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SON MÜRACAT 26 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Bakan Tüfenkçi Doğanşehir’de
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanlığını, Doğanşehir Belediyesini ve Kaymakamlığı ziyaret etti

Başkan  Vahap Küçük;, Yayınladığı mesajında 
şunları dile getirdi:

“Kandiller, manevi feyizleriyle gönülleri aydınla-
tan, zihinleri berraklaştıran ve insanın kendini sor-
gulamasını sağlayan önemli gecelerdir. Ramazan 
ayının müjdeleyicisi Berat kandili de Müslümanların 
günahlarından arındıkları önemli ve mübarek bir 
gecedir. Bu gecenin; bizleri birlik, dirlik, kardeş-

lik, paylaşma, barış ve sevgi çemberinde buluştur-
masını diliyorum. Aynı zamanda, dünyanın her ye-
rinde çatışmaların, savaşların yıkımların, acıların, 
haksızlıkların son bulduğu, hakkın ve adaletin te-
celli bulduğu bir dünyaya vesile olmasını temenni 
ediyorum.  Doğanşehirli hemşerilerim başta olmak 
üzere tüm İslam âleminin Berat kandilini tebrik eder 
saygılar sunarım.” Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,
Berat kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Ömer Karahan

KAYIP

Üstada Sormuşlar,
 Aşk ile sevda arasındaki fark nedir?
Üstat Cevap vermiş; 
AŞK:  Hevesin bitene kadar.
SEVDA:  Nefesin yetene kadar.

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 12    Sayı: 574

Yayın Türü: Süreli
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Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

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/

 Mehmet 
Balkış

Elma Ağaçlarının
Sökümüne
Tam Gaz Devam
Elma’sı ile ünlü Doğanşehir’de üreticiler elma 

ağaçlarını sökmeye devam ediyor.
Elma’sı ile  ünlü Doğanşehir’de  üreticiler elma 

ağaçlarını sökmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda  yetiştirdikleri elma para etmediği 

için ağaçlarını kesip, yerine farklı zirai ürünler ekmeye 
başlayan  elma üreticileri geri kalan ağaçlarını da sökm-
eye devam ediyor.

Elma üreticilerinden Remzi Özdemir Sürgü ’de  
yıllardan beri  elma yetiştirdiğini ve pazarladığını ifade 
ederek önceleri elmanın dış pazarda  Irak ve Suriye’ye , 
iç  pazarda da doğu  ve güneydoğu illerine satılmasından 
dolayı para ettiğini ancak, buralardaki savaş ve belir-
sizlik nedeniyle bu pazarların kapandığını ,yerine yeni 
pazarların bulunamamasından dolayı da  elmanın para 
etmediğini belirtti. Bölgede kamuya ait soğuk hava de-
polarının bulunmadığından da bahseden  çiftçi  özdemir  
ürünlerin depolanamadığı için elden çıkarmaları gerek-
tiğini söyledi. Özdemir  maliyet hesaplandığında  elmanın 
bir kilosunun kendilerine 70 kuruşa mal olduğunu, ancak , 
ıskarta ürünü meyve fabrikalarına 20 kuruşa, birinci kalite 
ürünü ise  40-50 kuruş civarında satabildiklerini ifade etti. 

Bu güne kadar Doğanşehir ilçesinde yaklaşık yirmi bin 
elma ağacının kesildiğini  bu gidişle  kalanların da kesi-
leceğini  her yıl zarar etmektense elma ağaçlarını kesip 
yerine alternatif ürün ekmeyi düşündüklerini açıklayan 
Özdemir yetkililerin  pazarlama ve depolama sorunlarına 
çözüm bulmaması durumunda bölgedeki zaten az sayıda 
kalan bütün elma  ağaçlarının da  kesileceğini belirtti.

GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANLIĞINA
HAYDAR KARADUMAN YENİDEN SEÇİLDİ

HABER MERKEZİ 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına 

yeniden Haydar Karaduman seçildi.  
1989 Yılında kurulan Malatya Gazeteciler Cemi-

yetinin 13. Olağan Genel Kurul toplantısı Cemiyet bi-
nasında yapıldı. Verilen önerge ile Divan Başkanlığı-
na Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim 
Halil Kılıç, Katip üyeliklere Basın İlan Kurumu Şube 
Müdürü Nihat Abacı ve Araştırmacı Nezir Kızılkaya 
getirildi.  

