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HÜSEYİN
KARAASLAN

19 Ekim

Muhtarlar Günü
 

Toplumsal hayatımızda önemli bir mües-

sese olan muhtarlık köklü geçmişiyle vatan-

daşın çaldığı ilk kapı olarak yerel yönetim-

lerin vazgeçilmez bir parçası, devletimizin 

taşradaki gözü ve kulağıdır.

Muhtarlarımız, toplumsal hayatımızın 

önemli yapı taşlarından olmalarının yanında 

milletimizin ve devletimizin tüm kurumları-

nın temsilcileridirler.  Seçildikleri yerlerde va-

tandaşın taleplerini ilgili kurum ve kuruluşla-

ra aktarmanın yanı sıra asayiş, sağlık, eğitim 

gibi birçok alanda da hizmet veren muhtarla-

rımız kamu kurumları ile vatandaş arasında 

bir köprü konumundadırlar.

Görev yaptıkları mahalle veya köyün hür 

türlü sorununu ilgili yerlere aktaran ve takip 

eden muhtarlarımız, halkın hizmetle buluştu-

rulması noktasında birer çalışma arkadaşıdır.  

Ayrıca; tüm dünyada olduğu gibi Ülkemiz-

de de halen devam eden koronavirüs salgını 

ile mücadelemizde yardımları yadsınamaya-

cak kadar değerli ve önemli olan tüm muhtar-

larımıza teşekkür ederim.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli 

ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak 

önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza 

hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunu-

yor, tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü”-

nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtar-

larımıza Allah’tan rahmet, görevde olanlara 

sağlık ve başarılı görevler diliyorum. 

Muhtarlar Günü Kutlama
Programı Düzenlendi

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde kutlama programı 
düzenlendi.3’TE

EMNİYET MÜDÜRÜNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Doğanşehir’e 
Yeni atanan Em-
niyet Müdürüne 
Yeni Doğanşehir 
Gazetesinden 
Hayırlı olsun 
ziyareti.2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’dan
19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Mesajı;
Doğanşehir Belediye 

Başkanı Durali Zel-

yurt 19 Ekim Muh-

tarlar Günü dolayı-

sıyla Kutlama Mesajı 

yayımladı. 4’TE

Tütüncüler Kooperatif Kurmaya Çalışıyor
Doğanşehir 
ve çevresin-
de yetiştirilen 
tütünlerin ya-
saklanması 
korkusuyla en-
dişeli bir bekle-
yiş içine giren 
yüzlerce tütün 
üreticisi koo-
peratif kurmak 
için bir araya 
geliyor. 3’TE
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Yaşlı Yaşam Merkezi Yapılacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

tarafından Yaşlı Turizminde hem Ma-
latya’ya hem de bölgeye hareketlilik 
kazandıracak “Yaşlı Yaşam Merkezi 
Projesi “ hayata geçirilecek. Üniversi-
te bünyesinde yer alan Kale Göl Otel’in 
dönüştürüleceği ve Sürekli Bakım, 
Gündüzlü Bakım, Evde Bakım Hizmeti 
ve Aktif Yaşlanma başlıklarında yürü-
tülmesi planlanan faaliyetler ile “Yaşlı 
Yaşam Merkezi” Türkiye’ye rol model 
olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı ile Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi arasında Bakanlığa bağlı 
Malatya Huzurevi ile Malatya Engel-
siz Yaşam ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nde bakım hizmeti verilen yaşlı ve 
engellilere daha kaliteli bir sağlık ve 
bakım hizmeti verilebilmesi adına ger-
çekleştirilen protokol ile üniversitenin 
eğitim, araştırma ve uygulama hizmet-
lerinin sürdürülmesi, yaşlı ve engelli-
lerin rehabilite edilerek sosyal hayata 
kazandırılması, üniversitenin öğretim 
elemanı ve öğrencilerine uygulama 
alanı oluşturulması hedefleniyor.

