… 

Hasan
ÇELİK 


