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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,
Kız Anadulu İmam hatip Lisesi yaptırıyor

Hayırseverliği ile ün salan ve İlçe halkı 
tarafından Vahap Ağa olarak bilinen Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşe-
hir’e Meslek Yüksek Okulunu kazandırdıktan 
sonra şimdi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a verdiği İmam Hatip Lisesi yaptırma 
sözünü tuttu, protokol imzalandı

Ağa Sözünü Tuttu!

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK ; “ARSA SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

İmam Hatip Yaptırmak için söz verdiğini 
söyleyen Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, arsa meselesinde sıkıntı yaşadıklarını 
ancak o sıkıntının çözüldüğünü en kısa zam-
nda okulun hizmete girmesinin planlandığını 
kaydetti. Yapılacak olan Kız İmam Hatip Lise-

sinin Doğanşehirehayırlı olmasını temenni 
ettiğini belirten Küçük açıklamalarına şu 
şekilde devam etti;” O zaman Başbakan olan 
Cumhurbaşkanımız seçimlere arifesinde 
Doğanşehir’e geldiğinde sohbet sırasında 
İmam Hatip ’lerin durumunu sordu. Bende 
kendilerine izah etti.

SAYFA 5

Başkan Vahap Küçük’ün Cumhuriyet 
Bayramı Kutlama Mesajı

Kaymakam Memiş İnan’dan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı:

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Kü-
çük, Cumhuriyet´in 93. kuruluş yıl dönü-
mü münasebetiyle yayımladığı mesajın-
da, “Milletimizin tarih yolculuğunda çok 
önemli bir dönüm noktası olan Cumhu-
riyetimizin 93.yıldönümünü kutlamanın 
gururu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Doğanşehir Kay-
makamı  Memiş 

İnan Cumhuriyeti-
mizin ilanının 93. 
Yıldönümü dola-

yısıyla kutlama 
mesajı yayınladı. SAYFA 4 SAYFA 4

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür 
Özdemir'den Doğanşehir'e Ziyaret

Malatya Barosu’ndan Aşure İkramı

Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İdaresi 
(MASKİ) Genel Müdürü 

Dr. Özgür Özdemir, 
Doğanşehir İlçesinde 
yapılan içme suyu ve 
kanalizasyon alt yapı 

çalışmalarını inceledi.SAYFA 4
SAYFA 4

Malatya Baro-
su tarafından 
Muharrem ayı 
nedeniyle Aşure 
günü düzenlendi.
Adliye binası 
içerisindeki Ba-
ro’da gerçekleşen 
Aşure etkin-
liğinde bin 200 
kişiye ikramda 
bulunuldu.
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Ali Kaya

KAYIP

Dürüst İnsan incindiği zaman, 
bir daha hiç konuşmaz.

Yalancı İnsan ise Haksızda olsa 
hiç SUSMAZ…….

Haftanın Sözü 

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR’DE YÖN BİLGİLENDİRME 
LEVHALAMA TAMAMLANDI

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, “İlçemize bugüne 
kadar kazandırılan yatırım ve hiz-
metler ile birlikte yapılan levhalama 
çalışmalarından dolayı, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Çakır nezdinde emeği geçen herk-
ese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı tarafından ilçelerde trafik yön 
bilgilendirme levhaları ile ilgili 
çalışmalar yoğun bir şekilde devam 
ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı tarafından konuyla il-
gili olarak verilen bilgilere göre; 
Malatya merkezin yanısıra kır-
sal mahallelerde de trafik işare-
tleme çalışmalarını sürdüren Ul-
aşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından, bugüne kadar Battal-
gazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arapgir 
ve Kale ilçelerinde trafik yön bilg-
ilendirme levhalama çalışmalarının 
tamamlandığı belirtildi.

96 YÖN BİLG-
İLENDİRME LEVHASI 

DİKİLDİ.
Çalışmalar kapsamında 

Doğanşehir ilçesine bağlı mahallel-
erde de önceden yapılan tespitler 
doğrultusunda levhalama çalışma-
larının yapıldığı ve toplamda 96 
adet yön bilgilendirme levhasının 
montajının tamamlandığı dile get-
irildi.

İlçelerinde yapılan trafik 
levhalama çalışmaları ile ilgili 
olarak memnuniyetini dile getiren 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Büyükşehir Belediye-
si ile birlikte alt yapı ve üst yapı 
noktasında birçok çalışmayı yürüt-
tüklerini belirterek, “İlçe merkez-
ine uzak mahallelerimize dışarıdan 
gelen misafirlerimiz istedikleri yere 
zamanında gidemiyor, birçok defa 
yol değiştirmek zorunda kalıyor-
lardı. Yapılan yönlendirme levhala-
ma çalışmaları sayesinde artık iste-
dikleri yere, kimseye sormadan, 
yolu bilen birilerini telefonla aram-
adan gidebiliyorlar.

İlçemize bugüne kadar ka-
zandırılan yatırım ve hizmetler ile 
birlikte yapılan levhalama çalışma-
larından dolayı, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır 

nezdinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir ilçesine bağlı ma-
halle sakinleri de yapılan yön bilg-
ilendirme levhalama çalışmasından 
dolayı mutlu olduklarını belirterek, 
“Daha önce mahallemize gelmemiş 
olan ancak düğünlerimize, cenaze-

lerimize veya gezmeye gelmek ist-
eyen birçok kişi ilçeye yaklaştığı an-
dan itibaren belki on defa telefon 
açarak yolu soruyorlardı. Trafik yön 
levhalarının takılması bu nedenle 
çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştular.

Askeri araca tır çarptı: 1 şehit

Doğanşehir’in Erkenek mahallesinde 
tırın yol kontrolü yapan asker ile jandar-
ma aracına çarpması sonucu bir er şehit 
oldu, bir astsubay yaralandı.

Doğanşehir in Erkenek Mahalesinde 
yol kontrolü yapan bir asker ile jandarma 
aracına çarpması sonucu bir er şehit oldu, 
bir astsubay yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadri S. idaresinde 
49 DA 706 plakalı boş kasa yüklü tır, 
Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde 
yol kontrolü sonrası dubaları toplayan 
Jandarma Er Uğur İpek'e (20) ardından da 
jandarma aracına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Jandarma Er 
Uğur İpek ile jandarma aracının içerisinde 
bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Erdal 
(22), olay yerine gelen 112 Acil Servis eki-
plerince hastaneye kaldırıldı.

Doğanşehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan jandarma er, müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Çavuş Mustafa Erdal ise 
Malatya Devlet Hastanesine kaldırılarak, 
tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tır sürücüsü Kadri S, jan-
darma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şehit olan İpek’in Nevşehir’de çay oca-
ğı işleten babası Hüseyin ile annesi Hatice 
İpek, acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarını 
tutamadı. İpek ailesine acı haberi Nevşe-
hir Garnizon Komutanı Jandarma Albay 
Ramazan Akça verirken, ev Türk bayrak-
larıyla donatıldı. Ailenin 4 çocuğundan en 
küçüğü olduğu belirtilen şehidin, 6 aylık 
asker olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Malatya 2’nci 
Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda İpek 

için uğurlama töreni düzenlendi. Törenin 
ardından şehit er İpek’in cenazesi, ask-
eri helikopterle memleketi Nevşehir’e 
gönderildi. Uğur İpek’in Türk bayrağına 
sarılı tabutu, ilk olarak evinin avlusuna 
getirildi. Burada helallik alındıktan sonra 
cenaze Merkez Orta Camii’ne götürüldü. 
Şehidin anne ve babasının güçlükle ayakta 
durdukları törene, Nevşehir Valisi İlhami 
Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri 
Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Gar-
nizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay 
Ramazan Akça, Belediye Başkanı Hasan 
Ünver, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Er-
taş ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Ce-
naze namazının ardından şehidin cenazesi 
Acıgöl Karayel Mezarlığı’nda gözyaşları 
arasında toprağa verildi.

Doğanşehir de Yol Kontrolü Yapan Askere Tır Çarptı 1 Şehit, 1 Yaralı
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Cumhuriyet
Bayramı

29 Ekim 1923 Ülkemizde Cumhuriyet Yönetiminin 

ilan edildiği gündür. Her yıl Cumhuriyet Yönetiminin 

ilanını 28-29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olar-

ak törenlerle kutlarız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 

Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde 

de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en 

uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek 

ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en 

büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuri-

yetin en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma 

bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna 

yükseltmesidir. Ulusumuz, Cumhuriyetle birlikte 

ulusal bir devletin, onurlu, özgürce düşünebilen ve 

eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devle-

tin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Atatürk’ün hedef 

olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda 

laik, demokratik Cumhuriyet rejimi ile kat etiğimiz 

mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize 

ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma 

bilincini kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti laik ve 

demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık 

yolunda hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel 

olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza 

kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk’ün mirası 

olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. Hak ve 

hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları 

ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle, bizlere 

ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türki-

ye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılâplarını 

koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı duy-

arlı olmaktır. Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren 

en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak 

bu sistem içinde güvencede olabilir. Türk Milleti 

Cumhuriyet’e bağlanıp, onu yüceltip geliştirebilirse 

demokrasinin nimetlerinden yararlanır ve çağdaş 

toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle Cumhuri-

yeti yüceltip sürdürmek her Türk’ün milli görevidir. 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

HÜSEYİN
KARAASLAN

Haydi Malatya
Farklı Lezzetler Tatma Zamanı!

Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İl İl 
Yöresel Ürünler Fuarı, yoğun katılım-
la açıldı. Türkiye’nin 38 ilinden farklı 
lezzetlerin buluştuğu fuarda konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, fuarın önemini “İlimizin mut-
fak kültürü çok sayılı.  Malatya’nın 
mutfak kültürü Türkiye’de yeteri ka-
dar tanınmıyor. Bu fuar ile birlikte 
burada birçok ürünümüzü tanıtma 
fırsatı bulacağız.” Sözleriyle anlattı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve Kültür A.Ş tarafından 
organize edilen İl İl Yöresel Ürünler 
Fuarı açılış törenine, Vali Mustafa 
Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl 
Başkanı Hakan  Kâhtalı, Cumhuri-
yet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Kızılay, Baro Başkanı Av. Enver Han, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl 
Müftüsü Ümit Çimen, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, 
Genel Sekreter Yardımcıları, Yeşily-
urt Belediye Başkanı H. Uğur Polat, 
kurum, kuruluş ve şube müdürleri, 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri 
ve birçok katılımcı katıldı. 

ÇAKIR, TÜRKİYE ’DE 
YETERİ KADAR TANIN-

MIYOR
Açılış töreninde konuşma yapan 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, “ İlimizin mutfak kültürü çok 
sayılı.  Malatya’nın mutfak kültürü 
Türkiye’de yeteri kadar tanınmıyor. 
Aslında ülkemizde bu yerel ürünler-
in ve mutfakların çok önemli bir yeri 
var.  Yemek kültürünün tanıtmasının 
ilimiz için önemine değinmek isti-
yorum. Bu vesileyle ülkemizin farklı 
illerinden katılan insanlarımız var. 
Erinmeden Kars’a kadar Artvin’e ka-
dar afyona kadar birçok ilimizden 22 
ilden katılan iller var. Burada yöresel 
tatlar açısından baktığımız zaman 
birbirinden farklı çok değerli birçok il 
burada. Aynı zamanda Malatya’mızın 
ürünlerini de buraya gelen kişilere 
tanıtmış olacağız.  Geçen yılki etkin-
likte ilgi çok yoğundu. Bu sene alanı 
2 katına çıkarmamıza rağmen yer 
sıkıntımız var ve çok kalabalık. Çok 
yoğun bir ilgi var. Önemli olan  bura-
da haklımızın fuarlara ilgi gösterme-
si. Ayrıca burada birçok ürünümüzü 
tanıtma fırsatı buluyoruz.  Dolayısı 
ile fuar amacına ulaşmış oluyor” if-
adelerini kullandı. 

VALİ TOPRAK, MALAT-
YA’NIN ÖNEMİ ORTAYA 

ÇIKIYOR
Vali Mustafa Toprak ise, “ Önce-

likle 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nın ülkemize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. Bu güzellikle 

birlikte ülkemizin geleceği kadar hep 
birlikte var olmayı canı gönülden 
diliyoruz. Ülkemize, milletimize, 
milletimizin gücüne güveniyoruz. 
Bu bağlamda öyle bir ülke üzer-
inde yaşıyoruz ki Allah’ı Teâlâ’ya 
şükrediyoruz. İl İl Yöresel Ürünler 
Fuarı’nı yaparken o coğrafyanın da 
güzelliği ortaya çıkıyor. Burada üre-
timin gücünü gösteren katılımcılara 
ve konuklara teşekkür ediyorum. 
Fuarlara her geçen gün ilgi artıyor. 
Bu İl İl Yöresel Ürünler Fuarına daha 
çok ilgi gösteriliyor. Onun için hep 
birlikte bu güzellikleri daha da art-
tırmak için çalışacağız. Görüyorum 
ki katılımcı illerde ve Malatya’da 
fuarcılığın gelişmesinde ve fuarcılığın 
merkezinde üretim gücü olduğunu 
görüyoruz.  Tarımsal üretimde ve bu 
güzel ürünlerde de Malatya’nın bu-
lunduğu önem ortaya çıkmış oluyor. 
Bu güzel coğrafyamızda, yaşadığımız 
ülkemizin güzel havasında, güzel 
ikliminde yetişen ürünlerini bura-
da insanlarımızla tanıştırma fırsatı 
yakalıyoruz” şeklinde konuştu. 