KALİTELİ YAŞAM VE 
SOSYALLEŞME

Gerçekleştirilen protokolde,  evde 
bakım konusunda sıkıntı yaşanan yaşlı 
hastalar için “Sürekli Bakım” hizmet-
leri, Ortalama 100 hastaya yarım veya 
tam gün hafta bir ya da iki gün şeklin-
de hizmet verilecek şekilde  “Gündüz-
lü Bakım” hizmetleri, evinde bakılan 
takip edilen yaşlı hastalara talep edil-
mesi durumunda geçici veya sürekli 
bakım hizmetini ve sağlık hizmeti da-
nışmanlığını içeren “Evde Bakım” hiz-
metleri ve günlerini sınırlı alanlarda 
geçiren yaşlılar ve hasta yakınlarının 
kaliteli zaman geçirirken sosyalleşme-
leri hedefi ile “Aktif Yaşlanma” hizmet-
leri projeleri planlandı.

Dünya’da özellikle Avrupa ülkele-
rinde örneklerine rastlanan yaşlı ya-
şam merkezinin amacı misafir edilen 
yaşlıların 3- 6 aylık periyodlarda aktif 
ve sağlıklı yaşam becerilerini geliş-
tirmeyi hedefliyor. Yaşlıların günlük 
yaşam becerilerinden yemek yapma, 
alışveriş yapma, çamaşır yıkama, fi-
nansal okuryazarlıkları güçlendirile-

cek.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Mes-
lek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 
Kale Göl Otel, Yaşlı Yaşam Merkezi ola-
rak revize edilerek yeniden hizmete 
sunulacak.

Daha kaliteli bir sağlık ve bakım 
hizmeti verilebilmesi adına gerçek-
leştirilen protokol ile üniversitenin 
eğitim, araştırma ve uygulama hiz-

metlerinin sürdürülmesi, yaşlı ve en-
gellilerin rehabilite edilerek sosyal 
hayata kazandırılması, üniversitenin 
öğretim elemanı ve öğrencilerine uy-
gulama alanı oluşturulması hedefleni-
yor. Gerçekleştirilen protokolde evde 
bakım konusunda sıkıntı yaşayan yaşlı 
hastalar için “Sürekli Bakım” hizmet-
leri sağlanacak. Ortalama 100 hasta-
ya yarım veya tam gün haftada bir ya 
da iki gün şeklinde hizmet verilecek. 

“Gündüzlü Bakım” hizmetleri, evinde 
bakılan, takip edilen yaşlı hastala-
ra talep edilmesi durumunda geçici 
veya sürekli bakım hizmetini ve sağlık 
hizmeti danışmanlığını içeren “Evde 
Bakım” hizmetleri ve günlerini sınır-
lı alanlarda geçiren yaşlılar ve hasta 
yakınlarının kaliteli zaman geçirirken 
sosyalleşmeleri hedefi ile “Aktif Yaş-
lanma” hizmetleri projeleri planlandı. 
HABER MERKEZİ

19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması Gerçekleştirildi
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 19 Ekim Muhtarlar günü 

dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde 39 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek 
muhtarlar gününü kutladı. 

19 Ekim Muhtarlar Gününde düzenlenen programa Doğanşehir Kayma-
kamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü 
Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Bekir Alpagut, Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ha-
tun ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Muhtarlar günü programın-
da yaptığı konuşmada;

“19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla siz kıymetli muhtarlarımız ile bir 
araya geldik. Muhtarlarımız bizlerle her zaman irtibata geçerek bizlere ma-
hallelerinin sorunlarını iletmektedirler. Meşakkatli bir yoldayız, hepimize 
Allah yardım etsin. Bu güne kadar göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan do-
layı siz kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ederim. Mahallelerimiz için yoğun 
bir çaba sarf ediyorsunuz, büyük emek harcıyorsunuz tüm muhtarlarımızın 
ilgi ve alakası gerçekten muhteşem, mahallelerimiz adına tekrar teşekkür 
ediyorum. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve diğer kurumlar olsun sizlerin 
problemlerini çözme konusunda daha öncede olduğu gibi aynı şekilde el bir-
liği ile yapmaya çalışıyoruz. Yapılan işler sizlerin mahallesi ama bizlerinde 
mahallesidir. Sizler için düzenlemiş olduğumuz programa katıldığınız için te-
şekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüz tekrar hayırlı olsun. İnşallah 
bundan sonraki günlerimizde böyle güzel ve muhabbetle gerçekleşir. “ dedi. 

