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Doğanşehir’de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Doğanşehir’de coşkuyla kutlandı. Çocukların sergilediği gösteriler 
ise izleyicilerden büyük alkış aldı. 3’TE

Başkan Zelyurt, 23 Nisan’da Koltuğu Çocuklara Bıraktı 
Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıy-
la makam koltuğunu bir 
günlüğüne Alper Doğan’a 
devretti.4’TE

ÖKSÜZ ve YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Doğanşehir Kaymakam Mehmet Kılıç  
Öksüz, dul ve  yetim ailelerine  Beypınarı tesislerinde iftar programında bir 
araya geldiler. 2’DE

Sadıkoğlu:“Malatya Afet
Bölgesi İlan Edilmeli”
Malatya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (MTSO) Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, kayısıda mey-
dana gelen zirai don nedeniyle 
Malatya’nın “Genel Hayata Et-
kili Afet Bölgesi” ilan edilmesi 
gerektiğini belirtti.2’DE
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Adıma kayıtlı olan av tüfeği ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür
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KAYIP

ÖKSÜZ ve YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER
Dünya Yetimler Günü mü-

nasebetiyle Doğanşehir Kayma-
kam Mehmet Kılıç  Öksüz, dul 
ve  yetim ailelerine  Beypınarı 
tesislerinde iftar programında 
bir araya geldiler. 

İftar yemeğine Doğanşehir 
Kaymakamı Mehmet KILIÇ, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Be-
lediye Başkanı Durali ZELYURT, 
Doğanşehir Cumhuriyet Savcıla-
rı Fahri Cavit, Halenur  Kaymak, 
Adliye Hakimleri Semiha Seda 
Yılmaz, Özge Beydilli, Doğanşe-
hir  Emniyet Müdürü Erkan Sa-
maraz, Doğanşehir  Jandarma 
Bölük  Komutanı Onur Kırcaer, 
Doğanşehir  Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
Emrah ÇOBAN, MHP İlçe Başka-
nı Saffet Yağı’nın  katılımlarıyla 
iftar yemeği düzenlendi.

Gelişmişlik Seviyesi İlçelerde Düştü
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin en yaşanabilir kent-
leri raporunu yayımladı. Buna göre Malatya 
Türkiye’nin en yaşanabilir 28’inci kenti oldu. 
Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan Türkiye’deki ilçelerin Sosyo Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırmasına 
göre de Malatya ilçelerinin gelişmişlik tablosu 
2017 yılına göre geriledi. 

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin en yaşanabilir kent-
lerini belirledi. 94 başlıkta hazırlanan rapor-
da Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en 
iyi şehirleri listesi ortaya çıktı. "İş Yapmak ve 
Yaşamak İçin En İyi Kentler" sıralamasında 
Malatya 28’inci sırada yer aldı. 

Listede Doğu Anadolu Bölgesinde bulu-

nan illerden Elazığ 19, Malatya 28, Erzurum 
39, Tunceli 58, Bingöl 69, Kars 62, Van 72, Ar-
dahan 74, Iğdır 75, Ağrı 76, Bitlis 77, Hakkari 
79, Muş 81 sırada yer aldı.

Eski adı Devlet Planlama Teşkilatı olan şu-
anda da Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü ta-
rafından yapılan Türkiye’deki ilçelerin Sosyo 
Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araş-
tırması yayınlandı.

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına 
girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçele-
rin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel 
olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışması 
olan ve kısa adı SEGE olan araştırmaya göre 
Malatya’nın ilçelerinin büyük bölümünde ge-
rileme yaşanıyor. 

Araştırmaya göre ilçeler ge-

lişmişliklerine göre en iyiden en kötüye doğru 
7 kategoriye ayrıldı. Malatya ’da ilçelerin bü-
yük çoğunluğunun 2022’de 2017’ye göre geri-
ye gittiği görülürken 1. ve 7. kategoride hiçbir 
ilçe yer almadı.

