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Doğanşehir’de 114 korucu alındı
Doğanşehir de komando eğiti-
mi yapılarak korucu alımına 485 
korucu adayı katıldı. 114 korucu 
alındı. Doğanşehir Kaymakamlığı 
tarafından yapılan açıklamada, 
emekli edilen güvenlik korucu-
larının yerine 114 güvenlik ko-
rucusu alımı yapıldığı belirtildi.

AK PARTİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI 
BAŞKANI KAMER KINIK OLDU

Referandum yaklaşırken 
Doğanşehir’de büyük bir 
değişim gerçekleştiril-
di. Gençlik kollarında 
ki boşalan koltuk sebe-
bi ile gençlik kolları 
başkanlığına genç dina-
mik ve atik olan Kamer 
Kınık getirildi. 

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI
HÜKÜMET SİSTEMİ
VE ANAYASADAKİ

DEĞİŞİKLİKLER ANLATILDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türki-

ye’de bir İLK’i gerçekleştirdi. Aylardır Türkiye 
gündemine oturan ve 16 Nisan 2017 tarihinde 
referandumla oylanacak olan Yeni Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasadaki 
Değişiklikler, uzmanların katılımıyla Malat-
ya’da sempozyumla anlatıldı. SAYFA 5

SAYFA 4

SAYFA 2

CHP İl Başkanı Kiraz’dan 
Doğanşehir’e ziyaret

16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde 
ilçeleri gezen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, son olar-
ak Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Referanduma 
45 gün kala bütün ilçelerde seçim komitelerinin 
oluşturulacağını dile getiren Kiraz, “Sadece CHP 
olarak bu çalışmaları sürdürmeyeceğiz. Çünkü 
getirilmek istenen sistem sadece CHP’lileri ilg-
ilendirmiyor.” dedi

SAYFA 6

BAĞIMLILIKLA
MÜCADELEDE
ÇOK ÖNEMLİDİR

Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube 
Başkanı Dr. İbrahim Keleş ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Vali 
Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşek-
kür eden Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Dr. Keleş, 
Yeşilay' ın tarihçesi, kuruluş amacı ve Malatya' da yapılan 
çalışmalar ve hafta nedeni ile gerçekleştirilen etkinliklerle 
ilgili bilgiler verdi. 

VALİ TOPRAK

SAYFA 6

SOSYAL PROJELER VE
UYGULAMA MEKÂNLARI

OLUŞTURACAĞIZ

Vali Mustafa Toprak,  yoğun göç alan yerleşim 
bölgelerinde sosyal ve ekonomik uyum, aile ve ebev-
eynlerin eğitimi, çocuk ve gençlerin her türlü olum-
suz ortamlar ve kötü alışkanlıklar ile uyuşturucu kul-
lanımı ile teröre ve örgütlerine müzahir çevreler ve 
benzeri istismarlardan korunmaları için başlatılacak 
çalışmaların ilk ayağını oluşturan projelerin ele 
alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

SAYFA 2
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Doğanşehir nüfus müdürlüğünde almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Esengül Tosun

KAYIP

“ Kardeşim sen düşünceden 
ibaretsin. Geriye kalan et ve 
kemiksin. Gül düşünürsün‚ 
gülistan olursun. Diken 
düşünürsün dikenlik olursun.” 
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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/

VALİ TOPRAK, SOSYAL PROJELER VE
UYGULAMA MEKÂNLARI OLUŞTURACAĞIZ

HABER MERKEZİ 
Vali Mustafa Toprak,  yoğun göç alan yerleşim bölgelerinde sosyal 

ve ekonomik uyum, aile ve ebeveynlerin eğitimi, çocuk ve gençlerin her 
türlü olumsuz ortamlar ve kötü alışkanlıklar ile uyuşturucu kullanımı 
ile teröre ve örgütlerine müzahir çevreler ve benzeri istismarlardan 
korunmaları için başlatılacak çalışmaların ilk ayağını oluşturan proje-
lerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Battalgazi Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Milli Eğitim 
Müdürü Ali Tatlı,  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musta-
fa Sadi Fındıklı, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı R. Murat Türk-
soy, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı M. Yaşar Karataş, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Projelerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Zeki Sarılar ve ilçe belediyeleri birim müdürleri katıldı.

Toplantıda Belediyelerin ve Kamu İl Müdürlüklerinin sosyal yok-
sunlukların önlenmesi ve tüm kesimlerin toplumsal bütünleşmesi ile 
özellikle çocuk ve gençlerin her türlü kötü ortam, alışkanlık ve tehlike-
lerden uzak tutularak, moral ve inanç değerlerin yaşatılması, güçlendi-
rilmesi, aile bağlarının daha muhkem hale getirilmesi konuları başta 
olmak üzere yapılacak çalışmalar için ihtiyaç olacak eğitim, okul, barın-
ma, kültür, spor, kreş, kurs mekânları, gençlik, engelli ve aile danışma 
merkezleri, diyanet ve kuranı kerimi anlama ile etik değerler, iş atölye-
leri gibi tesis projeleri hakkında müzakereler yapılarak, yapılacak işler 
ve planlamaları ile ilgili Bakanlıklarına yapılacak teklifler görüşüldü. 

Toplantıda özellikle göç alan ve dezavantajlı bölgelere yönelik il-
ave proje uygulamalarının ve çalışmalarının planlanması ile yapılacak 
çalışmaların hızlandırılması kararları alındı.
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8 Mart Dünya
Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü 1908 yılından bu yana kutlanıyor; 
ancak kadınlar aradan geçen yüzyıllık bir zamana rağmen 
sorunlarına çözüm bulabilmiş değiller. Sorunlar biçim 
değiştiriyor, çeşitleniyor ve artarak devam ediyor. Ben 
Kadınlar gününün tarihçesinde, nereden geldiğinden, nasıl 
geldiğinden bahsetmeyeceğim. Ben başka bir pencereden 
kadınlar gününü değerlendirmeye çalışacağım. 

Bugün, Dünya Kadınlar Günü. Kadın sorunları, kadın-
erkek eşitliği, kadın hakları konularında yoğunlaşacağımız 
bir gün... Çeşitli platformlarda kadınlarımız toplanacak, du-
rum tespitleri yapacak, acil önlem kararları alacaklar. Sonra? 

Sonra evli evine, köylü köyüne çekilecek! 
Daha önceden siyasi tecrübe geçirmiş olan iyi eğitimli, 

aydın ve donanımlı olanlar kadınlar “bizden bu kadar, bu 
ülkede, bu ortamda çalışmak imkânsız” tavrı içinde kendi 
meslek alanlarının veya özel hayatlarının sınırlarına çeki-
lecekler. Davetli oldukları toplantılarda konferans vermekle 
yetinecekler. 

Yönetimde kariyer mücadelesi verenler, çeşitli biçimlerde 
engellemeler, ortalıkta dönüp duran entrikalar yüzünden 
yorulup tepe noktalara varma hedefinden vazgeçecekler, 
bulundukları yerde pasifleşecekler veya gerileyecekler. 

Kimileri evlerine, ocak başlarına dönecekler. Aştan ve 
işlerinden başka bir şey düşünmeyecekler. Televizyon diziler-
inin sadık izleyicileri olacaklar. Konu komşuyla tertipledikleri 
bol karbonhidratlı günlerde dizi kahramanlarını, mankenler-
in aşk dedikodularını konuşacaklar. 

Kimileri yokluk, yoksulluk dertleriyle, dert küpüne dönen 
aile içi sorunlarla boğuşacak. 

Kimileri kuaför, estetik ameliyatları, sauna, jimnastik 
salonu peşinde koşarak yeni vizyon oluşturmaya çalışacak. 