“CEMİYET OCAĞINI
28 YILDIR AÇIK TUTTUK” 

Kongrenin Açılışında konuşan Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “Birkaç 
gündür Turgut Özal Tıp Merkezinde Dahiliye ser-
visinde yoğun bakımda tedavi görüyordum, Cuma 
günü taburcu oldum, bugün buradayım. Sizlere 
şunu söyleyebilirim. Cemiyeti hiçbir çıkar gurubuna 
kullandırmadık, siyasi emellere alet etmedik. Oca-
ğımız 28 yıldır hep açık. Günlük mesai yapar gibi Ce-
miyeti açık tuttuk. İnanın Malatya basını Türkiye’nin 
her iliyle yarışacak, kalite de ve düzeyde. Önemli 
hizmetler verdiğime inanıyoruz. Sizlere layık olmak 
için çalışmaya çalıştık. Sorunlarımız yine de çok, 
ama sorumluluklarımız hep ön planda gelmiştir” 
dedi.   

“MALATYA BASIN SARAYI 
HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ” 

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin faaliyet ve 
hesap bilançosunu okuyan Gazeteci Vahap Güner, 
“Cemiyetimiz 28 yıldır önemli hizmetler vermiştir. 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunda yönetim 
düzeyinde Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonun-

da Başkan Vekilliği düzeyinde temsil edilmekte-
dir. Ayrıca diğer basın kuruluşlarını da Temsilcilik 
düzeyinde temsil eden Cemiyetimiz hayal olan ko-
nut Projesini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır’ın desteğiyle gerçekleştirmiştir. Bu proje 20 
kadar Cemiyet tarafından örnek alınmıştır. Basın 
Tarihi kazandırılmış ve 10 Ocak Gazeteciler günü 
her yıl etniklerle kutlanmıştır. Şimdi hayal olan bir 
projemiz daha var. Bu hayali gerçekleştirmek için 
bu kongre ile birlikte harekete geçiyoruz. Malatya 
Basın Sarayını yaparak basın kuruluşlarımızın yer 
sorununu kökten çözmek ve Bölgemize örnek olmak 
istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 
ilçe belediyelerimizle de görüşerek Malatya basını-
na hizmet verecek örnek bir basın sarayını Çöşnük 
de ki tahsisli arsamızda yapmak istiyoruz. Sizlerle 
birlikte bu hayali gerçekleştirmek tek hedefimiz ol-
acak” diye konuştu.  

“BÜLTEN HABERCİLİĞİNE 
SON VERİLMELİ” 

Genel Kurulda söz alan Gazeteciler Esma Kara-
doğan, Yaşar Altuntaş ve Güler Hazar, basın kuru-
luşlarının Gazetecilik yapmasını istediklerini belir-
terek “ama bülten haberciliği Gazeteciliği tehdit 
ediyor. Kes yapıştır, indir yöntemleri çalışan gaze-
tecileri de etkiliyor” derken, Vuslat Tv Haber Müdürü 
Ökkeş Cerit, Malatya Basın Sarayını gündeme getire-
ceklerini belirterek gazetecilerin bu projeye destek 
olmalarını istedi. 

Kongre Divan Başkanı Halil İbrahim Kılıç’da Ce-
miyet arsasının yıllardır boş olarak beklediğini ifade 
ederek  “Basın Sarayı projesine 

tüm basın sahip çıkmalıdır. Malatya için çok 
güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.  

KARADUMAN 13. KEZ SEÇİLDİ 
Daha sonra yapılan seçimlere tek liste ile gi-

dildi. 1989 Yılında kurulan Cemiyetin 13. Olağan 
kongresinde Haydar Karaduman 13. Kez başkanlığa 
seçilirken yeni Yönetim kurulu ve diğer organlar şu 
isimlerden oluştu: 

YÖNETİM BELLİ OLDU
Malatya Gazeteciler Cemiyeti yeni Yönetim Ku-

rulu’ na Nursel Tokgöz, Ali Er, Mustafa Eren, Vahap 
Güner, Hüseyin Karaaslan, Remzi Hayta, Yunus Po-
lat, Esma Karadoğan, İsmail Demirci, Ali Aladağ, 
MGC Denetim Kurulu’ na Mehmet Kılıç, Burhan 
Karaduman, Nihal Gül, Yılmaz Yaşar, Ökkeş Cerit, 
MGC Disiplin Kurulu’ na Hayati Tokmak, Sümeyye 
Karaduman, Burak Altun, Hacı Türkkan, İbrahim Ul-
utaş, MCG Federasyon ve Konfederasyon Delegeleri’ 
ne Haydar Karaduman, Vahap Güner, Ali Er, Hüseyin 
Karaaslan, Mustafa Eren, Mehmet Kılıç, Remzi Hay-
ta, Ali Aladağ seçildi.
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Bakan Tüfenkçi Doğanşehir’de
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanlığını, Doğanşehir Belediyesini ve Kaymakamlığı ziyaret etti

HABER MERKEZİ 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfen-

kci, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlunu, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ü ve Doğanşehir Kay-
makamı Memiş İnan’ı ziyaret etti.