Yapılan konuşmaların ardından 
İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışı 
gerçekleşti. Vali Mustafa Toprak ve 
beraberindekiler daha sonra tek 
tek kurulan statlara giderek gelen 
katılımcılara hoş geldiniz dedi ve 
statta yer alan ürünler hakkında de-
taylı bilgi aldı.



4 1 KASIM 2016HABER

C M Y K 4 C M Y K 4

Başkan Vahap Küçük’ün
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap 
Küçük, Cumhuriyet´in 93. kuruluş yıl 
dönümü münasebetiyle yayımladığı me-
sajında, “Milletimizin tarih yolculuğunda 
çok önemli bir dönüm noktası olan Cum-
huriyetimizin 93.yıldönümünü kutlamanın 
gururu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Başkan Küçük yazılı mesajında: “Mil-
let olarak Cumhuriyetimizin 93. kuru-
luş yıl dönümünü kutlamanın gururunu 
yaşıyoruz. Her karış toprağı atalarımızın 
kanıyla şereflenen bu aziz vatanımızda, 
farklı dil, din, ırk ve görüşlerdeki insanlar 
asırlar boyu kardeşçe yaşamıştır.

Aziz milletimiz, kendini tarih sahne-
sinden silmek isteyenlere karşı verdiği 
Kurtuluş Savaşı’nı zaferle bitirmiş, Cum-
huriyet’le birlikte tarih sahnesinde hak et-
tiği yeri yeniden almıştır. Cumhuriyetimiz; 
gücünü, milletimizin ortak iradesiyle 
gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinden 
almaktadır.

Birlik ve beraberliğimizi bozmak ist-
eyen dış güçler, ülkemizin ulaşmış olduğu 
bu başarı seviyesini baltalamak isteyen 
güçlerdir. Her zaman fitne tohumları ek-
meye devam etmişlerdir. Ancak bizler 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki ruhla 
ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere 
karşı birlik ve beraberlik içerisinde omuz 
omuza mücadele vermeliyiz.

Ülkemiz, köklü tarihi geçmişi, zengin 

kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgem-
izin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Birlik 
beraberlik ve bölünmez bütünlüğümüze 
hep birlikte sahip çıkalım.

Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer  
Doğanşehirli hemşerilerim olmak üzere 
Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ark-
adaşlarını, canlarını feda ederek, bu 
vatanı bize miras bırakan tüm şehitler-
imizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle 
anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuri-
yet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kaymakam Memiş İnan’dan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı:

Doğanşehir Kaymakamı  Memiş İnan 
Cumhuriyetimizin ilanının 93. Yıldönümü 
dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. 

"İstiklal Savaşı' ını yaklaşık bir asır 
önce kadını, erkeği, çocuğuyla Türk Mil-
letinin tüm fertleri el birliğiyle zafer-
le sonuçlandırmıştır. Millet irades-
ine dayanan Cumhuriyetimizi kuran 
ecdadımızın evlatları olarak, bizler de hep 
beraber bağımsızlığımıza ve bayrağımıza 
göz dikmiş hainlere, 15 Temmuz gecesi 
gereken cevabı vererek, egemenliğimiz ve 
milli irademize bir kez daha sahip çıktık.

Cumhuriyetimizin gurur duyduğumuz 
kazanımları, ülkemizin geldiği seviye iti-
barıyla sahip olduğumuz değerler ve mil-
letimizin 93 yıldır yorulmadan Cumhuri-

yetine ve milli egemenliğine sahip çıkması 
bulunduğumuz bölge ve dünya milletleri 
için de bir umut kaynağı olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en 
büyük eseri olan Cumhuriyetimiz, kendil-
erine canı gönülden inandığımız gençler-
imiz tarafından birlik ve beraberlik içer-
isinde daha da yükseklere taşınacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk ve İstiklal Kahraman-
larımız olmak üzere vatanı için gözünü 
kırpmadan mücadele etmiş tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 
Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünün 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum."dedi.

Malatya Barosu’ndan 
Aşure İkramı

Malatya Barosu tarafından Muharrem ayı 
nedeniyle Aşure günü düzenlendi.

Adliye binası içerisindeki Baro’da 
gerçekleşen Aşure etkinliğinde bin 200 kişiye 
ikramda bulunuldu. Etkinlikte kısa bir konuş-
ma yapan Malatya Barosu Başkanı Enver 
Han, Baro olarak geleneksel olarak düzenl-
edikleri Aşure günün bu yılda gerçekleştird-
iklerini belirterek “Bin 200 kişilik aşure 
dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Aşure ikramımızı 
tüm adliye personelimize, avukatlarımıza, 

hakim ve savcılarımıza ayrıca adliyedeki 
vatandaşlarımıza ikram ettik. Biz aslında bir 
aşureyiz. Bizim tadımız aromamız birbirine 
geçmiş durumda, tüm Türkiye toplumunu 
oluşturan unsurlar bir aşure tadı vermiştir 
birbirine ayrışmaları mümkün değil. Ben Mu-
harrem ayının barışa huzura ve kardeşliğe 
vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile tüm 
vatandaşlarımızın hemşerilerimizin Muhar-
rem ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Doğanşehir İl-
çesinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon 
alt yapı çalışmalarını inceledi.

İlk olarak Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük’ü makamında ziyaret eden 
Özdemir, daha sonra Doğanşehir Belediye-
si’nin düzenlemiş olduğu aşure etkinliğine 
katıldı.

Vahap Küçük’ten teşekkür
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, içme suyu ve kanalizasyon alt yapı 
sıkıntılarının uzun yıllardan beri var old-
uğunu dile getirerek, “Doğanşehir’imizin 
alt yapısı ilerden beri yapılmamış. 50-60 
senelik bir belediye alt yapıya girmemiş. 
Büyükşehrimiz ve MASKİ buranın projesini 
yaparak çalışmalarına başladı.

Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Ahmet Çakır başta olmak 
üzere MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür 
Özdemir’e, müteahhidimize ve tüm eki-
plere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden 
razı olsun” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ 
Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise, 

çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 
Doğanşehir İlçesi’nin alt yapı sorunun or-
tadan kalkacağını kaydederek, “Malat-
ya genelinde maliyeti 110 milyon TL olan 
50’nin üzerinde yatırımız devam ediyor. 
28 aylık sürede yapmış olduğumuz yatırım 
955 kilometre. Bu yatırımlarımızdan bir 
tanesi de Doğanşehir İlçemizde devam 
ediyor. Yaklaşık maliyeti 18 milyon TL. 
İçme suyu ve kanalizasyon olarak ilçem-
izin alt yapısını tamamen yeniliyoruz. 4-5 
aydır işimiz devam ediyor. Gayet güzel iş 
çıkıyor. 2017 yılında çalışmaları tamam-
ladıktan sonra arıtma tesisi yapacağız. 
Doğanşehir ilçemizin uzun yıllar alt yapı 
sorunu ortadan kalkmış olacak. Vahap 
Küçük Başkanıma verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’mıza 
Doğanşehir’imize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ 
Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük ziyaretinin ar-
dından, Başkan Vahap Küçük ile birlikte 
yapımı devam eden içme suyu ve kanali-
zasyon alt yapı çalışmalarını yerinde in-
celedi. Özdemir, daha sonra Doğanşehir 
Belediyesinin düzenlemiş olduğu aşure et-
kinliğine katıldı

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür 
Özdemir'den Doğanşehir'e Ziyaret
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,
Kız Anadulu İmam hatip Lisesi yaptırıyor

Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında 
gerçekleşen protokole Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve 
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler 
katıldılar.

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK ; 
“ARSA SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
İmam Hatip Yaptırmak için söz verdiğini söyley-
en Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
arsa meselesinde sıkıntı yaşadıklarını ancak 
o sıkıntının çözüldüğünü en kısa zamnda oku-
lun hizmete girmesinin planlandığını kaydetti. 
Yapılacak olan Kız İmam Hatip Lisesinin Doğanşe-
hirehayırlı olmasını temenni ettiğini belirten 
Küçük açıklamalarına şu şekilde devam etti;” 
O zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız 
seçimlere arifesinde Doğanşehir’e geldiğinde 
sohbet sırasında İmam Hatip ’lerin durumunu 
sordu. Bende kendilerine izah etti. Dedi ki ben 
sizden bir tane kız İmam Hatip Okulu istiyorum. 
Bizde söz verdik ama bugüne kadar arsa konu-
sunu halledemedik. Belediye olarak arsasını 30 
dönüm olarak Milli Eğitime tahsis ettik. İnşallah 
bundan sonra da Allah bize ömür verirse çocuk-
larımıza da sağlık mutluluk verirse yardımlarımız 
Doğanşehir’imiz olsun, Türkiye’miz olsun yardım-
larımızı esirgemeyeceğiz. Yapacağımız kız İmam 
Hatip okulumuz Doğanşehir’imize hayırlı uğurlu 
olsun.“

TOPRAK; “OKUL
16 DERSLİKLİ OLACAK” 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
’ün yapmış olduğu projelerden bahseden Vali 
Mustafa Toprak, Küçük ’e hamiyet severliği ve 
hayırseverliğinden dolayı teşekkür etti. Vali To-
prak açıklamasının devamında şunları ekledi; 
”Hayırseverliğimizin toplumumuza güzellik pay-
laşma duygusu ile birlikte hamiyet severlik ve 
yardımlaşma ölçüsü içerisinde bir katkı sağlay-
acak noktada tecelli etmesi de ayrı bir önem 
taşıyor. Hayırseverlik noktasında bakıldığında 
geçenlerde ilçeye gittiğimde birlikte incelemiştik. 
Sıfırdan yardımcı oluyor Meslek Yüksekokulunun 
yüzde 51 ‘ini protokolü imzalayarak, tamam-
layıp, Üniversiteye devrettiler. Geri kalan kısmını 

Üniversite tamamlıyor. Daha önce Doğanşehir’de 
5 katlı bir sağlık Ocağı, yeni adı ile toplum sağlığı 
aile sağlığı merkezi olarak kullanılan bir bina 
yapıp Sağlık Hizmetlerine sunulmuştu. Hayırse-
verliği ile. Bunun dışında annelerinin adına bir 
ilköğretim okulu yaptıklarını ve eğitim öğretime 
devam ettiğini biliyoruz. Bugünde burada sayın 
Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir söz ve talebin 
gereği olarak bugün protokolünü imzalaya-
cağımız ve adının da Doğanşehir Hüsne Küçük 16 
derslikli kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. 
Okulun protokolünü burada imzalamak üzere bu-
lunuyoruz. 

OKULA
ANNESİNİN ADI VERİLECEK

Okulumuzun adı Doğanşehir Hüsne Küçük Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. 16 Derslikli ol-
acak. ,yüzde 51’ i olan kısmı yani kaba inşaatı ve 
çatısı dâhil olmak üzere kapandıktan sonra bize 
verilecek. Sonrasında biz Bakanlığımızın onayını 
aldık. Bizde hızlı bir şekilde gerisini tamamlayıp 
Kız İmam Hatip Lisesi olarak açmış olacağız. 
Bir kez daha Başkana Ailesine ve Şahsına ham-
iyet severliğinden dolayı yardım severliğinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gibi çalışma-
ları basının önünde deklare etmemizin sebebi 
diğer hali vakti yerinde olup herhangi sektörde 
ve alanda devletimizin katkıları ile milletimizin 
iş dünyamızın ya da varlıklı olan insanlarımızın, 
varlıklı olmasa da gönlünden bir yardım kopup “ 
bunu ben vatandaşlarım ile bir hizmet yolunda 

paylaşmalıyım” diyenlere de bir örnek olsun diye 
protokolü basın karşısında imzalıyoruz.

“26 OKUL 282 DERSLİĞE
İHTİYACIMIZ VAR”

 Şüphesiz ki ilimizdeki eğitim ve öğretim faal-
iyetlerinin yoğunlaştırılması hem nitelik hem 
de nicelik olarak arttırılması temel hedefimiz. 
Özellikle sayın Başbakanımız bir hedef açıkladı. 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılına kadar tüm iki-
li eğitim yapan eğitim kuruluşlarımızın gerek, 
İlkokul, Ortaokul, gerekse Lise Öğrenimi yapan 
okullarımızın tekli, gündüzlü eğitime dönmesi ile 
ilgili bir hedef belirtti. Bizde hedef doğrultusun-
da, gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın kaynakları, 
gerek protokolünü imzalayacağımız yardım-
severlerimizin, hayırseverlerimizin katkıları ile 
bu hedefi tutturmak için yoğun bir gayret sarf 
ediyoruz. Baktığımızda şuanda bizim 2019 yılı-
na varmadan normal eğitime, tekli eğitime dön-
memiz için aşağı yukarı baktığımızda, derslik 
başına 30 öğrenci düşecek şekilde 26 Okul, 282 
dersliğe ihtiyacımız var. Bunu 2019 yılına varma-
dan Malatya ilimizde tekli, yani normal eğitime 
geçebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Lise de 
ciddi bir sorunumuz yok. İlkokulda birkaç tane 
okul yapmamız gerekiyor. Ortaokullaşma da biraz 
daha katkımızı bir iki meslek lisesi yaparak nor-
mal eğitime geçmiş olacağız. Yeşilyurt, Battalgazi 
ve Doğanşehir’imizde nüfus göç alması nedeni ile 
Eğitim birimlerine okullarımıza ve ilave derslikler-
imize de ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isti-
yorum. 