Kimileri gelinim olur musun, size anne diyebilir miyim, 
bir yıldız doğuyor gibi abuk sabuk Televizyonlardaki evlilik 
programları yoluyla şöhret ve kazanç sahibi olma hayaline 
kapılacak. 

Kimileri sosyete ortamlarında birilerine hava atabilme 
yarışı içinde ömür tüketecek... 

Kimileri evin sıkıcı havasından kurtulmak için derneklere 
kaydolarak bir şeyler yapıyorum havalarına girecek... 

Neticede havanda su dövülecek. 
Üzerinde yaşadığı gezegeni tüketen insanoğlu, uzayda ye-

rleşim projeleri hazırlarken dünyada ve Türkiye’de kadınlar 
hâlâ yönetimlerde ağırlıklı bir yer edinemeyişlerinin, kendi 
sorunlarını temelden halledemeyişlerinin sıkıntısını çekip 
duracak..

Parlamentoda 550 Milletvekilinin kaç tanesi kadındır 
sayıları yüzde on beşi geçmez... 

Bugünde böyle karamsar olmak, moral bozan tablolar 
çizmek hiç hoş değil ama gidişat kanaatimce böyle….

Kadınlar haklı davalarında kararlılık ve istikrarla tam bir 
dayanışma ve birliktelik içinde olmadıkça uzaya da çıkmış 
olsak mevcut sonucun değişmesi mümkün görünmüyor. 

Kadınlar isterlerse (kendi zaaflarını aşıp sıkı bir dayanış-
ma içinde olurlarsa) siyasette ve yönetimde ağırlıklarını 
koyarak dünyanın çehresini değiştirebilirler.

Kadınlar Bakan olmalı, Başbakan olmalı, Devlet Başkanı 
olmalı.

Ağlayan Dünyanın gözyaşlarını ancak ve ancak kadınlar 
dindirebilir……... 

Tabii  dayanışma içerisinde olurlarsa…………. 
Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya kadınlar gününü 

kutlar saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir de komando eğitimi yapılarak korucu 
alımına 485 korucu adayı katıldı. 114 korucu alındı. 

Doğanşehir’de
114 korucu alındı

Doğanşehir ilçesine bağlı köylerde görevlendiril-
mek üzere 114 güvenlik korucusu alımı yapıldı. 

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan 
açıklamada, emekli edilen güvenlik korucularının yer-
ine 114 güvenlik korucusu alımı yapıldığı belirtildi.

Güvenlik korucusu adayları, Doğanşehir Kay-

makamlığınca oluşturulan heyet tarafından Doğanşe-
hir İlçe Jandarma Komutanlığında fiziki yeterlilik 
değerlendirme testine tabi tutuldu. Yapılan fiziki ye-
terlilik testinde başarılı olan adaylar Doğanşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığında mülakat sınavına alındı. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda güvenlik Ko-
rucusu olmak için başarılı bulunan adayların göreve 
başlayışları gerekli güvenlik soruşturmaları tamam-
landıktan sonra yapılacağı ifade edildi.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir İLK’i gerçekleştirdi

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
VE ANAYASADAKİ DEĞİŞİKLİKLER ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sem-
pozyumu’ 81 ilden 500 genç ile birlikte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
katılımlarıyla başladı. Önümüzdeki günlerin Türkiye için tarihi günler olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, “ Sa-
dece Türkiye değil, başka ülkeler de buraya odaklandı Almanya skandalının altında yatan neden de bu” dedi

KENAN EREN 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Malatya 

Büyükşehir Belediyesince kentteki bir otelde 
düzenlenen ve 81 ilden 500 gencin katıldığı 
"Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi Sempozyumu’nda yaptığı konuşma-
da, yurtdışında gerçekleştirdiği temasları 
aktardı. Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau 
kentinde vatandaşlara hitap edeceği to-
plantısının iptal edilmesine ilişkin, “Alman-
ya'daki bu skandal uygulama tam anlamıy-
la faşist bir uygulamadır. Biz Berlin duvarı 
yıkılalı çok oldu diyorduk. Ama görüyoruz 
ki Almanya'da hala bazı zihinlerde ideolojik 
Berlin duvarları var, yenileri de inşa edili-
yor” derken Bakan Tüfenkci ise Sempozyu-
ma katılan 81 ilden 500 gence hitap ederek 
“Millet yine Türkiye’nin geleceği konusunda 
önünü açacaktır. Burada inanıyorum ki en 
önemli aktörler siz gençlersiniz” dedi. Bakan 
Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau şehrinde 
bölgede yaşayan Türk toplumu temsilcilerin-
in oluşturduğu organizasyon heyetinin Gag-
genau Belediyesi’ne toplantı için 27 Şubat 
Pazartesi günü talepte bulunduğunu anım-
satarak, “Yer tutulmuş, gerekli hazırlıklar 
yapılmış, hatta Çarşamba günü denetim 
yetkilisi polis ve organizasyon adına temsil-
ciler toplantıyla ilgili ortak bir tutanağa imza 
atmışlar. Ama maalesef toplantıya saatler 
kala bütün bunları yapan belediye ‘otopark 
yetersizliği’ gibi sudan bir bahaneyle Türk 
toplumuyla buluşmamızı engelleyen bir 
karar aldı. Ben soruyorum, o salon yetmi-
yordu da pazartesinden beri neden gereken 
uyarıları yapmadınız? Otopark sorunu vardı 
da neden bir gün önce polisle beraber ortak 
bir tutanak imza ettiniz? Toplantının olacağı 
ilandan da belli, kimin katılacağı, kaç kişinin 
katılacağı belli, bunun tamamı bilinmektedir. 
Ama buna rağmen toplantıya saatler kala 
belediye aldığı bir kararla toplantıyı iptal 
etti” ifadelerini kullandı. 

“DİPLOMATİK 
NEZAKETE AYKIRI”
Bakan Bozdağ, Almanya’daki 

temaslarında Alman diplomasisinin almış 
olduğu kararın, skandal bir karar olduğunu 
ifade ederek, şunları söyledi:  “Çok net bir 
şekilde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir 
karar. Skandal bir karardır, diplomatik neza-
kete aykırı bir karardır. Her daim 'Demokra-
si, hukuk devleti, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü' diyen ve kendisi dışındaki herkesi 
demokrasi özürlü, insan haklarına hakkıyla 
riayet etmeyen olarak suçlayan Almanya ve 
Almanya yetkilileri, Türk toplumunun İnsan 
Hakları Sözleşmesinin evrensel hukukun 
temel ilkesi olan toplanma hakkını ihlal et-
miştir, toplanma hakkına engel olmuştur. 
İnsan haklarının hukuk devletinin en önemli 
unsurlarından birisi ifade hürriyetidir. Türk 
toplumunun ve onların çağırdığı bir hatibin 
kendisini demokratik bir ülkede özgürce if-
ade edebilme hakkı vardır, bu hak hem Al-
man Anayasasıyla hem de Türkiye ve Alman-
ya’nın taraf olduğu İnsan Haklarına ilişkin 
Uluslararası Sözleşmelerle teminat altına 
alınmıştır. Hani siz demokrattınız. Hani siz 
‘insan hakları’ dediğiniz zaman onu başınızın 
üstünde taşıyordunuz. Hani siz ‘ifade hür-
riyeti’ diye diye her gün Türkiye’yi suçluy-
orsunuz. ‘İfade hürriyetine saygı duyun’ di-
yorsunuz. Peki, bu yaptığınız demokrasinin 
hangi kuralına uyar? İnsan haklarının hangi 
ilkesine uygundur? İfade hürriyetiyle uzak-
tan yakından bir alakası var mıdır, yoktur”