İlçe başkanlığı ziyareti esnasında 
açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, “Ben 
sizlere, muhtarlarımıza ve teşkilatlarımıza 
teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile beraber milli iradenin 
galip gelmesi için katkıda bulundukları için 
Doğanşehirli hemşerilerimize teşekkür edi-
yoruz” dedi. “16 Nisan yaşandı ve bitti. Artık 
bizim önümüze bakmamız lazım” diyen Ba-
kan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Biz yeni bir sisteme inşallah 2019 yılın-
da geçeceğiz. Önümüzde bir süreç var ve bu 
süreci iyi değerlendirmemiz gerekir. Her dem 
yenilenerek ama istikametten sapmadan he-
deflerimize yürümemiz lazım. Biz bir yan-
dan terörle mücadele ederken bir yandan da 
ekonomiyi kalkındırmaya, insanımızın refah 
düzeyini yükseltmeye gayret gösteriyoruz. 
Ekonomimizi en az zararla düzlüğe çık-
ardık. İnşallah enflasyonu yılsonu itibariyle 
tek haneli rakamlara çekeceğiz, yeter ki biz 
birliğimizi beraberliğimizi kaybetmeyelim. 
Teşkilatlar olarak sizlerin de her daim mil-
letin içinde olarak talepleri bizlere iletmeniz 
lazım.”

Doğanşehir doğalgaza 
kavuşuyor

Bakan Tüfenkci, Doğanşehir’in en kısa za-
manda doğalgaza kavuşacağını da belirterek, 
“Doğanşehir’in doğalgaz ihalesi yapıldı. Sö-
zleşmesi inşallah haziran ayında yapılacak 
ve Doğanşehir’i doğalgazla buluşturmayı hı-
zlandıracağız” şeklinde konuştu. Bakan

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlçemize 100 yataklı yeni bir hastane 

kazandırmayı planlıyoruz. Devlet hastane-
miz yeni olmasına rağmen yetersiz kalıyor. 
Doğanşehir’i sağlık noktasında kendi kendine 
yeter hale getirmemiz lazım. Doğanşehir’in 
konut ihtiyacını da TOKİ eliyle çözeceğiz. 
müftülük binasına ihtiyaç var, bu binayı da 
yapacağız. Erkenek Tünelini de yakın zaman-
da hizmete sokacağız.”

S&P’nin kararı
Bakan Tüfenkci, uluslararası kredi dere-

celendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) 
tarafından açıklanan Türkiye’nin kredi notu-
na ilişkin de değerlendirme yaptı.

Tüfenkci: “Yılsonu itibarıyla Türkiye’nin 
yüzde 4’ün üzerinde büyüyeceğine 
inanıyorum. Dün Standard & Poor’s 
kredi derecelendirme kuruluşunun 
Türkiye’nin notunu negatif olarak 

tescillenmesi açıklamasını doğrusu çok da 
piyasaların ciddiye almadığını ve en önem-
lisi de tutarlılığının yitirildiğini görüyoruz. 
Biz Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de 
birçok kredi derecelendirme kuruluşunu çok 
yanılttık. Onların aksine Türkiye güçlü bir 
şekilde büyümeye devam etti. Ben de tah-
minlerim olarak ifade edeyim, yılsonunda 
yüzde 4’ün üzerinde büyümeyi inşallah çok 
önemli gelişmeler olmazsa yakalayacağımıza 
inanıyorum.”