Malatya’nın 13 ilçesinin içinde 1.sırada yer 
alan Yeşilyurt Belediyesi 2017 yılında Türkiye 
genelindeki 973 ilçe arasından 89’uncu sıra-
dayken 2022 yılında 130’uncu sıraya geriledi. 
Battalgazi ilçesi ise 2017 yılında 186’ıncı sıra-
da olan gelişmişlik sıralamasını 2022 yılında 
162’inci sıraya yükseltti.

Malatya’nın 13 İlçesinin 2022 yılı Sosyo 
Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması verileri şu 
şekilde;

İlçe Adı Genel 
Sıralama

İl İçindeki 
Sıralama

Skor Kademe

Yeşilyurt 130 1 1,023 2

Battalgazi 162 2 0,813 2

Arapgir 551 3 -0,393 4

Darende 578 4 -0,430 4

Akçadağ 645 5 -0,514 5

Doğanşehir 705 6 -0,590 5

Hekimhan 721 7 -0,606 5

Yazıhan 779 8 -0,696 5

Kale 791 9 -0,717 5

Kuluncak 875 10 -0,873 6

Arguvan 876 11 -0,877 6

Doğanyol 903 12 -0,973 6

Pütürge 933 13 -1,097 6

Sadıkoğlu: “Malatya Afet Bölgesi İlan Edilmeli”
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 

(MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğ-
lu, kayısıda meydana gelen zirai don 
nedeniyle Malatya’nın “Genel Hayata 
Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesi gerek-
tiğini belirtti.

Türkiye’nin AB Coğrafi İşaret tescili 
olan 7 stratejik ürününden birinin Ma-
latya Kayısısı olduğunu belirten Baş-
kan Sadıkoğlu, “Kayısımız sadece ilimiz 
için değil ülkemiz için de stratejik bir 
üründür. Türkiye’nin ihracat kalemle-
ri arasında önemli bir yeri olan kayı-
sı, şehrimizde yaklaşık 50 bin ailenin 
tek geçim kaynağıdır. Dolaylı yoldan 
yüzlerce sektörü ilgilendiren kayısıda 
yaşanan zirai don, başta üreticimiz ol-
mak üzere tüm sektörlerin ümit bağla-
dığı bir gelir kapısıdır. Malatya Ziraat 
Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan geçtiğimiz günlerde yapılan açık-

lamada il genelindeki kayısının yüzde 
80’inin yandığı ifade edilerek zararın 
boyutu ortaya konmuştur” dedi.

Malatya’nın “Genel Hayata Etki-
li Afet Bölgesi” ilan edilmesi ve ivedi 
olarak destek paketlerinin açıklanması 
gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadı-
koğlu, “Nasıl ki geçtiğimiz yıl Karade-
niz Bölgesinde meydana gelen sel fe-
laketi ile Akdeniz Bölgesinde yaşanan 
orman yangınları sonrası birçok şeh-
rimiz afet bölgesi ilan edilerek maddi 
kayıplar devlet tarafından karşılanmış, 
bankalara ve kurumlara olan borçlar 
ötelenmişse benzer uygulama Malatya 
kayısındaki ekonomik yıkım içinde ya-
pılmalıdır. Talebimiz, Karadeniz ve Ak-
deniz Bölgelerindeki illerde olduğu gibi 
Malatya’nın da “Genel Hayata Etkili 
Afet Bölgesi” ilan edilmesi ve ivedi ola-
rak destek paketlerinin açıklanmasıdır. 

Sel ve yangın afetlerinde can kayıpları 
yaşanması hepimizi üzmüştü, zirai don 
sebebiyle şehrimizde her hangi bir can 
kaybı olmadığı için elbette şükür ediyo-
ruz. Ancak can kayıpları olmasa da ya-
şanacak ekonomik kayıpların insanları-
mız üzerinde oluşturacağı psikolojik ve 
sosyolojik baskı bütün şehri olumsuz 
etkileyecek önemli bir unsurdur” dedi.