EMNİYET MÜDÜRÜNE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Doğanşehir’e Yeni atanan Emniyet Müdürüne Yeni Doğan-
şehir Gazetesinden Hayırlı olsun ziyareti.

Doğanşehir’e Yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sa-
maraz’a Yeni Doğanşehir gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin Ka-
raaslan hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sahibi Hüseyin Kara-
aslan, Doğanşehir Emniyet Müdürü Erkan Samaraz’ı Maka-
mında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Do-
ğanşehir Emniyet Müdürü Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
Belirterek, Gazeteci Hüseyin Karaaslan’a Teşekkür etti.
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Soldan sağa
1. Bir cihaza, bir alete otomatik bir işleyiş kazandırmak için 

gerekli olan düzen... Haksız, gereksiz (eski)... 2. Bir gemi veya 

uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol... Hava araştırmaları bilimi... 

3. Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme 

sözü... En iyi, üstün nitelikli... Aynı tiyatroda çalışan oyuncular 

topluluğu... 4. Hata işlemeyen, yanlış yapmayan (eski)... Voley-

bol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma, 

küt... Renyum elementinin simgesi... 5. Sahnede oynanmak için 

yazılmış oyun, drama... İz güderek aradığını bulabilen kimse, 

keşşaf... Anlam, kavram, mefhum (eski)... 6. Utanma, utanç 

duyma... Akıl... Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, 

feyiz, saadet... 7. Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok 

hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan... Sayı... 8. Kayınbirader (halk 

ağzı)... Hepsi... Eşi olmayan, biricik, yegâne... 9. Eğilimi olan 

(eski)... Yiğit, kahraman... Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan 

birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi 

şeylerin tümü... 10. Ateşletmek işi... Uzun, kıvırcık tüylü bir cins 

köpek... 11. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü 

parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler 

veren madde... Verim... 12. İlaç, merhem (halk ağzı)... Arazi 

üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön 

belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata... 

Marul yetiştiren veya satan kimse... 13. Ayaklar veya bir destek 

üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya... Önce, ilk önce, 

ilkin... Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı (eski)... 14. 

Aşılatmak işi... İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla 

Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş (eski)... 15. 

Bir kuruluşun faaliyetine son verme (eski)... Araçların arka dü-

zeninde yer alan tekerlek...

Yukarıdan aşağıya
1. Öyle, o gidiş ve düzenle... Birbirlerinin yerine geçen, konu-

labilen mal... 2. Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden biri... Hoşlanarak 

bakma, seyretme (eski)... 3. O yere, o yöne... İyilik, lütuf, ihsan... 

Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)... 

4. Molibden elementinin simgesi... Ummaktan doğan duygu, 

ümit... Aşaması olan, kademeli... 5. Bunama (eski)... Sicile geç-

miş, sicili defterine işlenmiş, müseccel... Karada, denizde, göl-

de veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya ya-

kalama işi... 6. Kesme, parçalama (eski)... Bükülmüş, dürülmüş 

şey (eski)... Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme... 7. 

Çokluk ikinci kişi zamiri... Kemiklerin toparlak ucu... Bir doku 

veya organın yapısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik bir 

tepki sonucu oluşan yerel yara... 8. Kişi (eski)... Coplamak işi... 

Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan... 9. Güney ve Batı 

Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda 

ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi 

murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu 

bir ağaç, mersin ağacı, sazak... Elenmek işi... 10. Boyun eğen, 

kendini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... Bir malı sahi-

binin izni ve haberi olmadan zorla alma... Deniz veya göl gibi 

geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle 

oluşan kıvrımlı hareket... 11. Nobelyum elementinin simgesi... 

Dikey (eski)... Okuma (eski)... 12. İnsan ve hayvanlarda yiyecek-

leri çiğnemeye yarayan, oynayabilen çene... Cehennem (eski)... 

Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... 13. 