Bakan Tüfenkci, Doğanşehir de esnaf zi-
yareti de gerçekleştirdi. Tek tek esnafla el 
sıkışarak sohbet eden Bakan Tüfenkci, ilçe 
halkının taleplerini dinledi.
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SON MÜRACAT 26 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,



6 9 MAYIS 2017HABER

Soldan sağa
1. Akar (eski)... İnişli çıkışlı... 2. Leibniz’in felsefesinde 

artık bölünemez bir birlik olan sonsuz sayıdaki cevherlerin 

her biri... Oldukça iyi... 3. Üst deri... Kaslı... 4. İncelmiş, ince, 

arıtılmış, saflaştırılmış... Kısa sürede birçok mermi atabilen, 

isabet oranı düşük, tek elle de kullanılabilen bir tür makineli 

tüfek... Bilen (eski)... 5. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva 

edindikleri kovuk... Dört teli olan, çenenin altına dayayarak 

çalınan yaylı saz... Kölesi olan... 6. Küçük kanal... Doğada az 

bulunan, güç işlenen, hidratlı çinko silikat... 7. Ağabey (halk 

ağzı)... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Dilemek 

işi... 8. Kendisine inanılan kimse... Bol ve güçlü olarak çıkan 

veya fışkıran... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 

9. Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, 

amaç, gaye, maksat, hedef... Ticaret gemilerinde eski ve usta 

gemici... Kötü, çirkin, tuhaf (eski)... 10. Açıklık, açık ve kesin 

yargı (eski)... İkiyüzlülük... Çeşitli yükleri yukarı çekmek için 

halattan yapılmış sapan... 11. Hastalıklı, sakat (eski)... Etkiley-

ici... 12. Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam... Şiilik... 

Bazı kimseler ve nesneler... 13. Aktinyum elementinin simge-

si... Bel hizası... Etene (halk ağzı)... 14. Artvin iline bağlı ilçel-

erden biri... Gemide direklere takılı halatları bağlamak için 

küpeştenin iç tarafında bulunan delikli ve çubuklu levha... 

15. Veba (eski)... Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi göster-

en ek, şahıs eki... Herhangi bir durumun, cismin veya alanın 

sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil...

Yukarıdan aşağıya
1. Dünya üzerinde yer alan bir kıta... Gözlemevinde bulu-

nan, saatler içinde en doğru giden ve öbür saatlerin ayarlan-

masında kullanılan saat... 2. El ile bir çeşit dantel örmek için 

kullanılan silindir biçimli araç... Giresun iline bağlı ilçelerden 

biri... 3. Yöneltme, çevirme (eski)... İçinde nane ruhu olma-

yan... Tanrı (eski)... 4. Yaprakları salata olarak yenen baharlı, 

çok yıllık bir bitki... Utanma, utanç duyma... Yabani ormanlar-

da yetişen parazit sarmaşığı... 5. Etenesi bulunan memeliler alt 

sınıfı... Postu, kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebrası... 

6. Aruz ölçülerinden biri... Zayıf, ince, uzun boylu kimse... 7. 

Fermiyum elementinin simgesi... Binme, yük çekme, taşıma 

vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Su kıyısın-

da yapılmış büyük, görkemli ev... 8. Türk alfabesinin beşinci 

harfinin adı, okunuşu... Öğütülerek toz durumuna getirilmiş 

tahıl ve başka besin maddeleri... Uğramış, yakalanmış, tutul-

muş (eski)... İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, 

ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulu-

nan bölüm, kafa, ser... 9. Minimum... Bir konutun, bir mülkün 

veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, 

bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar... Elin-

den iyi iş gelen, becerikli kimse... 10. Kökten... Çizilmek işi... 11. 

Davranış, tavır... Öleyazmak işi veya durumu... Kar, süt vb.nin 

rengi, beyaz... 12. Telalamak işi... Baryum elementinin simge-

si... Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anla-

tan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk 

ağzı)... 13. Eğelemek işi... Sıracagillerden, birçok çeşidi bulu-

nan ve kuzey yarım kürede yetişen bir bitki... 14. Pilisi olan, 

kırmalı, pilise... 

Genellikle Afri-

ka ve Uzak Doğu 

ülkelerinde B vita-

mini eksikliğinden 

ileri gelen bir hast-

alık... 15. Elenmiş... 

Birçok omurgasız 

hayvanın başında 

bulunan, dokun-

maya, tutmaya 

yarayan hareketli 

uzantı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

CHP İLÇE BAŞKANI ERDEM “REFERANDUMDA
HALKIN İRADESİNE GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR.”

HABER MERKEZİ 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 

Yönetim Kurulu Üyeleri, par-
ti binasında Basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

İlçe Yönetim Kurulu üyeleri 
ile birlikte Basın açıklaması yapan 
İlçe Başkanı Kenan Erdem refer-
andumda halkın iradesine gölge 
düştüğünü belirtti.

CHP İlçe Başkanı Erdem 
konuşmasının devamında ise şun-
ları söyledi.