Hasar tespit sürecinin ve son-
rasında atılacak adımların takipçisi 
olacaklarını kaydeden Başkan Sadı-
koğlu, “Malatya TSO olarak, meclis 
üyelerimiz, meslek komitelerimiz, sek-
tör temsilcilerimiz ve üreticilerimizle 
yaptığımız görüşmeler sonucunda ha-
zırlayacağımız dosyayı çatı kuruluşu-
muz TOBB kanalıyla tüm bakanlıklara 
ileterek sürecin takipçisi olacağımızı 
belirtmek isterim” diye konuştu. HA-
BER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Coşmak, azmak, kudurmak... 2. Arka, geri... Ayrık otu... 

3. Kavram... Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerin-

den biri... 4. Eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma 

imkânı sağlayan okul... Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı ola-

rak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 5. Bir işin, bir ese-

rin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen... Güzel, 

zarif, modaya uygun... Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, 

diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan 

kurtulmak için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan ço-

cuk, oyun ebesi... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte 

kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başla-

dığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından 

abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 6. Rus imparatorlarına 

ve Bulgar krallarına verilen unvan... Kurçatovyum elementinin 

simgesi... Bir konuda söyleyecek söz kalmadığını anlatan bir 

söz... 7. Mal (eski)... Kedigillerden, uzunluğu 120, kuyruğu 70 

santimetre, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika’da yaşayan 

bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı, dağ aslanı... Aklama, temize 

çıkarma... 8. Cisimlerin hareketlerini yörünge, hız ve ivme vb. 

konular bakımından inceleyen mekanik kolu, sinematik... 9. Bir 

işi yapabilme gücü, erk, kudret... Sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, 

birçok türü olan bir bitki... 10. Tohumların ezilip yağ çıkarıldığı 

yer (halk ağzı)... Ağabey (halk ağzı)... 11. Ameliyatı gerektiren 

hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu (eski)... Sağduyuya, göre-

neğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı... 12. 

Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... 

Orakla ekin biçme... 13. Tür, çeşit... Adanalı olma durumu... 14. 

Sakız rakısı... Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü 

olan, ince karşıtı... 15. Yapılması kesinleşen bir işi üstlenmek, 

taahhüt altına girmek... Çıkıkları düzelten kimse...

Yukarıdan aşağıya
1. Ağdan örülerek yapılan ve balıkçılıkta kullanılan, uzun 

saplı sepet... Ticari kuruluşlarda bir yıl içinde yapılan işlemlerin 

toplam değeri, ciro... 2. Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, 

yaprak vb.ni yemek, yayılmak... Gelecek (eski)... 3. Toplantı ve 

gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle 

gösterildiği karton veya bezden levha... Taranmak işi... 4. Trab-

zon iline bağlı ilçelerden biri.. Birden sonra gelen sayının ad... 

Gönderme (eski)... 5. Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, 

kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... Kuralcı... Samaryum ele-

mentinin simgesi... 6. Kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb.nden 

yapılmış bir tür baş örtüsü, dolama (halk ağzı)... Nazizm yanlısı 

olan kimse... Baba... 7. Alından geçerek başın çevresine çember 

gibi bağlanan bağ, kaşbastı... Süreli yayın... 8. Bir toplantıya 

katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih et-

mesi, rey... Hipostaz (eski)... Bir şeyi anlamak veya öğrenmek 

için duyulan istek... 9. En yüksek devlet otoritesini, bütün dev-

let başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla 

elinde bulunduran kimse... Belirti, iz, ipucu (eski)... Yemiş vere-

cek durumdaki ağaç... 10. “Ses çıkarmasına fırsat vermemek” 

anlamındaki “...dedirtmemek”, “ses çıkarmak, karşı çıkmak, 

yakınmak” anlamındaki “.... demek”, “sesini çıkarmamak, karşı 

çıkmamak, yakınmamak” anlamındaki “.... dememek” (veya .... 

çıkmamak) deyimlerinde geçen bir söz... Tek başına anlamı ol-

mayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında 

ilişki kuran kelime türü, ilgeç... Olay, hadise... 11. Kumul (eski)... 

Birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürüle-

meyen, birbirinin yanında veya karşısında bulunan iki ilkenin 

varlığını kabul eden görüş, düalizm... 12. Dünya üzerinde yer 

alan bir kıta... Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha 

fazla, taşkın.. 13. 

Otlak... Antimon 

elementinin sim-

gesi... Bir maddeyi 

sürekli satma işi... 

14. Afyon, tütün, 

kahve, çay vb. keyif 

veren maddelere 

alışmış olan (kim-

se)... 15. Omlet... 

Kapağı olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir’de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Doğanşe-

hir’de coşkuyla kutlandı. Çocukların sergilediği gösteriler ise 
izleyicilerden büyük alkış aldı.  

Halkın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda günün anlam 
ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, ço-
cuklar tarafından hazırlanan gösteriler ve yarışmalar yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Doğanşehir’de 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık Hü-
kümet Konağı önünde Atatürk Büstüne çelenk konulmasının 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile baş-
layan 23 Nisan kutlamaları Doğanşehir Vahap Küçük Meydanın-
da devam etti.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Fah-
ri Cavit, Doğanşehir Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, Doğanşe-
hir Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, Doğanşehir Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, 
STK Temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin de hazır bulun-
duğu kutlamalarda neşe dolu anlar yaşandı.

Vahap Küçük Meydanında 23 Nisan Etkinliklerinde saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Doğanşehir 
Kaymakamı Mehmet Kılıç ve Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt tarafından öğrencilerin ve halkın bayramı kutlandı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın yapıldı-
ğı 23 Nisan kutlamalarında, şiirler okunarak, ront gösterisi ve 
halk oyunları sergilendi. Öğrenciler tarafından eğlenceli oyun-
ların oynandığı kutlama programı türkü dinletisinin ardından 
resmigeçit ile sona erdi.
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YAPRAK DÖKÜMÜ

Hayrullah Sülü,Enver MUTLU,Recai Öztürk

Münir TAŞTAN

Geçtiğimiz hafta tam yazımı bitirmiştim ki 

değerli meslektaşım Hayrullah Sülü’ nün vefat 

haberini aldım.

Kendisini ve ağabeyi Abuzer’ i dürüst insan 

oluşları, bana ve insanlara gerektiği hallerde 

saygılı davranışları ile tanırım.

Ben de onlara karşı daima sevgi ve sempati 

duymuşumdur. Hayrullah’ ın haberi beni oldukça 

sarstı. Uzun süre kendisi ile olan istişarem gözle-

rimin önüne geliverdi.

Ben Erzurum’ da üniversite tahsilimi yapar-

ken genellikle trenle yolculuk yapardım. Bazen 

tren yolculuğunda onunla bir araya gelirdik. Ken-

disi o sıralar Tokat’ ta tahsil yapıyordu. Sivas’ ta 

yollarımız ayrılıyor ben Erzurum’ a yönelirken o 

da Tokat’ a yöneliyordu. Bir zaman sonra kızımın 

memuriyeti nedeniyle uzun süre Tokat’ ta ikamet 

etmek zorunda kalmaktayız.

Bu arada oturduğumuz mahallede bir öğret-

men arkadaşla tanıştım.

Doğanşehirli olduğumu öğrenince Hayrullah 

Sülü’ yü tanıyıp tanımadığımı sordu bana.

Ben de “ Hiç tanımam mı, hem kendisi ve 

hem de ağabeyi Abuzer, benim çok sevdiğim ve 

değer verdiğim arkadaşlarımdır” dedim. Sonra 

Hayrullah ile ilgili şu bilgiler aktardı bana.

“ Okulda sene sonunda bir gece düzenle-

miştik. O, kendine has bariton ve tok sesi ile o 

kadar dokunaklı bir tarzda öyle bir katkı sundu ki, 

izleyen bütün Tokat halkı onu ayakta alkışladı ve 

uzun süre akıllardan çıkmaz oldu” dedi. Kendi-

si ile ilgili bir anekdotu da bizzat kendisinden 

dinledim. Turgut Özal’ ın memleketi Malatya’ yı 

ziyaret ettiği bir sırada arkadaşlarla sohbet eder-

ken yaşlıca bir adam yanımıza yaklaştı ve benim 

konuşmamı ilgi ile izlemeye başladı. Daha sonra 

beni bir kenara çekip bana şunları söyledi. “ Bak 

delikanlı, senin konuşmaların ve özellikle insanın 

dikkatini çeken ses tonundan oldukça etkilendim. 