171 MİLYON LİRALIK
PROJELER DEVAM EDİYOR

Şuanda Milli Eğitim bakanlığımızca inşaatı de-
vam ettirilen 4 tane okul, 88 derslik, 1 Pansiyon, 
2 Atolye, 2 Spor salonu yaklaşık 40 Milyon bedel-
li işlerin devam ettiğini ve 128 dersliğe karşılık 
gelen 6 okulumuzun 600 kişilik pansiyon olan 3 
pansiyonun, Atölyenin 3 Spor salonunda 73 Mily-
on tutarındaki işin de parasının hazır olduğunu, 
İhale iş ve işlemlerinin devam ettiği ayrıca size 
açıklamak isterim. Bir de arsa ihale ön işlemleri 
devam etmekte olan 92 Dersliğe karşılık 6 Okul, 
bir çok önemsediğimiz Otistik Çocuklar Eğitim 
Merkezi, son zamanlarda devletimizin engelli bi-

reylerimize bakışının daha pozitif ve bu noktadaki 
sorunlarını çözücü, ailelerimize bu manada katkı 
sağlayıcı, mevzuat düzenlemeleri, bunlarla ilgili 
fiziki mekânların oluşturulması noktasında Aile-
lerimizin Otistik çocuklara sahip ailelerimizin özel-
likle yakından takip ettiği ve beklediği 100 kişilik 
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin iş ve işlemler-
inin devam ettiğini belirtmek isterim. Diğer işlere 
ilaveten 600 kişilik 3 pansiyonun ihalede olan 
projeler olduğunu ve onlarında 3 Spor Salonu ve 
3 Atölye ile birlikte 58 Milyon liralık yatırım bedeli 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak biz 
de çocuklarımızın geleceğinin iyi olması, Eğitimin 
bir taraftan niteliğinin arttırılması, içeriğinin Bilim 
Fen dairesinde daha iyi bir eğitim ve sonuca ulaşa-
cak şekilde zenginleştirilmesi kıymetlendirilmesi, 
diğer taraftan da bu hizmetleri yapabilecek fiziki 
mekanların güzel ulaşılabilir, erişilebilir, modern 
dünyanın inşaat teknolojisini de içerecek şekilde 
sonuçlanması için bu gibi güzelliklerle birlikte, 
hayırseverlerimizin katkısı ile, Milli Eğitim Bakan-
lığımızın diğer imkanları ile bunları tamamlama-
ya çalışıyoruz. Ben tekrar Vahap Küçük beye bu 
güzel faaliyetten, yardım severliğin, hayırsever-
liğin güzel bir örneği olan ve birlikte gerçekleştire-
ceğimiz 16 derslikli Kız İmama Hatip Lisesine 
gerçekleştirmiş olduğu katkılardan dolayı teşek-
kür ederim.”

İNAN;” DOĞANŞEHİR
EĞİTİM NOKTASINDA

İVME KAZANDI”
Vahap Küçük ’ün hayırseverliğinden bahsed-

en ve Doğanşehir’in Eğitim noktasında ivme ka-
zandığına değinen Doğanşehir Kaymakamı Memiş 
İnan ; “Belediye başkanımızın Sayın Cumhur-
başkanımıza destek ve nezaket ziyaretinde İmam 
Hatip ve özellikle kızlar için kız İmam Hatip için 
yüce makamlarında vermiş oldukları sözü yerine 
getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizde 
hem belediye başkanlığının yanında hayırsever 
işadamlığı kimliğiyle daha sonra da bizlerinde 
büyüğü olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. 
Doğanşehir’imizde zaten eğitim öğretim konusun-
da büyük ivme kazanmış durumda. Böyle değerli 
ve de hayırsever işadamlarımızla birlikte bu işler 
daha da ileri gidiyor. Ben sizlere ve de belediye 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum. “dedi. 

Hayırseverliği ile ün salan ve İlçe halkı tarafından Vahap Ağa olarak bilinen Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir’e Meslek Yüksek Okulunu kazandırdıktan sonra şimdi de, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği İmam Hatip Lisesi yaptırma sözünü tuttu, protokol imzalandı

Ağa Sözünü Tuttu!

Haber: Kenan EREN
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Soldan sağa
1. Gemide hareket hâlindeki halatın veya zincirin bir 

an durdurulması için verilen komut... Ferace yapmaya el-
verişli (kumaş)... 2. Atom numarası 103 olan, kaliforniyum 
atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde 
edilen yapma element (simgesi Lr)... Süngü gibi yalnız 
batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç... 
3. Bazı cisimlerin tat alma organı üstünde bıraktığı duyum 
(eski)... Gülgillerin örnek bitkisi... Resim ve heykel sanat-
larında varlıkların biçimi... Koyun, kuzu vb. hayvanların 
çıkardığı ses... 4. Anormal duruma gelmek... 5. Başka bir 
taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt... Türk alfabesinin 
on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Güzel kadın... 6. 
Kripton elementinin simgesi... “Bir şeyin olmasına çok az 
kalmak” anlamına gelen “.... kalmak deyiminde” geçer... 
Devlet adına, devletçe, resmî olarak... 7. Tema... Efeleşmek 

işi... 8. Bugünden bir önceki gün... Benzeşim, benzeşme... 
Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... 
9. Yemek yeme isteği... Rahatı, huzuru kaçmış, bizar... 
10. Duruk... Baryum elementinin simgesi... Gam dizisinde 
“sol” ile “si” arasındaki ses... İskambil kâğıtlarında bir-
li... 11. Kürelemek işi... Belemek işi... 12. Erişme işi... Bir 
derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genel-
likle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantı... 
13. Tulyum elementinin simgesi... Güldürü niteliğinde kısa 
oyun... Dişil (eski)... 14. Hitit... Bazı hayvan ve bitki hücre-
lerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde... Alınmış 
bir şeyi geri verme... 15. İki kenarı eşit olan... Mal ederek, 
yükleyerek (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Aynı ırk içinde yetiştirme amacına ve çevreye bağlı 

kalınarak değişime uğratılmış ve bu yolla ırk içinde özellikle 
fizyolojik nitelikleri bakımından kalıtsal sapma gösteren 
hayvan topluluğu... Bilgisayardaki işlemlerin kaydedildiği 
manyetik araç... 2. Boa yılanı... Örtüşme işini yaptırmak... 
3. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi 
şartların bütünü... Genellikle tek parçalı kadın giyeceği... 
Titan elementinin simgesi... 4. Selenyum elementinin 
simgesi... Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre 
yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü... Ateşi 
olmayan... 5. Ankara keçisinin kılından veya tavşanının 
tüyünden elde edilen iplikle dokunan (giysi)... Kökleri eski 
Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim 
gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını 
içine alan ocak... 6. Türkmenistan Cumhuriyeti’nde ve 
Irak’ta yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan 
kimse... Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden 