“Değerli halkımıza; 16 Nisan 
2017 Pazar günü yapılan refer-
andum ( Halk Oylaması), önc-
esinde özveri ile çalışan yol 
arkadaşlarımıza, yönetim kurulu-

muza, Genel Başkan Yardımız ve 
milletvekilimize, İl Başkanımıza 
ve yönetim kuruluna, Eski İlçe 
Başkanlarımıza, meclis üyeler-
imize, kadın kollarımıza, Genç-
lik kollarımıza yaptıkları feda-
kârca çalışmalardan dolayı canı 
gönülden teşekkür ediyoruz. 16 
Nisan günü sandığa gidip oy kul-
lanan ve gün boyunca sandıklara 
sahip çıkan Sandık kurul üyelerim-
ize, Müşahitlerimize Atatürk ilke 
ve inkılâplarına bağlı, Cumhuriyet 
sevdalısı vatandaşlık görevini ye-
rine getiren çok değerli hemşer-
ilerimiz; Ne acıdır ki öncesinde 
olduğu gibi o günde yine refer-
andumda halkın iradesine gölge 

düştü. 16 Nisan 2017 günü yapılan 
halk oylaması işlem, devam eder-
ken ilçe seçim kurullarından çok 
sayıda mühürsüz veya “tercih” 
yerine “evet” yazan oy pusula-
larının seçmenlerce kullanıldığı 
ve Yüksek Seçim Kurulunun 
yaptığı açıklamada bu oyların-
da geçerli sayılacağı açıklaması 
yapılmıştır. Halkın iradesine direk 
müdahale edilmiştir. YSK’ nın bu 
uygulaması; Anayasanın 67. Mad-
desinde güvence altına alınmış 
seçme hakkını ve 79. Maddesinde 
yer alan seçimlerin doğruluk ve 
dürüstlük kurallarını ihlal etme-
kte olup, seçme hakkını güvence 
altına alan diğer uluslararası 
hukuk kurallarına açıkça aykırı 
olduğu gibi, aynı zamanda Yüksek 
Seçim Kurulu’nun yerleşik karar-
larına da aykırıdır. Tüm bu yapılan 
usulsüzlükler ile ilgili genel 
merkezimiz nezdinde gerekli iti-
razlar yapılmış ve sürecin nasıl 
sonuçlanacağı tüm halkımız gibi 
bizlerde merakla beklemektey-
iz. Sandığa giderek EVET diyen 
hemşerilerimize de demokrasi 
ve fikir özgürlüğü adına teşek-
kür ediyorum. Bizleri bu süreçte 
yalnız bırakmayan, “ Egemen-
lik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” 
Diyerek geleceğimiz için HAYIR 
diyen oy oranı ile Laik demokra-
tik Cumhuriyetimize sosyal 
demokrasiye ve hukukun üstün-
lüğüne sahip çıkan, azim ve kara-
rlılığını bir kez daha gösteren tüm 
Doğanşehirli hemşerilerimize bir 
kez daha gönülden teşekkür eder 
saygılarımı sunarım.” dedi.

HABER MERKEZİ 
İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı 

tarafından Doğanşehir de "Türk Halk Müziği Kon-
seri"  Verildi.

Malatya  İnönü Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Öğrenci ve öğretim görevlilerinin  verdiği 
Konsere Doğanşehir kaymakamı Memiş İnan, 
Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük, 
Doğanşehir halkı ve öğrenciler katıldı. Kons-
er programı kapsamında Doğanşehir’e gelen 
Malatya İnönü Üniversitesi Türk Halk Müziği Ko-
rosu Doğanşehir belediyesi Düğün Salonunda 
bir konser verdi. Koro ve solo Türkülerle müzik 
eşliğinde verilen konser   şölen havasında geçti.. 
Konserden sonra Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük yaptığı teşekkür konuşmasında 
“Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile 
görüşmelerimizde Malatya genelinde konserler 
vereceklerini kaydettiler. Bizler de bu güzel etkin-
liğe gönül rahatlığıyla katkı sunacağımızı belirtik. 
Sayın hocamıza buradan teşekkür ederim. Koroda 
görev yapan bütün hocalarımıza sonsuz teşekkür 
ediyorum başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
Daha sonra koro şefi Sinan Haşhaş’a plaket verdi. 

Belediye başkanı Vahap Küçük Doğanşehir 
belediyesi beypınarı sosyal tesislerinde İnönü 
Üniversitesi Devlet konservatuarı öğrenci ve öğre-
tim görevlileri onuruna yemek verdi. Yemekten 
sonra koro görevlileri Malatya ya gitmek üzere 
Doğanşehir’ den ayrıldılar. 

KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİNDEN
DOĞANŞEHİRLİLERE KONSER
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Millet vekilliği yaptığı süre içerisinde, herkesin 

yardımına koşmuş, darda kalan herkesin problemler-

ini halletmiştir. Sadece Malatya’lılara değil diğer yöre 

insanlarına da ayırım gözetmeksizin yardımda bulun-

muştur. Demokrat Parti iktidarında bile, Demokrat 

Partili insanların problemleri, o’nun tarafından halle- 

dilmiştir. Meclisin namazını aksatmayan ender mil-

letvekillerinden birisidir. Bu yüzden kendisi hoca diye 

anılmıştır. Gerek mecliste ve gerekse Başkentteki tüm 

resmi kurumlarda saygınlığı ve itibarı çok yüksektir. 

O her vatandaşın işini hallederken, resmi kurumlar-

da görev yapan insanlar da onun bir dediğini iki yap-

mamaktadırlar.

      Herkese karşı iyi niyetli ve güler yüzlüdür. Sin-

irlendiği, kükrediği hiç görül- memiştir. Kendisine 

kaba davranıldığı hallerde bile, olgunluğunu muha-

faza edebilmiştir. Doğanşehir halkının gerçekte onu 

sevip saymalarına karşın, C.H.P. ve D.P. arasında 

özellikle seçim dönemlerinde vuku bulan çekişmeler 

yüzünden, bu saygınlık bazen zaafa uğramıştır.

    Günlerden birgün, Doğanşehirde yolda yürüme-

kte olan Esat Doğan’a, Doğan- şehir eşrafından koyu 

bir Demokrat Partili sataşmada bulunur. Esat bey, 

kendi- sine gülümseyerek yoluna devam eder. Gün 

gelir, Ankarada bindiği araba ile meclise giderken, 

birden gözüne, kendisine sataşmada bulunmuş olan 

kişi takılır. Şoföre arabayı çevirmesini söyler. Dönüp 

geldiklerinde, yanılmamıştır. Kendisine birkaç gün 

önce sataşan kişi, yanında yaşlı babası ile yol ke-

narında durmaktadır. Burada ne arıyorsunuz? diye 

sorduğunda, Ankara’ya babasının hastalığı nedeni-

yle geldiklerini, fakat, kendi partililerinin sahip çık-

madıklarını, yardımcı olmadıklarını ve çaresiz du-

rumda kaldıklarını ifade eder. Esat  beyin bu duruma 

canı sıkılmıştır.”-Partilisi mi, martilisi mi varmış. Biz 

aynı memle- ketin insanları değilmiyiz? Ben dururken 

başkalarından yardım ummanız doğru mudur?..Haydi 

binin bakayım arabaya”..Doğruca hastaneye varırlar. 

Hastahane çalışanları Esat beyi tanıdıklarından he-

men koştururlar. Başhekim de haberdar olur olmaz, 

hemen koşup  gelmiştir yanlarına. Esat bey, hastanın 

yakını oldu- ğunu, gereken her müdahalenin yapıl-

masını, her saat başı kendisinin telefonla bilgilendi-

rilmesi talimatını vermiş, başhekim de hiç merak 

edilmemesini ve gereken her şeyin eksiksiz yerine 

getirileceğini söylemesi üzerine, arabasına tekrar bi-

nerek, meclisin yolunu tutmuştur.

     Hastaya her türlü ihtimam gösterilir. Esat bey, 

gelecek telefonu beklemek- sizin, kendisi bizzat ara-

yarak bilgi almaktadır.

Bir zaman sonra hasta iyileşir. Hasta ve oğlu 

Doğanşehire dönerler. Oğul, olup bitenleri gördüğü 

herkese anlatarak;

-Benim ona yaptığım kabalığa bak, onun bize 

yaptığı insanlığa bak. İnsanlığım- dan ve partililiğim-

den utandım, der.

================================
Esat Doğan, milletvekili olarak Ankarada bu-

lunurken, bir otel odasında  kalmak- tadır. O sıralar 

yeğeni Servet Özbey de Ankarada Tapu Kadastro oku-

lunda okumaktadır. Esat bey, yeğeni Serveti yanına 

alarak, aynı otel odasında kalmaya başlarlar. Hergün, 

otel adresine, onlarca tebrik kartı ve mektup gelmek-

tedir. Kimileri, sevgi ve saygılarını ifade etmekte, kim-

ileri de problemlerinin kendisi tarafından halledilmiş 

olmasından ötürü teşekkür etmekte, yada problem-

lerinin halledilmesi hususunda yardım talep edilmek-

tedir.Yeğen Servet Özbey:                         -“Amcam, her 

akşam beni masaya oturtur, tek tek, gelen tebrik ve 

mektuplara cevap yazdırır ve bunu hiç ihmal etmez-

di”, demiştir.