İDEOLOJİK BERLİN 
DUVARLARI İNŞA 

EDİLİYOR
Bakan Bozdağ, toplantının iptal edilm-

esinin faşist bir uygulama olarak değerlen-
direrek, “Teröristlerin her türlü ifade hür-
riyeti Almanya’da vardır. PKK terör örgütü 
üyeleri, Fethullahçı terör örgütü üyeleri, DH-
KP-C terör örgütü üyeleri, Türkiye’nin aley-
hine suç işleyen kim varsa Almanya bugün 
onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar 
oraya kaçıyor, Türkiye'nin aleyhine suç işley-
en herkes oraya kaçıyor. Demokrat nasıl olur, 
15 Temmuz’da Türk milleti bütün dünyada 
gösterdi. Demokrasi nasıl müdafaa edilir 
gösterdi. Türk milleti hukukun üstünlüğüne, 
insan haklarına, cumhuriyete ölümüne sahip 
çıkmıştır. Türk milletini, Türkiye devletini 
takdir ettiler mi, etmediler. Etseniz ne yazar, 
etmeseniz ne yazar. Bu millet demokrasis-
ine her şeye rağmen bundan sonra da sahip 
çıkmaya devam edecektir. Almanya'daki bu 
skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir 
uygulamadır. Biz Berlin duvarı yıkılalı çok 
oldu diyorduk. Ama görüyoruz ki Alman-
ya'da hala bazı zihinlerde ideolojik Berlin 
duvarları var, yenileri de inşa ediliyor” ifade-
lerini kullandı. 

TÜRK YARGISI, ALMAN 
YARGISINDAN DAHA 

BAĞIMSIZ
Türkiye’nin Almanya’dan alacağı 

demokrasi dersinin olmadığını dile getiren 
Bozdağ, şunları söyledi: “Türkiye’nin Adalet 
Bakanı’nın ifade hakkı yok mu? Teröristler-
in ifade hakkı var, onun hürriyeti var, on-
lara ifade hakkı verilmediği zaman bütün 
insan haklarına ilişkin örgütler, uluslararası 
raportörler herkese açıklama yapıyor. Peki, 
şimdi var mı konuşan, yok. O zaman mesele 
ne, demek ki ifade hürriyeti değil. İşin ar-
kasında başka şeyler var. Ama her ne olursa 
olsun Türkiye yoluna devam edecektir. Türk 
yargısı, Alman yargısından daha bağımsız, 
daha tarafsız bir yargıdır. Verilen kararlar 
hukuki kararlardır. Terör örgütü üyeliği, 
terör propagandası, Türkiye aleyhine işle-
nen ve kanunların suç saydığı suçlar varsa, 
buna dair deliller varsa yargının yapacağı 
bir şey yok. Kanuna uymaktan ve kanunu 
uygulamaktan başka yapacağı hiçbir şey 
yok. Kimse Türkiye’nin yargısına emir ve tal-
imat veremez, vermesi de mümkün değildir. 
Türkiye’ye demokrasi ve hukuk dersi ver-
meye kalkanlar, dönüp kendilerine bakması 
lazım. Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hast-
alıkların hortladığını görüyoruz, onların te-
davisiyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları teda-
vi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye’nin 
Adalet Bakanı’nı Almanya’da konuşturma-
yanlar, kendi topraklarında kendileri de 
konuşamayacak hale geleceklerdir. Nerede 
bir seçim var Türkiye malzeme, Almanya’da 
bir seçim var, Türkiye’yi malzeme yapıyorlar. 
Başka ülkelerde de seçim var, bakıyorsunuz 
sanki Türkiye’de birisi orada milletvekili seçi-
lecek, bir Türk başbakan seçilecek veya cum-
hurbaşkanı seçilecek. Yok, öyle bir şey. Bu 
Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Türkiye’nin 
başka ülkelerin iç politikalarının malzeme-
si haline getirilmesini doğru görmüyoruz, 
görmemizde mümkün değildir. Bizim iste-
diğimiz şey Türkiye’ye karşı adil, objektif ol-
unmasıdır.”

“KOMİSYON, CHP’NİN 
PARTİ SİTESİNE 

BAKSIN”
Venedik Komisyonu’nun yayınlaya-

cağı raporun taslağını okuduğunu ifade 
eden Bozdağ, “Önümüzdeki günler, Türki-
ye için tarihi günler. 16 Nisan, ülkemizde 
büyük bir dönüşümün kararının verileceği 
gündür. Herkes burada odaklandı. Zan-
netmeyin ki sadece Türkiye’deki insanlar 
buraya odaklandı, emin olun başka ülkel-
er de buraya odaklandı. Başka güçler de 
buraya odaklandı. İşte Almanya’daki bizim 
konuşmamızın engellenmesinin arkasında 
yatan nedenlerinden bir tanesi de burada 
yatıyor. Venedik Komisyonu’nun hazırladığı 
raporun taslağını okudum. Keşke Türkiye’ye 
bu kadar ziyaret yapıp, kendilerini bu kadar 
yormasalardı. CHP’nin parti sitesine girip, 
oradaki anayasaya dair eleştirileri alsalardı, 
hem masrafsız hem de zahmetsiz bir iş yap-
mış olurlardı. Zira rapor, CHP’nin eleştiriler-
inin ve ‘hayır’ diyen diğer HDP’nin eleştiril-
erinin, diğer çevrelerin eleştirilerinin derli 
toplu, bir arada yazılı hale getirilmesinden 
başka hiçbir şey değil. Objektif, adil değil. 
Türkiye’nin objektif, adil olmayan değer-
lendirmelere itibar etmeyeceğini herkesin 
bilmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.  
Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin anaya-
sa değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesine 
gitmemesine ilişkin olarak ise “Değişim ded-
ik ya sistem, adı bile yetti CHP’yi değiştirm-
eye. CHP, her şeyi Anayasa Mahkemesine 
götürüyordu. Götürdü mü bunu? Komisyon-
da, genel kurulda, her yerde ‘götüreceğiz’ 
dediler, götürdüler mi, götürmediler.  Niye 
götürmediler, çünkü halka ihtiyacı olduğu 
için yapmadılar. AK Partililerin, MHP’lilerin, 
diğer partilerin oyuna ihtiyacı olduğu için 
yaptılar. Eğer yüzde 26’yla netice alacaklarını 
bilselerdi, Anayasa Mahkemesine gitmekten 
hiçbir güç onları vazgeçiremezdi. Millete mu-
htaç onun için vazgeçti” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“TÜRKİYE’NİN 
GELECEĞİNDE EN 
ÖNEMLİ AKTÖR 
GENÇLERDİR”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfen-

kci ise Türkiye’nin önemli bir sürece girdiğini 
ifade ederek, bu sürecin 16 Nisan’da milletin 
vereceği kararla nihayete ereceğini belirtti. 
Bakan Tüfenkci, ‘söz de, karar da milletin’ 
diyerek yola çıktıklarını kaydederek, “Biz 
inanıyoruz ki millet en doğru kararı vere-
cek. AK Parti iktidarları olarak hep millete 
inandık, güvendik. Ne zaman sistem tıkansa 
biz hep millete gittik ve millette önümüzü 
açtı. Umuyoruz ve bekliyoruz ki millet yine 
Türkiye’nin geleceği noktasında Türkiye’nin 
önünü açacak. Millet yine Türkiye’nin ge-
leceği konusunda önünü açacaktır. Bura-
da inanıyorum ki en önemli aktörler siz 
gençlersiniz. Anayasa elbette çok önemli 
unsurları içeriyor ama o unsurların en önem-
lisi de gençlerini önünü açma değişikliğidir. 
Buradan çıkan tabloya göre, gittiğiniz illerde 
çıkan sonucu her bir gencimiz kapı kapı 
gezerek bu Anayasa değişikliğinin neler ge-
tirdiğini çok daha rahat bir şekilde anlatmış 
olacak” dedi. 