Değersiz, önemi olmayan, aşağı... Sert konuşan bir kimseye yu-

muşak bir dil kullanmak, aşağıdan almak... 14. Her yanı ajur 

biçiminde işlenmiş 

bulunan, gözenek-

li... Tahıl yetiştirip 

satan kimse (halk 

ağzı)... 15. Hızla bü-

külen kalçanın sert 

ve birden gerilişiy-

le, vücudun yatış-

tan ayaküstü duru-

şa veya asılmadan 

dayanmaya geç-

mesi... Kakma işi... 

Aldırış etme, önem 

verme (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ASLINA BAK

Bir dost gördüm sazın telinde,
Kuşlar öter bekler dalında,
Haber gelir seher yelinde,
Şaha giden bir yol görünür.

Gece dolaştım dağ yamacım,
Güller soldu kalmadı gücüm,
Dert ortağım çınar ağacım,
Şaha giden bir yol görünür.

Yıldız bakar göğe seslenir,
Ekin olur kuşlar beslenir,
Zaman ile güzel seslenir,
Şaha giden bir yol görünür.

Asla bakarsan soya izsin,
Döner gezersin elde sazsın,
Şah görünür sevgiye yazsın,
Şaha giden bir yol görünür.

Garip ağlar kimi deli der,
İz bulunur şahlanır yer yer,
Umut olmuş sırla olan sır,
Şaha giden bir yol görünür.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Muhtarlar Günü Kutlama Programı Düzenlendi
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet 

Konağı önünde kutlama programı düzenlendi.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğan-

şehir  Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir  
Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, Dıoğanşehir Jan-
darma Bölük  Komutanı Onur Kırcaer, Doğanşehir  
Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut, kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri, Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mehmet Hatun  ve mahalle muhtarlarının 
katılımı ile düzenlenen kutlama töreninde, Doğan-
şehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun 
tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulmasının 
ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal 
Marşı okundu.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuş-
manın yapıldığı kutlama programında konuşan 
Kaymakam Mehmet Kılıç, ‘’Vatandaşlarımızla 
aramızda gönül köprüsünü kuran, demokrasinin 
temel yapı taşlarından, Anadolu irfanının temel 
temsilcileri olan muhtarlarımızın muhtarlar günü-
nü kutluyorum.’’ diyerek tüm muhtarlara hayırlı 

hizmetler temennisinde bulundu.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise 

"Demokrasimizin temel taşı olan siz Muhtarlarımı-
zın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum, kamu 

hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde 
sunulmasında önemli görevleri yürüten siz Muh-
tarlarımıza çalışmalarınızda başarılar diliyorum."-
dedi. HABER MERKEZİ

Tütüncüler Kooperatif Kurmaya Çalışıyor
Doğanşehir ve çevresinde yetiştirilen tütünlerin yasak-

lanması korkusuyla endişeli bir bekleyiş içine giren yüzler-
ce tütün üreticisi kooperatif kurmak için bir araya geliyor. 

Tütün üreticileri, önümüzdeki yıldan sonra tütün eki-
minin izne bağlanması ve ekimlerin kooperatifler kanalıy-
la alınacak olması yetiştiricileri endişelendirmeye başladı. 
Tütün yetiştiricilerinin şimdiden kooperatif kurma hazır-
lıklarına başladığı öğrenildi. Kooperatif kurma hazırlıkları 
ile ilgili bilgi veren Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Bur-
han Tanışık, çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade 
ederek; “Bilindiği gibi bölgemizdeki çiftçilerin büyük bir 
bölümü tütün ekimi ile uğraşmaktadır. Tabi devletimizin 
aldığı karar gereği kooperatif kurularak ekim işlerinin ko-
operatif aracılığıyla yürütülmesi konusu gündeme geldi. 
Biz de tütün yetiştiricilerini mağdur etmemek için çiftçile-
rimizi bilgilendirdik ve evraklarını hazırlamalarını istedik. 
Bu amaçla da üye kayıtlarımızı yapmaya başladık. Yaklaşık 
1 ay gibi kısa süre içinde üye kayıtlarımızı tamamlayarak 
kooperatifimizi kurmuş olacağız. Kooperatifimizi kurduk-
tan sonra da yasal olarak bölgemizdeki tütün yetiştiricileri 
ekimlerine sorunsuz olarak devam edecekler” şeklinde ko-
nuştu. HABER MERKEZİ
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MUSTAFA ATA (Mıstılik)
Otobiyografi Serisi-12
Münir TAŞTAN 
Evet beni etkisi altına alan insanlardan birisi idi rahmetli 

Mustafa abi.
Halk arasında ‘ Mıstılik ‘ diye anılırdı. 
Niçin bu sıfatla anılır olmuştur, tam olarak bilmememe 

rağmen çok hareketli ve cevval bir yapıda olmasından kaynak-
lanmıştır diye düşünmekteyim. 