Ben Turgut Özal’ ın propagandalarını yöneten 

bir elemanım. Her şeyi çok iyi anlar ve çok iyi 

bilir ve insanları da çok iyi analiz ederim. Ve bir 

insanı çok üstün konuma getirecek bir mahare-

te sahibim. Zaten sayın Özal da bu nedenledir 

ki benim ile çalışmayı uygun görmekte. Sende, 

önemli özellikler olduğunu gözlemledim. Seni, bu 

konuşma üslubun ve etkili ses özelliğinle, şayet 

de benimle çalışırsan çok meşhur biri yapabi-

lirim” dedi. Çeşitli nedenlerden ötürü adamın 

teklifini kabul edemedim. Doğru mu yaptım, yan-

lış mı onu da bilemiyorum” dedi. Aradan zaman 

geçmişti ve benim tavsiyemin bir değeri olamazdı 

artık.

Başta Doğanşehir Atatürk İlkokulu olmak 

üzere, Malatya ilinde de bir iki okulda kendine 

özgü bir müdürlük yapmış olan değerli meslek-

taşım Hayrullah’ a Allah’ tan rahmet diler, başta 

ağabeyi Abuzer Sülü olmak üzere tüm aile fertle-

rine başsağlığı dileklerimi sunarım …

… % …

Daha önce ise, diğer bir değerli evladımızı 

kaybettik.

Genç yaşta ağır bir hastalık sonucu aramız-

dan ayrılan Enver Mutlu kardeşimiz, başta kendi 

aile fertleri olmak üzere kendisini tanıyan herkesi 

üzüntüye gark etti. Dürüstlüğü ve efendiliği ile 

tanıdığım Enver Mutlu, sevdiğim ve saydığım aile-

lerin bir ferdi olması nedeni ile daha çok önemse-

diğim bir delikanlıdır.

Kendisi komşumuz ve değer verdiğim Memet 

Mutlu ve Nazım Hoca’ nın kızı Meslaha beraber-

liğinden dünyaya gelmiştir. Esengül Hocahanım, 

Zergül , Songül’ ün erkek kardeşidir. Nazım 

Hoca’nın torunu, rahmetli Seyfidar Hoca ve 

Tahir Oğhan’ ın yeğenleri, Ulviye, Nevin, Nermin, 

Nesrin, Zeki ve Selma, Selçuk, Selma, Belma’ 

nın kuzenleri, Rıfat Canpolat ve Turgay Tekin’ in 

kayınçoları, en samimi arkadaşlarımdan Nurettin 

Kabakaş’ ın damadıdır.

Kendisine Allah’ tan rahmet dilerken tüm aile 

fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim …

M ü n i r T a ş t a n

Gün geçmiyor ki, memleketlim insanları ile 

ilgili acı bir haber almayayım. Bu sefer de acı 

haber Mersin’ den geldi. Hanefi Öztürk ve ümmi-

ye’ den olma ve uzun süredir Mersinde ikamet 

etmekte olan Recai’nin genç yaşta ölümü ile 

sarsıldık. Diyabete bağlı böbrek yetmezliğinden 

dolayı, böbrek nakli yaptırarak sağlığına ulaşmayı 

düşleyen, kontroller sırasında büyük bir ihtimalle 

hastaneden kaptığı korona nedeniyle, zaten ba-

ğışıklık sistemi za-yıflamış olan Recai kardeşimiz 

aramızdan ayrılıverdi. Kendisi ile irtibatım pek ol-

madı ama kardeşleri ve yakınları ile dostluğumuz 

uzun yıllardan beri sürüp gitmektedir. Öğren-

diğime göre bazı üstün özelliklere sahipmiş. İyi 

bir güreşçi ve iyi bir müzisyen ve dayısı Mahmut 

Öztürk gibi etkili bir sese sahip oluşu, onu daha 

bir özellikli kılmaktadır. Onun güzel sesini çok 

duy-mak isterdim. Ama nasip olmadı. Ancak 

dayısı Mahmut Öztürk’ ün büyük bir ustalıkla 

söylediği şarkı ve türküleri hayranlıkla çoğu sefer 

dinlemişizdir.