“GENÇLERİMİZİN 
ENERJİSİNDEN 

YARARLANDIK”
Tüfenkci, gençlere her zaman 

güvendiklerini kaydederek, şunları söyledi: 
“Biz iktidara geldiğimizde gençler için seçme 
ve seçilme yaşında bir değişiklik yaptık. Bi-
zler iktidarımız boyunca Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlere 
her zaman güvendik ve güvenmeye devam 
ettik. Hep gençlerimizin enerjisinden yara-
rlanmak istedik. Gençlerimize canımızı, 
malımızı, namusumuzu memleketimizi ve 
bizi biz yapan hangi değerlerimiz varsa on-
lara karşı yapılan saldırılara karşı canını 
veren bu gençliğin mecliste bu milleti temsil 
edeceğine inandık. Birilerinin ifade ettiği gibi, 
18 yaşında milletvekili seçilemez sorununa 
takılmamalı. Yeter ki kendinizi iyi geliştirin, 
iyi donanın ve milletle bağınızı koparmayın. 
Biz gençlerimizi, kadınlarımız, yaşlılarımızı 
ve Türkiye’yi oluşturan tüm milletimizi her 
zaman kucakladık ve kucaklamaya devam 
edeceğiz. Ben şuna inanıyorum; yapacağınız 
işin, atacağını adımların ete kemiğe bürünüp 
bir yerlerde kısacası Mecliste anlam bulması 
çok önemlidir. Yani sizin fikirlerinizi, siz-
in enerjinizin mecliste temsil edilmesi çok 
önemli ve bunun içinde sizlerin bu anayas-
anın her bir değişikliğini iyi anlayıp bu yolda 

yürümeniz.”
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a düzen-
lenen sempozyum dolayısıyla teşekkür 
ederek, “Biz gençlerimize güveniyoruz. 81 
ilden 500 gencimizin böylesi önemli bir 
konuda geleceğimizin şekilleneceği, insan-
larımızın gelecekten ümitlerinin daha fazla 
yeşerebileceği ve istikrarın, güzelliklerin 
yaşanabileceği bir konuda müzakerenin 
yapıldığı, kararların verilebileceği bir or-
tamda böylesi güzelliklerin yaşanmasına 
vesile olan Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza ve çalışma ekibine teşekkür 
etmek istiyorum. Şüphesiz ki güçlü Türkiye 
ve aydınlık yarınlarımızın emanet edileceği 
siz değerli gençlerimizin önüne çıkan fırs-
atların iyi bir şekilde de değerlendirilmesi 
gerekiyor. Bu anlamda sizlerin, 81 ilden bu 
kadim kente, Battalgazi’nin memleketine 
teşriflerinizle burada çok okuyan, müzak-
ere eden, güvenin ve birleştiriciliğin merkezi 
Malatya’dan bu sesin tüm Türkiye’ye, insan-
larımıza, milletimize hep birlikte bu fikirler-
in ortaya çıkarılacak bir şekilde aktarılması 
önemlidir” şeklinde konuştu.

“5 BİN GENÇTEN 
500’ÜNÜ AĞIRLADIK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır ise Malatya’nın bölgenin önem-
li illerinden bir tanesi olduğuna dikkat çek-
erek, “Malatya’da 9 bin yılları bulan medeni-
yet izlerini görebilirsiniz. Birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış bu kadim topraklarda, 
bu güzel topluluğu ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz” diye konuştu. Çakır, Eğitime, 
okumaya, araştırmaya, yargılamaya, sorgu-
lamaya bir namzet şehrinde bu toplantıyı 
yapmanın çok anlamlı olduğuna inandığını 
dile getirerek, şunları söyledi: “Zor bir 
süreçten geçiyoruz. Ülkemizin hemen bütün 
şehirlerinden çok değerli katılımcılar var. Bu 
organizasyona 5 bin gencimiz müracaat etti, 
5 bin gencimizden 500 gencimizi ağırladık. 
Bütün gençlerimizin ülkenin geleceğine dair 
bir sorumluluk hisseden, ‘bende varım’ di-
yen gençlerin olması bizleri ümitlendirdi.”

Sempozyumdaki konuşmalarından son-
ra otelden ayrılan Bakan Bozdağ, Bakan 
Tüfenkci ve beraberindeki Protokol, Adliye 
ziyaretinde bulundu. Adliye ziyareti sonrası 
Cuma namazını da kılan Bakan Bozdağ saat 
15: 00’te  Malatya’dan ayrıldı. 
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Malatya Basın İlan Kurumu 
Müdürü Nihat Abacı’nın 

Amcazadesi 

Vefat Etmiştir. Merhuma
Allah’tan Rahmet, kederli 

ailesine, yakınlarına sabır ve
başsağlığı dileriz. 

M. Hayrettin 
Abacı 

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

AK PARTİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI 
BAŞKANI KAMER KINIK OLDU

HABER MERKEZİ 
Referandum yaklaşırken Doğanşehir’de 

büyük bir değişim gerçekleştirildi. Genç-
lik kollarında ki boşalan koltuk sebebi ile 
gençlik kolları başkanlığına genç dinamik 
ve atik olan kamer Kınık getirildi. Yaklaşık 5 
aydır görevini sürdüren kamer Kınık ülkem-
izin geçtiği bu zor sürece rağmen vatanına 

ve milletine daha iyi hizmet eden bir genç-
lik teşkilatı oluşturmak istediği için geldiği 
günden itibaren yeniden yapılanma sürecini 
başlattı. Kısa sürede gençlik kollarında gözle 
görülür bir yükseliş görüldü. Öyle ki dediği şu 
sözler her şeyi gün ışığına çıkarıyor,

“1 kişiyle yapılan çalışmalardan 15-20 
kişiyle yapılan çalışmalara geldik. Aynı za-

manda gençlik kollarımıza Doğanşehir genç-
lik kolları teşkilatında ki şu ana kadar bir ilki 
gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
“Cahiliye döneminde kız çocuklarını cinsi-
yetlerinden dolayı diri diri toprağa gömen-
le, üstünlüğünü göstermek için kadına şid-
det uygulayan arasında bizim nazarımızda 
hiçbir fark yoktur.” Sözüyle hareket ettiğini 
belirterek genç başkan şunları da ekledi “ 
bayan arkadaşlarımız bizimle eşittir. Onların 
sosyal çevrede kendilerini ifade edebileceği 
aktivitelerde bulunmasını engellemek onları 
ezip psikolojik olarak çökertmek demektir” 

diyerek bayan arkadaşlarımızı da aramıza 
aldık ifadelerini kullandı. Genç başkanın 
yeni yönetimi ile ilgili ise elbette ki bu yük-
selişe tek başıma gelmedim. Yönetimimdeki 
kardeşlerim ve onların yoğun çalışması sebe-
bi ile bugün gözle görülür bir yükselişteyiz 
dedi. Ayrıca ilçe başkanı Murat Kavuncuoğlu, 
ilçe teşkilat başkanı Mustafa Demirer’e ve 
il gençlik kolları başkanı Enis Aydoğan’a da 
kendisini böylesi önemli bir göreve uygun 
gördükleri için teşekkür eden genç başkan 
görevini yaşı dolana kadar devam ettirmek 
istediğini belirtti.

HABER MERKEZİ 
Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Cemiyeti 

Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri; Vali Mustafa Toprak’ı makamın-
da ziyaret etti.

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a 
teşekkür eden Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube 
Başkanı Dr. Keleş, Yeşilay' ın tarihçesi, kuruluş 
amacı ve Malatya' da yapılan çalışmalar ve hafta 
nedeni ile gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgiler 
verdi. 

Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek; zararlı alışkanlıklarla mücadelede 
toplumun bilinçlenmesine, birlikte mücadeleye 
ve koordinasyona vurgu yaptığı konuşmasında; 
“Yeşilay Cemiyetimiz Ülkemizde çok önemli görev-
leri yerine getirmektedir. Toplumumuzun sağlıklı 
olması, bireylerin sağlıklı birey olması bizim 
açımızdan çok çok önemlidir. Görevlerimizin bir 
tanesi de sağlıklı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu 
anlamda baktığımız zaman, toplumumuzdaki bu 
tür zararlı alışkanlıklar sigara, alkol, uyuşturucu 
gibi maalesef insanlarımızın alıştığı zaman bıraka-
mayacağı ve hayatlarını felç eden ve bitiren kötü 
alışkanlıklardır.

Ayrıca, bilgi ve teknolojinin hızla ilerleme 
kaydettiği günümüz dünyasında bunlara ilavet-
en teknoloji bağımlılığı da ortaya çıkmıştır. Bu 
gelişmelerin insan hayatına getirdiği sayısız faydal-
arı var. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerindeki 
kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve 
sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabil-
mektedir.

İnternet ve teknoloji bağımlılığı, diğer bağım-
lılıklarda olduğu gibi kişinin teknolojik ürüne ul-
aşamadığında yoksunluk yaşaması ile ortaya çıkan 
bu bağımlılık konusunda da yürütmüş olduğunuz 
çalışmalarınızda önemli bir husustur.

Tüm bunlarla mücadele etmek hepimizin 
görevidir ve bu konuda herkes işbirliği içerisinde 
çalışmalarını yürütmelidir. Ümit ediyorum ki 
bu konuda ki çalışmalarınız, vatandaşlarımızın 
bilinçlenmesini ve her bireyin zararlı alışkan-
lıklardan uzak kalmasını sağlayacaktır. 

Bu yüzden toplumun bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir diye düşünüyorum. 
Çalışmalarımızı hep beraber koordinasyon içer-
isinde yerine getirirsek çok daha sağlıklı yarınlar 
bizlerin olacaktır. Bu ziyaretinden dolayı Yeşilay 
Cemiyetine çok teşekkür ediyorum.”  dedi.

VALİ TOPRAK, BAĞIMLILIKLA
MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİDİR
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Soldan sağa
1. Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için 

kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam... Herhangi bir 
yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını, göller-
ini gösteren harita... 2. Oğul, evlat (eski)... Tarih öncesi tan-
rılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun du-
ygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından 
değeri olan hikâyeler, mitoloji (eski)... Eşi olmayan, biricik, 
yegâne... 3. Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip te-
mel parçacık, pozitron karşıtı... Bükerek germek için iki kat 
edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası... 4. Alüvyon... 
Ortalamak işi... Nikel elementinin simgesi... 5. Alçak, kötü, 
kişiliksiz (kimse)... Hidratlı doğal kurşun sülfat... 6. İkileme 
işi yapılmak... Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, dev-
let işlerini dinden ayrı tutan... 7. Bir iş veya sorun hakkında 
düşünülerek verilen kesin yargı... İnsanlarda, hayvanlarda 

deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... Tek 
parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağla-
narak yapılmış vurma aracı... 8. Olağandan daha hacimli, 
olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... Metneryum ele-
mentinin simgesi... Silisyum elementinin simgesi... Birbiriyle 
iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, 
Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... 9. Şal 
taklidi kumaş (eski)... Demir elementinin simgesi... Çıkarma, 
dışarıya atma... 10. Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, 
teklik... Yenilenmek durumu... 11. Başoyuncu (erkek)... Turp-
gillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki... 
12. İlenme, beddua... Karnabahar (eski)... Genellikle içine sulu 
şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap... 13. Doğaüstü 
varlıklarla ilişki kurma sanatı... Gaz lambasının gazın yan-
ması için üzerinde fitil bulunan ağzı... 14. Çocuğu olan kadın, 
anne... Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı 
kuş, akkuş... Akma işi... 15. Birleşikgillerden, baharda buğday 
tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peyg-
amber çiçeği, acımık... Tellür elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Genellikle bir tane dikilen ve özel kesimlere sahip giysi... 

Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç... 
2. Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan 
ve sapları odunsu bitki... Yaprakları koyu yeşil olan bir tür la-
hana... 3. Değdirilme işi... Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa 
alıştırma işi (eski)... 4. Bozma, feshetme, kesme, ayırma, 
koparma (eski)... Gözde sarıya çalan kestane rengi... İri tane-
li bezelye... 5. Bilgisayar yazıcısı veya fotokopi makinesinde 
kullanılan toz durumundaki mürekkep... Daha çok gemilerde 
görülen bir tür hamam böceği... 6. Altından yapılmış (eski)... 
Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota 

işareti... Torbalı balık ağı... 7. Kırmızı, acı biber (halk ağzı)... 
Kabarma... Belli bir noktaya göre olan yer, taraf... Mangan-
ez elementinin simgesi... 8. Küçük kanal... Hakkından kendi 
isteğiyle vazgeçme... 9. Köpek... Uzak Doğu’da yetişen Ameri-
ka elmasından çıkan zamk... Teklik ikinci kişiyi gösteren söz... 
Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol... 10. Sün-
net etme (eski)... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümle-
leri birbirine bağlayan bir söz... Özür dileme (eski)... 11. Hoş 
kokulu... Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj... 12. 
Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj... Önüne geldiği 
ismin benzerlerini “teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer 
birer tamamı” anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren 
söz... Osmanlı Devleti’nde Macaristan ve Hırvatistan’da san-
cak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan... 13. Verme, 
ödeme (eski)... Güdüm bilimi... 14. İlgili olduğu spor dalında 
teknik açıdan uzmanlığı bulunan kişi... Ölen bir kimsenin 
gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bırak-
tıklarının acılarını, 
büyük felaketler-
in acılı etkiler-
ini dile getiren 
söz veya okunan 
ezgi, yazılan yazı, 
sagu, mersiye... 
15. Bir dinin öğre-
nilmesi gereken 
inançlarının ve 
tapınma kural-
larının tümü... 
Çiçeksimek işi 
veya sonucu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Doğanşehir’e ziyaret
16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde ilçeleri gezen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, son olarak Doğanşehir ilçesini 
ziyaret etti. Referanduma 45 gün kala bütün ilçelerde seçim komitelerinin oluşturulacağını dile getiren Kiraz, “Sadece 
CHP olarak bu çalışmaları sürdürmeyeceğiz. Çünkü getirilmek istenen sistem sadece CHP’lileri ilgilendirmiyor.” dedi

Anayasa değişiklik paketinin 
onaylanacağı referandum ile ilgili 
çalışmalara devam eden Cumhuri-
yet Halk Parti İl Başkanı Enver Kiraz 
Doğanşehir’de ilçe teşkilatında par-
tililerle bir araya geldi. Kiraz burada 
yaptığı konuşmada “CHP’liler olarak 
getirilmek istenen bu değişikliğe 
hayır olan tavrımızı daha güçlü şekil-
de ortaya koyma çabası içerisind-
eyiz” diye konuştu. Referanduma 
45 gün kala bütün ilçelerde seçim 
komitelerinin oluşturulacağını dile 
getiren Kiraz, “Sadece CHP olarak 
bu çalışmaları sürdürmeyeceğiz. 
Çünkü getirilmek istenen sistem 
sadece CHP’lileri ilgilendirmiyor. 
Bu ülkede yaşayan aslında 80 mily-

onun geleceğini ilgilendiren önemli 
bir değişiklik. Dolayısıyla bütün yet-
kilerin tek bir kişide toplandığı bir 
yapıda demokrasiden bahsetmek 
mümkün değil” diye konuştu.