Ta çocukluğundan itibaren sıra dışı hal ve hareketleriyle dai-
ma gündem olmuş birisiydi. Çocukluk anlarına pek şahit olma-
dım ama onunla ilgili anlatılanlar daima ilgimi çekmiştir. iki katlı 
düz damlarının kenarlarındaki süyüklerin etrafında, çekinme-
den ve de korkusuzca adet bir cambaz gibi bisikletle dolaşması 
akıl alır bir durum değildir. Hele hayvanları gütmeye giderken 
camızın boynu üzerine binip ve boynuzlarını iki eli tutup sanki 
bir bisikletin direksiyonunu kullanırcasına atraksiyonlar yapıyor 
olması, öncelikle çocuklar olmak üzere tüm herkesin dikkatleri-
ni üzerine çekebilmiştir…

Ben bu hallerine şahit olmadım ama anlatılanlar o kadar 
ilginç gelirdiki bana, adeta hafızama kazınır olmuştur… Ben şim-
di, bizzat şahit olduğum özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 

İlk farkında lığı, bir kaç bisikleti kasabaya getirip cadde 
üzerindeki evlerinin önünde, ilgilenenlere kiraya vermesiydi. 
Özellikle çocuklar bisikletlere çok ilgi duymuş hemen her çocuk 
onları sürmeyi arzu eder olmuştu. Dolayısı ile ben de bisiklet 
sürmeyi onun bisikletleri üzerinde öğrenmiştim… 

İkinci özelliği, minyon yapısına rağmen güreş tuttuğu her 
defasında, kısa süre içinde rakiplerinin sırtlarını yere yapıştıran 
çok iyi bir güreşçi olmasıydı. Öyle seri ve gözlere doyumsuz bir 
seyir sunan güreşler atardı ki, onu seyrederken insanlar adeta 
kendilerinden geçerlerdi. 

Benim çocukluk dönemimde, hemen her sene ilçemize 
güreş müsabakaları tertip edilir, Malatya’nın her yöresinden 
güreşçiler gelir, ilçemiz ve köylerinin güreşçileriyle bir bayram 
şenliği içerisinde kapıştırılırlardı. Ben başkalarının tuttuğu 
güreşlerden ziyade Mustafa abinin güreşine odaklanırdım. Onun 
yaptığı ve kesin olarak galip geleceğine inandığım o sanatsal gü-
reşini büyük bir zevk ve gururla izler, kendi insanımın bu üstün 
başarısı beni çok mutlu kılar, göğsümü kabartırdı…

Hiç unutmam, o sıralar biz çocuklar, evin dana ve kuzularını 
gütmek durumu ile karşı karşıya kalırdık. Güreş müsabakaları-
nın yapılacağını duyduğumuz andan itibaren güreşleri izleye-
meme sancısı tutardı bizleri. Mustafa abinin o insana gurur ve 
temaşa zevki veren güreşini izlemekten mahrum kalmak ne de-
mekti! … Bu isteğimize hiç bir durum engel olamazdı. O zaman 
ne yapardık biliyor musunuz? Hayvanları gece yatsı zamanına 
kadar meralarda iyice tıka basa doyurur, ayrıca taşıya-bildiğimiz 
kadar ot demetini de beraberimizde getirir, ertesi gün, gündüz 
boyunca hayvanları ahırda kapalı tutar ve böylece güreşleri 
izleme fırsatı yakalardık. İşte o anlar, belki de hayatımızın en 
heyecanlı, en renkli ve güzel anları olurdu …