her biri... 7. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta 
resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, büküle-
bilir şerit... Afetler (eski)... İçinden sarkan tokmağının 
kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kam-
pana... 8. Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin 
dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uza-
tılabilen bir seslenme sözü... Hemen bütün meyve ağaçları 
için tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın, kara 
damarlı bir kelebek... Müzikal ses dizilerinde mi ile sol ar-
asındaki ses... 9. Rusya Federasyonu’nda kullanılan para 
birimi... Küme, yığın (halk ağzı)... Buyruk, komut, talimat, 
ferman... 10. Yapılan iş, edim, fiil... Sinema, tiyatro, radyo 
ve televizyon oyunlarında oyunu yönetme... Kesintisi 
yapılmamış, kesintisiz (para)... 11. Tebeşirlemek işi... 12. 
Emme işi... Samaryum elementinin simgesi... İçinde doğal 
kurşun bulunan sülfür... 13. Türk alfabesinin on beşinci 
harfinin adı, okunuşu... Memesi olan... Küçük sermaye ve 
zanaat sahibi... 
14. İçme... Sese 
verilen tona göre 
şaşma, beğenme, 
acı, üzüntü vb. 
duygular anlatan 
söz... Büyük erkek 
kardeş, ağabey 
(halk ağzı)... 15. 
Mezra... Ağızdaki 
kokuları gider-
mek için çiğnenen 
baharlı bir mad-
de...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ŞEMSİ BELLİ’Yİ ÖLÜMÜNÜN 21. 
YILDÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ

Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak, 
Türk şiir dünyasının güzide şahsiyetler-
inden Yazar ve Gazeteci Malatyalı şair 
Şemsi Belli'yi 11 Ekim 1995 yılında kaybet-
tik. Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak 
yakından tanıdığımız, Cemiyetimizin kuru-
luşu sırasında da bizlere hep yol gösteri-
ci olan değerli Ozan ve meslektaşımızı 
21.ölüm yıldönümünde bir kez daha rahme-
tle anıyoruz. 

Şemsi BELLİ’NİN HAYATI 
(1925-1995)

Şemsi Belli 1925 yılında Malatya’da dün-
yaya geldi. Babası o zamanlarda Kızıluşaklı 
Şeyho adıyla tanınan Şeyho Belli’dir. Annesi 
Şefika Hanım Malatya’nın köklü ailelerin-
den biri olan Kölegiller’den Mustafa Ağa’nın 
kızıdır. Babası, aslen Arapgir’in Kızıluşağı 
(Yenisu) köyündendir. Bu köy şimdilerde 
Arguvan’a bağlıdır.

İlkokula Malatya’da Çarşı Mektebi’nde 
(günümüzde Fırat İlköğretim Okulu) 
başlayan Şemsi Belli (Şemsettin Belli) daha 
sonra Gazi İlkokuluna geçmiş bu okuldan 
1937 yılında mezun olmuştur. Ortaöğren-
imini Malatya Lisesi ve Elazığ Lisesi’nde 
sürdüren Şemsi Belli 1947 yılında Haydar-
paşa Lisesi’nden mezun olmuş, Malatya’ya 
dönerek gazetecilikle uğraşmış, doğduğu 
şehirde bir süre Kervan adlı dergiyi çıkarmış 
ve yüksek öğrenimini yapmak üzere 1956 
yılında mezun olacağı Ankara Hukuk Fakül-
tesi’ne 1949 yılında kaydolmuştur.

Şemsi Belli, avukatlık, gazetecilik,- mu-
habir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü- 
(Vakit, Cumhuriyet, Ulus, Son Havadis, 

Milliyet, Hürriyet, Dünya , Medeniyet gaze-
teleri…), edebiyat öğretmenliği ( Cebeci 
Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Vefa Lisesi, İs-
tanbul Kız Lisesi, Çapa Öğretmen Okulu 
ve Gazetecilik Yüksek Okulu’nda öğretim 
görevlisi) gibi değişik görevlerde bulunmuş, 
radyo ve televizyon programları yapmış 
(1953’ten 1960’a kadar Ankara Radyosun-
da Adım Adım Anadolu, Kırk Gözlü Heybe, 
İçimizden Biri; 1959 / 1960 yıllarında Kıbrıs 
Radyo ve Televizyonunda Adım Adım Türki-
ye, 1988 / 1989 yıllarında TRT’de Şiir Bahç-
esi), dergiler (Kervan, Çadır, Anayasso, Şiir 
Defteri) ve gazeteler (Memleket, Son Posta, 
Ankara) çıkarmıştır. Basın şeref kartı sahibi 
olmuştur.

Bir ara –daha sonra çirkef diye nitele-
diği- siyasetle de uğraşan Şemsi Belli 1969 
yılında Adana milletvekili adayı olduğu Bir-
lik Partisi’nin genel sekreterlik görevinde de 
bulunmuştur. 1958 yılında Gülsen Hanım’la 
evlenen şairin Orhan (1960), Bengü (1961) 
ve Yağmur (1966) adlı üç oğlu vardır. 11 
Ekim 1995 yılında beyin damarlarında 
oluşan tıkanıklık sonucu İstanbul’da hayata 
veda etmiştir.

Şemsi Belli’nin ilk şiiri 1939 yılında Mac-
eralar Dünyası dergisinde, daha sonra da 
1943 yılında Orhan Seyfi Orhon’un çıkardığı 
Çınaraltı dergisinde yayınlanmıştır. Halk 
şiiri geleneği etkisinde ilk ürünlerini veren 
şair daha sonra kendi çizgisini bulmuş, ser-
best şiire yönelmiştir. Garip şiir akımının et-
kisi bu dönem şiirlerinde görülür.

Düzyazı şiirleri (mensur şiir) de yazan 
Şemsi Belli bu alanda yetkin şairlerimizden 
biridir ve Ümit Yaşar Oğuzcan’la birlikte 
çağdaşlarından bu tarz şiirleriyle ayrılır. 

Siyasal taşlamaları da olan Şemsi Belli, 
1968’den sonra toplumcu gerçekçi akım 
içerisinde değerlendirilebilecek biçimde, 
ancak onlardan farklı olarak, yerel ağız 
özellikleri gösteren kırsal şiire yönelmiştir. 
Bu dönemin en ünlü şiiri Anayasso’dur.