“SADECE BİZİ 
İLGİLENDİRMİYOR”
Yani Anayasa değişikliğinin 

CHP’nin dışında bir çok kesimi de 
rahatsız ettiğini savunan Kiraz, 
“Bu gidişata geçit vermek istemey-
en farklı partilere oy vermiş bir 
çok kişinin var olduğunu biliyoruz. 
Anayasa değişikliği ile getirilmek 
istenen sisteminin ülkenin hiçbir 
vatandaşının sorununa çare olmay-

acağını da çok açık net görüyoruz” 
ifadelerine yer verdi. Ülkenin önem-
li bir süreçten geçtiğini kaydeden 
Kiraz, bu süre zarfında yeni terör 
örgütlerinin Türkiye’de ortaya çık-
tığını söyledi. Ülkenin Ortadoğu 
bataklığına çekildiğini kaydeden 
Kiraz, “Getirilmek istenen 18 mad-
delik değişikliğe baktığımızda hiç 
birinin çiftçinin sorununa yöne-
lik bir kazanımı yok, terörün son-
landırılacağına yönelik bir kazanımı 
yok” diye konuştu. CHP olarak ref-
erandum tarihine kadar hep birlikte 
neden hayır oyu kullanılması gerek-
tiğini anlatacaklarını belirten Kiraz, 
ilçe gezilerine bundan sonrada de-
vam edeceklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ 
Her unutkanlığa Alzheim-

er demenin yanlış olduğunu 
belirten Psikolog Güllü Ünal, 
“Alzheimer beyindeki bazı 
sinirsel sistemlerin ve pro-
teinlerin azalmaya başlaması 
sonucu bellekte ve zihinsel 
işlevlerde bozulmalar meyda-
na geliyor ve Alzheimer hast-
alığı yavaşça başlamış oluyor” 
dedi. Güllü Ünal, Alzheimer’ın 
genelde yaşlılık dönemlerinde 
görüldüğünü fakat hastalığın ge-
netik olduğu ailelerde gençlerde 
de görülebileceğini vurgulayar-
ak, Alzheimer hastalığının be-
lirtilerinin bilinmesinin erken 
tedavi için çok önemli olduğunu 
söyledi. Alzheimer’ın zihinsel ve 
davranışsal belirtileri olduğunu 
söyleyen Ünal,  “Zihinsel belirtil-
erinin en önemlisi unutkanlıktır. 

Daha sonra öğrenme güçlüğü, 
konuşma bozukluğu, yön bu-
lamama, kişileri tanıyamama 
gibi farklı belirtileri görülmek-
tedir. Davranışsal belirtiler ise 
genel olarak huzursuzluk, ilgisi-
zlik, saldırganlık, hayaller görme 
ve depresyona girmedir” dedi.

ŞÜPHE 
DUYULDUĞUNDA…

Ünal, Alzheimer riskini azalt-
mak için, şüphe duyulduğunda 
doktora gitmenin, sigarayı bırak-
manın, destekleyici ve tatmin 
edici kişisel ilişkileri artırmanın 
çok önemli olduğunu dile getirdi. 
Konferansa katılan mahalle sak-
inleri Psikolog Güllü Ünal’a hast-
alık belirtileri ve çözüm yolları 
ile ilgili çeşitli sorular yönelterek 
teşekkür ettiler.

Alzheimer’ın
Belirtileri Anlatıldı
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ile olan evliliğinden; Hasan- Memet  ve Zühtü dünyaya geldi.
HASAN(1873-…) Hava ile olan ilk evliliğinden Yusuf 

(beç)1897-1929 dünyaya geldi. Beç Yusuf’un, Vehbi ve Si-
yyare Durak kızı Asiye(1901-1936) ile evli- liğinden (Sulu)
Hasan(1920-1991)- Mürüvvet ve Memet  (çocuk yaşta öldü.) 
dünyaya gelmişlerdir.

(Sulu)HASAN DURAK- Sefer-Elmas Okçu kızı Emine 
ile olan evliliğinden; ABİDE +Abdurrahman Çil =Mesle-
han,Mesude, Songül ve Uğur. RÜVEYDE +Vahap Kuzucu= 
Hilal, Ferhat ve Mine. MEMET DURAK + Cezmünür= Selda, 
Ahmet(Polis) ve Serkan.  CELAL DURAK + Nazime = Fatih ve 
Emine.

MEMET  DURAK- Eğitim almadı. Şoförlükle iştigal etti. 
Malatya- Doğanşehir     arası taksi dolmuşçuluğu yapark-
en 1980 öncesi anarşi ortamında saldırıya uğra-  yarak can 
verdi. Oysaki onun siyasetle ve çekişmelerle hiçbir ilgisi 
yoktu.             CELAL DURAK- Onun da üstün bir tahsili yok-
tu. Girişken bir insandır. Yakınlarına ve hemşerilerine karşı 
uyum içerisindedir. Belediye zabıta memur-    luğundan 
emeklidir. Son zamanlarda siyasete ilgi duymuştur.

RÜVEYDE ve ABİDE  isimli kızlar, terbiyeli, becerikli, eş 
ve çocukları ile uyum içersinde yaşamlarını sürdürmekte-
dirler.

Hasan Durak’a niçin sulu lakapı takılmıştır? Pek 
malümatım yoktur. Bu sıfat yersiz harekette bulunanlar 
için genellikle kullanılır. Hasan dayı Kristal Kahve- hane-
sinin müdavimlerindendi. Oyun oynamayı ve sohbet et-
meyi çok severdi. Nedense, caminin yolunu hiç bilmez, alnı 
secdeye değmezdi. İnsanları sever, kimse hakkında kötü 
şeyler düşünmez ve söylemezdi. Kristal Kahvehanesini ve 
içindekileri o kadar severdi ki, son dönemlerinde hasta 
olduğunda “ölürsem cenazemi, Kristalin önünden geçirin “ 
demiş ve arzusu yerine getirilmiştir.

MÜRÜVVET- Osman Canpolat ile kaçırılarak evlenmiştir. 
Kendisi sara hasta- sıdır. Sık sık baygınlık nöbetleri geçirme-
ktedir. Bir gün, böylesi bir anda kızgın sacın üzerine düşmüş 
ve ağır yaralanmıştır. Kocası Osman ona bakamayacağını 
anlayarak, götürüp kardeşi Sulu Hasan’ın kapısına bırak-
mıştır. Aldığı ağır ya- nıklar sonucu, yaşama direnemeyerek 
vefat etmiştir.Çocukları yoktur.

HASAN  ikinci evliliğini Molla Şerif Şen kızı SAFİ-
YE(1874-1911) ile yapmış ancak çocukları olmamıştır.

Burada bir yanılgımı düzeltmek isterim.Yaşam tarihleri 
dikkate alındığında Hasan’ın ilk evliğini Safiye, ikinci evlil-
iğini muhtemelen çocuğunun olmaması nedeniyle Hava ile 
yapmıştır, düzeltirim.

-(Zaptiye) MEMET (1875-1937) – İlk evliliğini Eyüp-Ayşe 
kızı FATMA (1883-1944) babamın bibisi ile yapmış ve bu ev-
lilikten Ahmet (1911-1975)- Emine (1913-….) – Mustafa (1922-
2007) ve Hatice  dünyaya gelmiştir.