Mustafa abinin rakibi, kilosuna göre her zaman için Akça-
dağ’lı Kıllı Rama-zan olurdu. Ona bu sıfatı da bizler takmıştık. 
Zira soyunup meydana çıktığında vücudundaki siyah kıllardan 
dolayı onu önceden tanımayanlarca nasıl biri olduğu biline-
mezdi. Sırf, Mustafa abiyi bir kez bile olsun yıkmak adına, her 
müsabaka tertip edildiğinde ilçemizi şereflendirir ancak, her 
defasında büyük bir hayal kırıklığı içinde ilçeyi terk ederdi …

Onun güreşlerini seyretmek bizler için büyük bir zevkti. 
Güreş alanına çıktığı anlarda heyecandan sanki kalplerimiz 
duracak gibi olurdu. Güreşlerin yapıldığı alan şimdiki Beledi-

ye Binasının giriş kısmında bulunan çayırlık bir yerdi. Hemen 
arkasında da hükümet binası bulunuyordu. Bu alanda yapı-lan 
her güreş müsabakasında, onun kesin olarak galip geleceğini 
bilmek ise bizlere sevinç, güven, gurur ve de rahatlık verirdi bir 
bakıma… 

Şimdi de Mustafa Ata’yı ve aile yapısını daha yakından tanı-
maya ve tanıtmaya çalışalım … Diğer muhacir kesimdeki insan-
lar gibi Ata ailesi de 1885 yılında, o zamanki adlarıyla anılmakta 
olan ( Subatra ) Viranşehir’ e gelip yerleşti. Buraya ilk gelen aile 
büyükleri Dişibüyük Hacı Ahmet Efendi, eşi İmmihan ve kardeşi 
Süleyman ve küçük yaştaki çocukları Ali Hoca’dır. Muhacirler ilk 
buraya yerleştiklerinde, devletin tahsis ettiği arazilerin taksi-
matı konusunda Dişibüyük Hacı Ahmet Efendinin büyük katkısı 
olmuştur. Geldikleri köy; daha ziyade Gürcü kökenli olup, İslam’ı 
yoğun bir şekilde yaşayan insanların barındıkları Şavşat’a bağlı 
İmerhev ( Meydancık ) köyü dür …

Çocukları Ali Hoca’nın, zamanla büyüyüp Yağcı ailesinden 
Ayişe ile yaptıtığı evlilik neticesinde, üç erkek ve bir kız çocuk-
ları dünyaya geldi. İki er-kek çocuk, çocuk ve genç yaşlarında 
ölünce, geriye, oğulları Hasan ve kızları Havva kalıverdi. Zaman-
la bu iki çocuk büyüdüler, evlenip birer yuva kurdular. Havva 
Mahmut İnal ile olan evlendiğinden çocukları olmazken, Hasan’ 
ın da ilk eşinden çocuğu olmamış, bundan büyük üzüntü duyar 
ol-muştu. Bir gün Hasan, altı aylık süreli tren biletinin süresi 
dolmadan, onu değerlendirmek üzere, Erzincan’da yaşamakta 
olan dayısı Cerrah Halil Efendinin yanına gitmek üzere trene 
biniverir. Erzincan’ da dayısı ve ailesiyle bir araya gelir. Da-
yısının birbirinden güzel bir kaç tane kızları vardır. Aklından 
şeytanca bir düşünce geçer. “ Acaba dayımın kızlarından birini 
kendim için istesem evli olmama rağmen dayım rıza gösterir 
mi, en önemlisi evli olduğum halde annem bu duruma razı olur 
mu? Yoksa körhan olarak kalmak çok zoruma gidiyor” diyordu... 
Bu düşünceler epeyce bir zaman kafasını meşgul eder Hasan’ın. 
Ancak bu işe bir türlü cesaret edemez ve gözleri arkada olarak 
memlekete döner… 

Karısı ölünce Hasan’ın, hemen fırsat bu fırsat diyerek çocuk 
hasretini gidermek üzere evlenmeye karar verir. Bu sırada dayı-
sının kızları evlenmiş ev bark sahibi olmuşlardır bile. Onlardan 
kendisine hayır yoktur artık. Bu durumda, başka biri ile evlilik 
yapmaktan başka çıkar yol bulamaz. Sonun-da, Hertüs köyün-
den gelip Gölbaşı’ nın Abbasiye köyüne yerleşmiş olan Karatepe 
ailesinden Recep ve Emine kızı Fatma’ya talip olur. 