İnsanları tanıtırken kim ve kimlerin nesi 

olduklarına da açıklık getirmeye çalışmaktayım. 

Bu konuda geniş bir çalışmam olduğu bilinmek-

tedir. Çoğu zaman ilişki kurduğumuz insanların, 

nasıl biri oldukları ve kimlerden olduk-ları merak 

konusu olur. İşte ben bu ihtiyaca cevap vermek 

üzere, çalışma-larımı sürdürmekteyim. Recai 

kardeşimiz Akali Çavuş oğlu Hanefi ile Molla 

Pehlül kızı Ümmiye’ den olma Fuat, Hacı Memet, 

Nuray kardeşlerin en küçüğüdür. Hanefi ağabeyi 

demem ama Ümmiye ablayı çok değerli bir insan 

olarak tanıdım. Ümmiye ablanın vefatından sonra 

Hanefi Öztürk’ ün kızı yaşında biri ile yaptığı ev-

lilikten de Suat ve Nuran adında iki çocuğu daha 

bulunmaktadır. Recai’ nin kardeşlerinden Fuat’ ın 

, teyzesi kızı Nermin ile yaptığı evlilikten iki kız ve 

iki oğulları vardır. Hacı Memet, kendisi meslekta-

şımdır. Dayısını kızı Mebrure ile olan evliliğinden 

iki oğlan bir kızları var. Nuray’ın teyze oğlu Fethi 

Can ile olan evliliklerinden bir kız iki oğlan ve Re-

cai’ nin tapuda memur olarak çalışan Mersin kö-

kenli Hatice’ den iki oğulları bulunmaktadır. Fazla 

uzatmadan kendisine Allah’ tan rahmet diler, 

isimlerini zikrettiklerim dahil olmak üzere, Niyazi 

Can ve Hatice’ den olma Metin, Ferit ve Nezaha 

kardeşlere, dayı Yaşar Kutlu ve Naime’den olma 

Zennure, Mebrure, Bedri ve Münir kardeşlere ve 

isimlerini sayamadığım tüm yakınlarının üzüntü-

lerini yürekten paylaşır ve kendilerine başsağlığı 

dileklerimi sunarım …

MÜNİR
TAŞTAN

Başkan Zelyurt, 23 Nisan’da Koltuğu Çocuklara Bıraktı 
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla makam 
koltuğunu bir günlüğüne Al-
per Doğan’a devretti.

Muammer Şahin Zafer 
İlkokulundan Alper Doğan’ı 
makamında ağırlayan Zelyurt 
minik başkana bir talimatı 
olup olmadığını sordu. Alper 
Doğan' da, Dere ıslahının 
yapılması, dere kenarlarının 
yürüyüş yolu olması ve okul 
bahçelerinde bulunan spor 
alanlarının tadilattan geçme-
si talimatını verdi. Daha son-
ra öğrencilerden Yiğit Tamer 
Sülü ise Belediye anons ciha-
zından Belediye çalışanlarına 
teşekkür ederek, 23 Nisan’ı 
kutladı.

Çocuk başkana ve diğer 
öğrencilere çeşitli hediyeler 
veren Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt gele-
ceğimizin teminatı tüm ço-
cukların 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutladı.

Başkan Zelyurt ‘Tüm ço-
cuklarımızın bayramını kut-
luyorum. Yarının büyükleri ve 
yöneticileri olacak yavruları-
mız, ülkemizi daha güzel gün-
lere taşıyacaklar. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyorum’ dedi.