Ben Memet dedemi görmedim, dolayısıyla tanımıyorum. 
Zira ben doğmadan çok önce ölmüş. Başkalarının tanımı ile 
zeki, çalışkan, üreten  bir insandır.Aşağı mahalle camisinin 
karşısında üç katlı çinko çatılı bir evi vardı. Hepimiz az çok 
biliriz o evi.Yanında koca bir ceviz ağacı vardı. Dibine dökülen 
cevizleri toplar afiyetle yerdik. Bunun için erkenden  kalkıp 
toplamak gerekirdi. Zira yol kenarı olduğu için gelen geçen 
toplayıverirdi. Çok eskilerde tren yolunun ilk döşendiği yıl-
larda, evin altı şantiye olarak kullanılırmış. Dolayısiyle çok 
işlek bir konumda imiş. Dedemiz ileri görüşlü bir insan olar-
ak, her şeyin ilki onunla gerçek- leşirmiş. Mesela Körolada 
yetiştirdiği meyve bahçesi, Doğanşehirde bir ilktir. Çalışkan 
olduğu için maddi durumu da iyi imiş. Kıtlık yıllarında, ihti-
yacı olanlara yardım eder, ellerinden tutarmış. Nur içinde 
yatsın.  

İlk eşi Fatma, babamın halası(bibisi), benim doğduğum 
yıl ölmüş. Anlatılanlara göre dinine çok düşkün, devamlı 
okur ve niyaz edermiş. İkinci eşi Fadime ise benim annean-
nemdir. Çok akıllı ve zeki bir insandı. Gördüğü ve öğrendiği 
bir şeyi asla unutmazdı. Herhangi bir eve girip çıktığında, o 
evin kaç odası, kaç kapısı, kaç penceresi ve hatta merdiven-
inin kaç basamaklı olduğunu kesin olarak bilirdi. Torunlarını 
ve yeğenlerini çok sever ve gözetirdi. Hiç unutmam yeğeni 
Vahap Korkmaz’ın öldüğünü duyar duymaz, hemen oraya 
yığılıverdi. Her ikisinin  cenazesini peş peşe kaldırmıştık.

AHMET DURAK- Esat-Ümmiye Doğan kızı Makbule ile 
olan evliliğinden; 1)Şemsi Doğan + Latife =Metin Oktay(E-
konomist) ve Esat(Gazeteci)- 2) Nuran + Münir Taştan= Ku-
bilay (Cum.Sav.) ve İlkay Seda(İkt.)- 3) Hülya + Recep Albay-
rak =Esra (Psikiatrist) ve Arda(Bil.Say.Müh.) 

4)Birsen +Haksun Acet(Mütehassıs Dr.)=Sebla(Kimyag-
er) ve Sezin(Psi-kolog)

Ahmet Durak, benim sevgili dayım ve kayın babam. Gi-

yimi ile kuşamı ile, tavır ve davranışları ile insanlarda saygı 
uyandırırdı. Örnek bir insandı. Ailevi yaşantısı mükemmeldi. 
Müteahhitlikle iştigal ederdi. Maddi durumu çok iyi iken son 
zamanlarda çok sıkıntılar çekti. Sıkıntı çekmesinin nedeni 
de işlerini hilesiz ve düzgün yapıyor olmasından kaynakl-
anmıştır. 1986 depremlerinde, yaptığı Hükümet Konağında, 
bir çatlak bile oluşmamış, depremi inceleyen yetkililer hay-
ranlıklarını ve takdirlerini ifade etmişlerdir. Çocuklarından 
ŞEMSİ DOĞAN DURAK, benim akranımdır. Kendisi ile güzel 
çocukluk ve gençlik anılarımız olmuştur. Kendisi biraz hay-
alperestti. Daima çok iyi şeylerin hayalini kurar, ancak 
hayalleri, beceriksizliğinden mi, yoksa şansızlığından mı? 
gerçekleş- mezdi. Buna rağmen, asla bu düşüncelerinden 
vazgeçmezdi.                     NURAN ve HÜLYA- iyi bir öğret-
menlik dönemi geçirmişlerdir. En küçük    kızı Birsen iyi bir 
banka memuresi iken, eşi Dr.Haksun tarafından çalıştı- rıl-
mamış, evinin hanımı ve çocuklarının annesi olmuştur.

Şayet Birsen, bankacı olarak çalışmış olsa idi, mut-
laka başarılı bir bankacı olarak hatırlanıyor olacaktı. Eşi 
bacanağım Haksun Acet’i tarif etmekte kelimeler kifayet 
etmez. Bonkör, iyilik sever, candan ve çok samimi bir kişiliği 
vardır. İzmirli olmasına rağmen Malatya’yı ve özellikle 
Doğanşehir’i ve insan- larını çok sevmiş, insanlar da onu 
saygı  sevgi ve takdirle karşılamışlardır.

Öğretmenlik görevlerini çok başarılı bir şekilde sürdüren 
Nuran ve Hülya, öğrencileri ve onların velileri tarafından 
çok sevilir ve takdir edilirlerdi. Emekli olmalarına ve aradan 
uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen, öğrencileri ve 
velileri tarafından hala aranıyor ve hatırlanıyor olmaları, 
onların bu mesleği ne kadar sevdiklerini, önemsediklerini 
ve dolayısıyla başarılı olduklarını göster- mektedir. Eşim 
Nuran;  temiz, düzenli, tertiplidir. En olumsuz yanı her   işi 
ağır- dan almasıdır. Bu ise onun yaptığı işi önemsemesinden 
kaynaklanmaktadır.En ufak bir haksızlık karşısında tepkis-
ini anında koyar ve hiç çekinmez. Bu durumda, bazen de 
kırıcı olabilmektedir. İdeal bir öğretmen olarak hafızalar-
da daima kalıcı olacaktır. Baldızım Hülya, çok zeki ve aklı 
başında insandır. Eli çabuk ve pratiktir. İnsanlarla iletişimi 
mesafelidir. Özelliklerinden dolayı kendisini daima takdir 
etmişimdir. Albayrak ailesinden Recep ile yapmış olduğu 
evlilik büyük bir uyum ve mutluluk içinde geçmektedir. Bu 
mutlu evliliğin sonucunda, Esra ve Arda gibi zeki, başarılı 
ve sevecen iki çocuk dünyaya gelmiştir. Bacanağım Recep 
ise çocukluğundan itibaren tanıdığım, çok efendi, kendis-
ine çok yakın hissettiğim güzel bir insandır.Küçük baldızım 
Birsen’i hep o çocuksu halleriyle hatırlarım. Oysa torun sa-
hibidir. Ne kadar da çabuk büyüyorlar bu çocuklar?..İyi bir 
anne olmayı becerdi. Nineliği ise mükemmel yapmaktadır. 
İyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir nine olabilmek için  büyük 
gayret sarfettiği inancındayım.

EMİNE- Osman Bilgili ile olan evliliğinden; 1) Gülser + 
Fahri Yağcı (Geniş bilgi “Yağcı” ailesinde) 2) Gülümser + 
Servet Özbey(Geniş bilgi Özbey aileside) 3) Ökkeş + Fatma 
(Geniş bilgi “Bilgili” ailesinde) 4)Memet +  Nuran (Geniş bil-
gi “Bilgili” ailesinde) 5) Müberra(çocukken öldü)

Biz yeğenlerini çok sever ve gözetirdi.Yanına 
uğradığımızda çok mutlu olur, izzet ikramlarla gönlümüzü 
hoş tutmaya çalışırdı.”Ola niya sık sık galmiyirsiz. Sizleri ös-
kiyirim(özlüyorum)” demesini hiç unutmam. Kendisini çok 
seviyor ve arıyorum.