Yusuf Ziya Ortaç’ın çıkardığı Akbaba ve 
Pardon, Papağan gibi mizah dergilerinde 
de değişik takma adlarla mizah yazıları da 
yazan, bestesini Muzaffer İlkar’ın yaptığı 
Bir Yangının Külü adlı unutulmaz şarkının 
yanında birçok sevilen şarkı ve türküler-
imizin söz yazarı Şemsi Belli tiyatro, gezi 
yazısı, anı, araştırma-inceleme alanlarında 
da ürünler vermiş, şiirleri İngilizce, Fransız-
ca, İtalyanca, Urduca, Arapça ve Azeri 
Türkçesine çevrilmişti.

Gul, gurban olduğum Hökümet Baba!
Baa bir alfabe veremez miydin?
Gara dağlar gar altında galanda
Ben gülmezem
Dil bilmezem
Şavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem
Gurban olam, çaresi ne, hooy babooov ?
Bebek yanir, bebek hasda, bebek ataş içinde
Ben fakiro,
Ben hakiro
Dohdor ilaç, çarşı bazar tam - takiro
Gurban olam bu ne işdir hooy babooov !
Çoçiğ ağliir, çoçiğ öliir, geçit vermiy Zap suyu
Parasizo,
Çaresizo
Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah, yolsizo
Bu ne haldır, bu ne iştir hooy babooov !
Gara dağda, gar altında ufağ ufağ mezerler
Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyunda yüzerler
Hökümata arz eylesem azarlar
Ben ketimo
Ben hetimo
Ben ne biçim vatandaşım hooy babooov ?
Şavata'tan Angara'ya ses getmiir
Biz getmeğe guvvatımız hiç yetmiir
Malımız yoh
Yolumuz yoh
Angara'ya ses verecek dilimiz yoh
Ganadımız, golumuz yoh
Bu ne biçim memlekettir hooy babooov ?
Yerin, yurdun adresesin bilmirem
Angara'da: Anayasso !
Ellerinden öpiy Hasso
Yap bize de iltimaso
Bu işin mümkini yoh mi hooy baboov ?

Şemsi BELLİ

ANAYASO
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   -   BESNİ’ den  GELEN   AİLELER  -
-  T A T A R    A İ L E S İ –

       Bu aile, Şeyh Memet ve Meryem’den olma Ahmet ve 
Zöhre’den türemedir.

AHMET (1869-1926)- İbrahim ve Adile’den olma 
ZÖHRE(1874-1919) ile olan beraberliğinden; Pakize- Em-
ine- H.Mustafa- H.Ahmet dünyaya gelmişlerdir. Ahmet, eşi 
Zöhre’nin ölümü üzerine, ilk ikamet yerleri olan Besni’den 
biri ile bir evlilik daha yapmış ve bu evlilikten de Mahmut 
dünyaya gelmiştir.

Ahmet’ in ailesi Urfa’dan gelip, Besni’ye yerleşmişler ve 
“Urfalıoğulları” diye anılmışlardır. Babası ve annesini kay-
beden Ahmet, sonradan Besni’yi terkederek Viranşehir’e 
gelmiş, burada “Begi (Can) ailesinden İbrahim ve Adile’den 
olma Zöhre ile evlenmiştir. Zöhre “Begi” ailesinden olup, 
Memet Ali’nin kız kardeşi, Begi Yusuf’un bibisi, Esat Doğan’ın 
eşi Ümmiye ile de hala  çocuklarıdırlar. Ahmet Viranşehir’in 
ilk ayakkabı tamircisidir. Bu mesleği oğlu Mustafa Tatar      de-
vam ettirmiş, yeğeni Ömer Canpolat’a devretmiştir.

I)P A K İ Z E (1892-…)- Fizik olarak değil ama, ruhen güzel, 
tatlı bir insandı. Cahilane yaptığı espriler insanları güldürür 
ve neşelendirirdi. Konuşurken,  o kaba lisanı, insanları öyles-
ine cezbederdi ki, insanlar onu dinlemekten büyük haz duy-
arlardı. İlk evliliğini, ölen teyzesi Gülefer’in  kocası Hasan ile 
yaptı. Evlendiğinde henüz çocuk yaşta idi. Kendisinin yakın-
larına anlattığına göre Hasan, Pakize’yi kucağında gezdirirdi. 
Hasan, Pakize ile evliliğinin ilk yılında, seferberlik için ask-
ere alındı. Birinci Dünya Savaşında, Çanakkale’de düşmanla 
çarpışırken şehit düştü. O, Çanakkalede savaşır ve şehit olurk-
en, Pakize bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Bu çocuk İshak 
Özcan idi. Ne Hasan, biricik oğlu İshak’ı, ne de oğul İshak, 
babası Hasan’ı görebildi. Genç yaşta dul kalan Pakize, yanın-
da oğlu İshak olduğu halde, H.Memet Canpolat ile evlendi. 
Bu evlilikten de; Rahime- Osman ve Ömer dünyaya geldiler. 
H. Memet Canpolat’ın, üzerine kuma getirmesi üzerine, ko-
casından ayrı olarak, ölünceye kadar, oğlu Ömer ile birlikte 
yaşadı.( Geniş bilgi “ Özcan ve Canpolat “ ailelerindedir.)

II)E M İ N E ( 1901-…)- Hem fizik ve hem de ruhen tatlı 
ve güzel insandı.  Bir insanda bulunması gereken tüm güzel 
hasletler onda fazlası ile mevcuttu. Dindar insandı. Güzel sesi 
ile okuduğu Kur’an ayet ve sureleri, insanları etki altına alırdı. 
Ablası Pakize’nin aksine çok düzgün konuşur ve ciddiyetini 
muhafaza ederdi. Daha önce de aktardığım üzere, ikisinin 
birlikte Malatyadaki “Payton Sefası”, ilginçliği ve sevimliliğini 
muhafaza etmektedir.

M.Nafi Turan ile olan evliliğinden, Asya(Ayişe)- Hediye- 
Zekiye(Zeliha)- Zemzem- Kifaye- Halime ve Şükran(Naime) 
olmuştur. ( Geniş bilgi “ Turan “ ailesindedir.)