Hasan ve Fatma evliliğinden Zöhre- Hacı Ahmet- Hacı Me-
met ve Hacı Mustafa dünyaya gelirler. Zöhre Muhtar Ziya Doğan 
ile evlenir. Hacı Ahmet Sürgülü Ayşe Fatma ile evlenir, bu evlilik-
ten Ali Reşat, Nurettin, Cemil, Hulusi ve Oğuz dünyaya gelirler. 
Hacı Ahmet abi; düzgün, hatırı sayılır, sevilen ve takdir edilen 
bir insandı. Su işlerindeki görevini hiç aksatmadan devam 
ettirir, hiç kimse ile bir husumet içinde olmazdı. Çocuklarını da 
yakından tanırım, sevdiğim ve değer verdiğim insanlardır. Zaten 
çoğu benim talebelerim sayılırlar. Özellikle Ali Reşat, kendini iyi 
bir şekilde tebarüz ettirmiş, devlet hizmetinde önemli görevler 
üstlenerek, ilçe insanlarının devlet katında görev almalarında 
etken olmuştur. Onun ilk çocukluk yıllarındaki o sevimli hali 
gözümün önünden gitmez. Dedesi Hasan amca ( ki kendisini 
munis, güler yüzlü ve gözü açık biri olarak bilirim ) ile birlikte 
olur, cami avlusundan hiç eksik olmazlardı. Onun sevimli halleri 
cami cemaatinin hep ilgisini çekerdi. Son zamanlarda kendisi 
ile kurmuş olduğumuz iletişimden mutluluk duyduğumu ifade 
etmek isterim. 

Hacı Memet, Karatepe ailesinden Turan Karatepe’nin ablası 
ile evlilik yapmış bu evlilikten Şemsettin, Sabahattin, Fatma, Ali 
ve Volkan dünyaya gelmişlerdir. Onları da iyi ve düzgün insanlar 

olarak bilmekteyim. Hacı memet abiyi sanki içine kapanık biri 
gibi tanıdım. Yanılıyor olabilirim. Zira yakınında pek bulunama-
dım. Zaten fazla yaşayamadan aramızdan ayrılıverdi. 

Konumuzun esas kahramanı Hacı Mustafa’ ya gelince; 
Gölbaşı’lı Nazlı ile evlilik yapmış bu evlilikten Kıymet, Demet, 
Derya, Müge ve Hamiyet olmak üzere beş kız ve Hakan, Ha-
san ve Yaşar olmak üzere de üç erkek çocukları olmuştur. Bu 
çocukların hepsi de iyi niyetli, temiz ve terbiyeli insanlardır. Son 
zamanlarda Hasan’ı biraz daha yakından tanıma fırsatı buldum. 
Maşallah pırıl pırıl bir insan … 

Konuyu bağlamadan Mustafa abi ile ilgili biraz daha bil-
gi sunmak isterim. Çocukluğu ve gençliğinin aksine, sonraki 
hayatı çok olgunluk içinde geçmiştir. Lafını tartarak ve etkili 
söylemleri ile insanları etkilemeyi ve onlara dinlettirmesini çok 
iyi becerebilmiştir. Gayet olgun, insanlara değer veren, kimseyi 
konumundan dolayı ötekileştirmeyen ve insanlar tarafından 
takdir gören, güven ve saygı duyulan bir yapıya sahipti. Zaten 
bütün bu özellikler diğer kardeşlerinde de mevcuttur. Rahmetli 
babamın en güvendi-ği ve takdir ettiği insanların başında gelirdi 
Mustafa abi. Her başı sıkıştığın-da kendisinden küçük olmasına 
rağmen onun fikrine ve yardımına daima ihtiyaç duyardı. Benim 
yanımda da değeri daima büyük olmuştur. Önemsediğim bazı 
değerleri yanında, insani yapısı ile de kusursuzdu. Hani halk 
arasında “ Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır” derler ya, en 
azgın ya da çaresizlik içinde kıvranıp duran insanları bile, o 
etkin sesi ve kıvrak zekâsı ile adeta muma çevirir ve kendisine 
gelmesini sağlayıverdi. İkna kabiliyeti mükemmeldi. Onun ikna 
edemeyeceği bir insanı tasavvur dahi edemem … 