MUSTAFA DURAK- Nezaket ile olan evliliğinden ERSİN 
DURAK + Nevin= Pınar ve Bahar – ERKAN DURAK (Elekt.
Müh.) + İlksen (Öğret.)= Gamze(Eczacı) ve Gürol(Bil.Say.
Uz.)- CANAN + Kemal Demiral =Gözde

Dayım Mustafa Durak; kültürlü, konuşmaları etkili, 
itibarlı, saygın ve yakışıklı bir insandı. Ancak, etki altında 
kalmayan, başına buyruk, kural tanımayan birisi olarak 
tanıdım. Önceleri tapu dairesinde memur olarak çalıştı. Bi-
lahare Almanya’ya gitti. Orada sinemacılıkla uğraştı. Emek-
li olunca da Türkiyeye döndü. Asker arkadaşı Kamil Durdu, 
onun hakkında şunları anlattı:”Mustafa ile  birlikte asker-
lik yaparken, komutanlar kendisinden el aman etmişler-
di. Kural  tanımazdı. Çoğu zaman izinsiz dışarı çıkardı. Bir 
gün; izin için komutanın huzuruna çıktım. Nereli olduğumu 
sordu. Ben de Doğanşehir’liyim komutanım dedim. Bunun  
üzerine komutan dikelerek “Mustafa Durak’ın memle-

ketindensin öyle  mi? İzin mizin yok çık dışarı.” dedi. Doğ-
ru düzgün askerlik yapmaz, çoğu kez firar eder, dışarılar-
da eğlenir, komutanları pek takmaz, olay çıkarırdı. Aksi ve 
keyfi  tavırları sivil hayatta da devam ederdi. Bütün aile 
fertleri C.H.P.yi desteklerken, dayısı Esat Doğan C.H.P Me-
busu iken; D.P.yi desteklemiş ve hatta bir süre ilçe başkan-
lığını bile yapmıştır. Çocukları  ERSİN ve ERKAN’ın çocukluk 
yılları kısıtlı da olsa bizlerle geçti. Her ikisi de son  derece 
mütevazi, iyi kalpli, sevecen ve nazik insanlardır. Kendiler-
ini çok sevmekte ve takdir etmekteyim. Ersin hala Alman-
yada yaşam sürmekte, ara sıra Türkiyeye gelip akrabalarını 
ziyaret etmektedir. Erkan çeşitli fabrika ve iş yerlerinde, 
elektrik mühendisi olarak hizmet verdikten sonra, emek-
liye ayrılarak eşi ve çocukları ile İzmirde mutlu bir yaşam 
sürdürmektedir. Canan’ı pek yakından tanıyamadım. Ancak 
onun da iyi bir insan olduğuna inanmaktayım. Genç yaşta 
hayatını ağır bir hastalık sonucu kaybetmesi bizleri çok üz-
müştür.

HATİCE- Köşger Mustafa Tatar ile nişanlı iken Mustafa 
Ağa tarafından  kaçırıldı. Fazla yaşayamadı öldü.Çocuk yok.

ZAPTİYE MEMET DURAK, ikinci evliliğini kuma olarak 
aldığı Fadime (…1987) Benim anneannem ile yaptı. Bu ev-
lilikten 1) Cemile(1925- 2003)-2)Mahmut(1927-1940)Ölü.- 3)
Asım(1932-2014) ve 4)Nadiye(1933-2007) dünyaya geldi.

CEMİLE- Yusuf Taştan ile evliliğinden; Münir-Müni-
re(ölü)-Ünver-Nevide- Nevriye ve Gürsel dünyaya geldi. 
Benim sevgili anneciğim. Herkesin annesi kendisine ne ka-
dar kıymetli ise, benim annem de, benim ve bizler için o 
kadar kıymetlidir. Çok zeki, çalışkan ve fedakar bir insandı. 
Gerektiğinde bir erkek gibi çalışır, her olumsuzluğa göğüs 
gererdi. Sıkıntılı anlar da yaşadı. Ancak hiçbir zaman pes 
etmedi. Mücadelesini son anına kadar sürdürdü.(Geniş bilgi 
“Taştan” ailesinde)

ASIM DURAK- Aysel ile olan evliliğinden; 1) Sali-
h(Me.)+Pakize=Bahadır –Burak  ve Bora. 2) Ali(Me.)+Fatma 
=Burcu-Atakan ve Hilal./ 3) Gönül +Selim Güven(Koop.Em.)= 
Ömer Kıymetle - Gamze A.Murat Alıcıoğlu ile evli. / 4) Sal-
im + Nurgül(İbrahim Akbaş kızı)= Uğur(Öğret.) ve Onur.5) 
Sami(Üni.Gör.)+ Ayten(Bahrili) =Hümeyra ve Selçuk.

Asım Durak, en küçük ve öz dayım. Dirayetli bir in-
sandır.Olaylar karşısında soğukkanlılığını muhafaza etme-
sini bilirdi. Durumları hiç dert edinmez.Daima moralli olma-
ya çalışır ve herkese de bu konuda telkinlerde  bulunurdu. 
Ağır bir hastalık geçiriyor olmasına rağmen, uzun yıllardır 
hastalığına direnmesini bilmiştir. İlçenin ilk şoförlerinden 
sayılır. Bir süre Almanyada çalıştı. Emekli olup, şimdilerde 
büyük gelininin yanında, ağır bir hastalığın pençesindedir.

SALİH  DURAK- Başlarda savruk bir hayat yaşadı. Eşi 
Pakize’nin kendisine anlayışlı ve hoşgörü ile yaklaşması so-
nucu hayatı düzene giriverdi. Şekerbankda  görev yaparken 
geçirdiği bir felç ile sağlık düzeni bozuldu. Sonunda pek fa-
zla     yaşayamadan genç yaşta vefat etti.

ALİ  DURAK- Elinden her iş gelmesine ve bu işleri de iyi 
becermesine rağmen,  düzensiz bir yaşam sürdürmekte-
dir. Özel İdarede çalışmasına devam etmektedir.    SALİM  
DURAK- Akıllı, zeki ve maharetlidir. Bu aklını iyi kullanması 
kendisi-  ne avantaj sağlayacaktır. Çeşitli işlerde çalışmış ve 
emekliye ayrılmıştır.                GÖNÜL- Öğrencilik ve evliliğinin 
ilk yılları iyi geçmiştir. Şayet isteseydi ve ça-   ba gösterseydi 
çok daha iyi konumda olabilirdi. Ancak kendini koyverdi ve 
içine    kapandı. Bu durumu hem kendisine ve hem de yakın-
larına olumsuz yönde yansı-    maktadır.

SAMİ  DURAK- Kendini bilen, ağır başlı, insanlara say-
gılıdır. İnönü Üniversi-  tesinde almış olduğu görevi başarı 
ile sürdürmektedir.

NADİYE DURAK- O benim çocukluğumun koruyucu me-
leği idi. Beni omu- zuna alır gezdirirdi. Bir gün beni alıp oku-
la bile götürdü. Okul o zaman,  Sağlık Ocağının  bahçesinde 
kiremit çatılı küçük bir bina idi. Sınıfta öğretmenler bize 
ters ters bakıyorlardı. Muhtemeldir ki benim gibi küçük bir 
çocuğun okula getirilmesinden hoşlanmamışlardı. Onun 
bana daha  doğrusu bizlere olan sevgi- si, bizim de ona olan 
saygımız ölünceye kadar devam etmiştir.

Nadiye – Latif Durak ile olan evliliğinden İlksen 
(Öğret.)-İlker (Prof.) Alper (Prof.) –Aysen (Elektronik Müh.)
Hepsi de zeki ve yeteneklidir.

1)İlksen + Erkan Durak =Gamze(Eczacı) ve Gürol(İkt.
Yrd.Doç.Dr.) 2) İlker +Hatice Durak =Esra (Kim.Müh.)-Se-
da(Ziraat Müh.)-Hüdanur (Öğ.Bilgisayar)

3)Alper + Berrin Durak=Merve(Antropolog)-Sümey-
ye(Öğ.)-Alperen(Öğ.)- 4)Aysen+Mustafa Havutçu= İrem-Er-
en-Emre (Öğrenciler )

Çocukları ile ayrıntılı bilgi Latif Durak hanesinde işlen-
miştir.
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Bir Dost Sıcaklığıyla Yakınınızda
Vestel Beyaz Eşyalarda
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KDV
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