     Esat beyin 27 Ekim 1957 Genel Seçimlerinde, 

parti teşkilatınca, Demokrat Partinin kalesi Bursa’dan 

aday gösterilmesi sonucu kaybetmesi, Demokrat 

Partiyi harekete geçirir. Özellikle Malatya olmak 

üzere yurdun değişik yörele- rinde, tanınan, sevilen 

ve sayılan Esat Doğan’ın,  Demokrat Parti’ye kazan- 

dırılması, parti için büyük bir kazanç olacağı ortak bir 

fikir olarak ortaya çıkar. Hemen Esat Doğan’ın D.P.ye 

transferi için bir komisyon oluşturulur.Bu komisyon, 

o sıralar  Malatya Valisi  ve aynı zamanda parti müfet-

tişi olan Ahmet Kınık, Malatya D.P. il teşkilatı ile bir-

likte Doğanşehir’e giderek, Esat Doğan’ı  D.Partiye 

geçmesi için ikna etmeye çalışacaklardır.

   Ankara’dan gelenler ve Malatyadaki partililer, 

büyük bir heyetle Doğanşehir’e yollanırlar. Herkeste 

büyük bir heyecan vardır. Genel Merkezin bu konu 

üze- rinde ısrarla durması, olayı daha da çok büyüt-

mekte ve heyecanı daha da bir artırmaktadır. Böyle 

bir ismin partiye kazandırılması, partiye büyük katkı 

ve prestij kazandıracaktır. Heyetteki herkes durum-

dan umutvardır.Teklifin, Genel Merkez odaklı olması 

ve en önemlisi son seçimde, Bursa’dan aday gösteril-

erek harcanmaya çalışılması nedeniyle, Esat Doğan’ın 

teklifi kabul edeceğine kesin gözü ile  bakılmaktadır.

     Bu hadiseye bizzat şahit olan Esat beyin yeğeni 

(babam) Yusuf Taştan,  olayı bize şöyle anlatmak-

tadır:

     “Malatyadan büyük bir heyet geldi. Doğanşe-

hir olağanüstü bir gün yaşadı. Gelen heyettekiler, 

doğruca amcam Esat beyin evine yöneldiler, bizler de 

onları arkadan takip ettik. Heyetin geleceği önceden 

bilindiği için, gerekli hazırlıklar yapılmış, misafirlere 

sunulmak üzere çeşit-çeşit yemekler pişirilip hazır 

edil- mişti. Başta ben olmak üzere, tüm aile bireyleri 

ve hizmetçiler, adeta seferber olmuştuk. Bütün bun-

ları zevkle ve heyecanla yapıyor, hiçbir şeyin eksik 

olmamasına azami dikkat gösteriyorduk. Amcama 

karşı her zaman için derin bir saygı ve sevgi  duy-

muşumdur. O’na en küçük bir zarar gelsin istememiş 

ve o’nun için hayatımı bile feda etmeye hazır hisset-

mişimdir. Amcamın itibarı benim ve bizler için, çok-

çok önemliydi.

      Yemek yendikten sonra amcam ve konukları 

istirahata çekildiler. Kısa bir müddet sonra, Malatya 

valisi Ahmet Kınık söze girdi.“Esat bey, memlekette 

seni sevmeyen ve saymayan yok gibi. Bizler de seni 

seviyor ve çalışmalarından ötürü de seni takdir edi-

yoruz. Seninle ilişkilerimiz her zaman yüksek düzey-

de olmuştur. Bu ilişkilerimizin  daha da artarak de-

vam etmesi tek dileğimizdir.                                              

Salondan çıt çıkmıyordu. Ben dahil herkes pür dik-

kat ve heyecanla dinliyorduk. Heyettekiler, meseleyi 

bildiklerinden,Valinin sözü nereye getireceğini bili-

yorlar, pek heyecan göstermiyorlardı. Gerek amcam, 

gerek bizlerden orada bulunan birkaç büyüğümüz ve 

sırf misafirlere hizmet için orada bulunan ben, nefes-

imizi tutmuş, valinin ne demeye getireceğini anlama-

ya çalışıyorduk. Vali devamla;

-Bak Esat bey, D.P.Genel Merkezinden bize bir 

görev tevdi edildi. Senin gibi yüksek bir şahsiyeti 

partimize kazandırmak isteriz. Genel Merkez, ısrarla 

bu konu üzeride durmakta, gerçekleşmesi hususun-

da her türlü özveriye hazırdır. Şayet teklifimize evet 

derseniz, bundan büyük bir sevinç ve onur duyacağız. 