Bir aralar hasbelkader bir parti ilçe başkanlığı görevine 
layık görülmüştüm. Siyasetten hiç hazzetmememe rağmen 
bu görevi istemeyerek de olsa üstlenmek zorunda kalmış ve 
çalışmalara başlamıştım. Görevde olduğum süre boyunca hiç 
bir Doğanşehirli hemşerim ve hatta hiçbir arkadaşım en yakın 
ve en samimi olduklarım da dahil, bana hayırlı olsun demek 
için yanıma gelmez ve bana hiçbir şekilde destek olmazlarken, 
sadece iki kişi sırf onurlandırmak adına beni ziyaret edip, hayırlı 
olsun dileğinde bulunmuşlar-dır. İşte o kişilerden biri Vefa Er-
doğan, bir diğeri de Hacı Mustafa Ata’dan başkası değildi. Onlar, 
temsil ettiğim partiden dolayı değil, sırf bana güç vermek, 
onore etmek adına, hatıra binaen yanımda bulunmuşlardır. 
Mustafa abinin bana karşı bu tavrını, başından beri beni etkile-
miş olan ilginç yaşantısını, etkili bir ses tonu ile yaptığı konuş-
malarıyla insanları nasıl etkisi altına almayı başarabildiğini tabii 
ki hayatım boyunca unutmayacağım. Kendisine ve tüm değerli 
aile bireylerinin ölenlerine ve çok kısa bir süre önce vefat eden 
eşi Nazlı ablaya Allahtan Rahmet, sağ olanlarına da sıhhat ve 
afiyetler dilerim. 

M ü n i r T A Ş T A N
*Yazıda adı geçen ailelerle ilgili fotoğraflar bekliyoruz..
Ayrıca yorum hanesinde ailenin çocukları kendilerini tanı-

tırsa ne işlerle meşgullerse yazarlarsa hemşerilerimiz geçmişle 
geleceği birbirine bağlarlar…

MÜNİR
TAŞTAN

Doğanşehir İstanbul’da Tanıtıldı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 21-24 Ekim tarihleri arasında 

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğinin açılışı-
na katılarak İstanbul’da yaşayan Doğanşehir'lilerle bir araya geldi.

Arslantepe’den Yenikapı’ya Malatya Günleri adı altında Malatya Konfede-
rasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafın-
dan 4’üncüsü düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı etkinlik 
alanında yapılıyor. 24 Ekim tarihine kadar süren etkinlik kapsamında Doğan-
şehir'in tanıtımı yapıldı.

Malatya Tanıtım Günleri kapsamında etkinlik alanında Doğanşehir'de ya-
pılan ve yapılacak olan projelerin ziyarete gelen misafirlere tanıtıldığı stant 
kuran Doğanşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan Doğanşehirlilere ve etkin-
liğe katılan misafirlere yapılan, devam eden ve yapılacak olan projeleri ve 
Doğanşehir'in yöresel ürünleri tanıtıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğin açılışına katılan ve İstanbul’da ya-
şayan Doğanşehirliler ile bir araya gelen Başkan Zelyurt, Doğanşehir Beledi-
yesi standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’dan
19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Mesajı;

“Halkımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, Cumhu-
riyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallelerimizin 
en önemli temsilcisi olmuştur. Vatandaşlarımızın dert-
lerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak 
olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme 
noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle 
milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. 

Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğünün-
de kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren, 
her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıy-
la çaldığı makamda görev yapan muhtarlarımız, bizlerin 
de baş tacıdır. 

Yeşillikler diyarı Doğanşehir ilçemizin her alanda 
gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberli-
ğine, düşüncelerine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki her 
bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 
bu bilinçle çalışmalarını sürdürecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Mahalli İdarelerin daha 
da güçlenmesinin nişanesi olacağını ümit ettiğim 19 
Ekim Muhtarlar Günü’nü, en içten dileklerimle kutluyor; 
tüm Mahalle muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı 
bir ömür diliyorum." dedi.