Bundan hem partimiz kazançlı çıkacak, hem de bun-

dan sonra senin bir dediğin iki olmayacak. Ne diyor-

sun ?...” Salonda, birden büyük bir sessizlik oluştu. 

Çıt dahi çıkmıyordu. Hem konuklar, hemi de bizler 

amcama dönmüş, pür dikkat, neler diyeceğini mer-

akla beklemeye başlamıştık. Kısa bir aralıktan sonra 

amcam,  gayet  sakin ve kendinden emin bir şekilde 

şunları söyledi :

-Sayın Valim, Ankara’dan ve Malatya’dan gelen 

değerli misafirler. Sizleri aramızda görmek ve evi-

mi, ilçemi şereflendirmeniz beni çok mutlu etti ve 

onurlandırdı. Kapım, sizin gibi değerli konuklara her 

zaman için açıktır. Sizleri misafir etmekten ve ağır-

lamaktan şeref duyarım. Teklifinize gelince… Sa-

londa büyük bir sessizlik oluştu. Bizler dahil herkes 

amcamın ne söyleyeceğine odaklanmıştık. Bizler ne 

diyeceğini  pek tahmin edemiyorduk ama, misafirler 

sanki, amcamın olumlu bir cevap vereceğinden emin, 

mütebessim bir çehre ile durumu izliyorlardı. Kendil-

erinin emin olmalarına sebep olarak ta, son seçim- de, 

C.H.P.nin  kendisini, hiçbir milletvekili çıkaramadığı 

Bursa’dan aday göste- rerek harcanmasını görüyor-

lardı. Amcam devamla;

-Teklifiniz beni gururlandırdı, onurlandırdı.Gerek 

D.P.Genel Merkezine ve gerekse siz konuklarıma 

gösterilen bu teveccühten ötürü, çok çok   teşekkür 

ede- rim. Ancaaak….

Tam bu sırada yine kısa bir sessizlik oluştu.Yüz 

ifadeleri değişmeye başladı. Bir tedirginlik ve buna 

bağlı olarak kıpırdanma ve mırıldanma hasıl  oldu. 

Amcam aynı ses tonu ile devam etti :

-Üç dönem Malatya milletvekilliği yaptım. Bu 

görevimden ötürü daima gurur duymuş ve bunu 

yaparken de büyük gayret ve titizlik göstermişimdir. 

İsmet İnönü benim genel başkanım, bu ülkenin milli 

bir  kahramanıdır. Ona her zaman için saygı ve sevgi 

duymuşumdur. Bu saygı ve sevgim ebediyen devam 

edecek- tir. Genel Başkanımın benim hakkımdaki 

düşüncesi ne olursa olsun, ona saygısızlık ve vefası-

zlık etmek bana yakışmaz. Bu nedenden ötürü tekli-

finizi kabul edemeyeceğim, beni anlayın lütfen, dedi.

    Bu beklenmeyen sözler karşısında, konuklar do-

nup kalmışlardı. Oysa ne ümitlerle gelmişlerdi. Am-

cam o kadar net ve kesin konuştu ki, kimsenin bir şey 

söyleyeceği kalmamıştı. Heyettekiler büyük bir hayal 

kırıklığı içerisinde, üzgün ve kırgın olarak kalktılar, 

arabalarına dolup  hızla Doğanşehir’i terk ettiler.

    Amcam, olayın etkisi ile, karşımda bir heykel 

gibi hareketsiz duruyordu. Salonda amcam ve bend-

en başka kimse kalmamıştı. Amcamın o andaki ruh 

halini gayet iyi süzebiliyordum. Çünkü onu çok-çok 

seviyor ve  çok iyi tanıyor- dum. Heyet karşısındaki 

tutumundan ve son anındaki durumundan o kadar 

duygulanmıştım ve etkilenmiştim ki, gözlerimden 

damlayan gözyaşları yanak- larıma doğru süzülmeye 

başlamıştı. Amcam, benim bu durumumu fark ed-

ince, yüzünde bir gülümseme belirdi.Ve;

-Deli oğlan, deli oğlan, git söyle de bana bir orta 

kahve yapsınlar…….

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
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