III)M U S T A F A  T A T A R(1911-1999)- Memleketin se-
vilen ve sayılan insanlarındandır. Particilik yüzünden kardeşi 
H.Ahmet ile olan husumetlikleri haricinde, hiç kimse ile sorun 
yaşamamıştır. Gerek aile yakınları ve gerekse diğer tüm kes-
imlerce, ben de dahil olmak üzere  sevgi ve saygı duyduğu-
muz bir şahsiyettir. İlk önceleri köşgerlikle iştigal ettiğinden 
“Köşger Mustafa” diye anılır olmuştur. Köşgerlik mesleğini, 
daha sonraları, yanında çırak olarak çalış- tırdığı yeğeni 
Ömer Canpolat devam ettirmiştir. İlk evlilik denemesini Zap-
tiye Memet ve Fatma’dan olma Hatice(benim teyzem) ile 
nişanlanarak yaptı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Ancak bu ev-
lilik gerçekleşmedi. Zira nişanlı iken, Mustafa Ağa tarafından 
zorla kaçırıldı. Hatice bu duruma katlanamadı. Bera- ber-
liklerinin ilk yılında, kahır ve üzüntüden ölüverdi. Mustafa 
Tatar’ın da bu durumdan çok fazla etkilendiği muhakkaktır. 
Mustafa ilk resmi evliliğini, Doğan ailesinden, Abdürrezzak ve 
Nazire’den olma, yine bir Hatice ile yaptı. Ancak ne yazıktır 
ki bu evlilik te fazla uzun sürmedi. Hatice doğum sırasında 
vefat etti. Canlı doğan çocuk ta 4 ay  yaşadıktan sonra ölür. 
Bu durum üzerine, bu şok gelişmeleri atlatan Mustafa; Molla 
İrfan ve Tonton’dan olma Fadime (1906-…) ile evlenir. Bu be-
raberlikten; Kadriye- Sevgi- Mecit- Zöhre ve Zemzem dünyaya 
geldiler.

1)KADRİYE (1923-…)- İlk evliliğini Hanifi Tutak ile yaptı. Bu 
evlilikten, Kezban- Adnan ve  Ethem dünyaya geldiler. Kadri-
ye abla tanıdığım kadarı ile    çok düzgün, terbiyeli ve ağır-
başlı bir insandır.

1-Kezban(Bankacı) + Ahmet Yalvaç = Emre- Hale ve Şule. 
( Geniş bilgi “Yalvaç” ailesindedir.)- Zeki, çalışkan ve düzeyli 
bir insandır.

2-Adnan (Öğret. Ve Md.Yrd.) + Kezban( Vahap ve Zemzem 
Korkmaz kızı)= Enver(Mak.Müh.)   Erhan(Vergi Müf.) ve Nur-
han(Üni.Mez.)- Adnan görevlerini   titiz bir şekilde yapan, in-
sanlara karşı saygılı ve uyumlu bir insandır.

3-Ethem(Öğret.) + Yasemin( Ömer-Saadet Canpolat kızı) = 
Esra(Üni.Mez.)- Sedanur(Açık Öğ.)  Furkan(Lise Mez.)   - Sem-
patik, cana yakın ve değerlidir. 

Kadriye, eşi Hanifinin ölümü üzerine, Kaynı Yusuf ile ev-
lenmiş ve bu bera- berlikten de;

1-Alpaslan + Hatice = Sudenez.
2-Ekrem + Yurdagül = Buket- Demet ve Memetcan
3-Seçkin + Yeşim = Ersin(Uz.Çvş.)- Erkut.
4-Yasemin + Cengiz Kapıcı = Şimal Beyza ve Alim Burak.
Kadriye ile evlilikler yapan Hanifi ve kardeşi Yusuf, gerek 

dini bilgisi ve gerekse, güzel ve gür sesi ile ün yapmış olan 
meşhur “ Van’lı Hoca” nın oğul- larıdırlar. Söylendiğine göre, 
imamlık yaptığı Harapşehir(Günedoğru) köyünde okumak-
ta olduğu ezan, 5-6 kilometre uzaklıktaki Doğanşehirde 
duyulurdu. Sesi öylesine gür ve güzeldi.

2)ZÖHRE (1944-…)- Evsal Laçin(Polis Em.) ile olan bera-
berliğinden; Bilge- Ayfer- Hülya-Aysun- Fadime- Murat(çocuk 
yaşta öldü.) ve Selda. Akranım olarak, tarla komşuluğumuz 
vesilesi ile her zaman gördüğüm, aklı başında, çalışkan, ür-
etken ve hamarat biri olarak tanırım.(Geniş bilgi “Laçin” ail-
esinde dir.)

3)ZEMZEM (194…)- Vahap Korkmaz ile olan evliliğinden; 
Dilaver- Kezban- Dilek ve Fatih oldu. Kendisini ta çocuk-
luğundan itibaren tanırım. Çok terbiyeli, akıllı, fedakar ve ce-
fakar biridir.( Geniş bilgi “Korkmaz” ailesindedir.)

4) SEVGİ   ve 5) MECİT  çocuk yaşlarında vefat ettiler.
Mustafa Tatar, eşi Fadime’nin ölümü üzerine, Sürgülü Ze-

liha ile de bir evlilik yaptı. Bu evlilikten de; Zennure- Talat ve 
Nihat  dünyaya geldiler.

1)ZENNURE(1948-…)- İlk evliliğini Ramazan Eroğlu ile 
yaptı. Bu beraber- likten  Nihat dünyaya geldi. İkinci evliliğini 
Özer Yücel ile yaptı. Bu evlilikten de Feride ve Oğuzhan oldu. 
1- Ali Nihat  + Petek (Elmadağlı) = Aybüke

2-Feride + Emre Okçu = Henüz çocuk yok.
3-Oğuzhan + Elif (Eskişehirli) = Bir oğlan çocukları var.
 2)TALAT TATAR (1950-…)- Küçük yaşta tahsil yapma adı-

na ilçeden ayrıldı. Öğretmen olarak okullarda görev yaptı. 
Son derece dürüst, efendi ve fedakar bir insandır. Sakin bir 
yaratılışı vardır. Göz önünde olmaktan rahatsızlık duyar. 
Ender olarak ilçeye gelerek aile fertlerini  ziyaret eder. Mede-
ha(Medine) ile olan beraberliğinden; Mustafa ve Didem dün-
yaya gelmiştir. 1- Mustafa Tatar –Üni. Öğ.Görevlisidir. Henüz 
bekardır.

2-Didem –İlkokul öğretmenidir. İlk evliliğini Varlık Özden 
ile yaptı. Bu beraberlikten, Ege dünyaya geldi. İkinci evliliğini 
Em.Alb. Süleyman ile yaptı. Bu evlilikten çocuk yok.

3)NİHAT TATAR(1954-…)- Subay emeklisidir. Diğer 
kardeşlerine oranla daha  hareketlidir.  Olgun ve bilinçli birid-
ir. Nerman ile olan evliliğinden; Barış-Cihat ve Leyla olmuştur.

1-Barış Tatar – Sermin ile olan evliliği uzun sürmedi, ay-
rıldılar. Çocukları bulunmamaktadır.

2-Cihat Tatar – Sivaslı Burcu Bahar ile evlidir. Henüz 
çocukları bulunma- maktadır.

3-Leyla – Halası oğlu Dilaver Korkmaz ile evli olup, Alper-
en ve Metincan adlarında çocukları  bulunmaktadır. ( Geniş 
bilgi “ Korkmaz” ailesindedir.

IV)HACI AHMET(1914-1968)- Kardeşi Mustafa ile par-
ticilikten dolayı ayrılığa düşmüşler, bu ayrı gayrılık soyadı 
değiştirmeye kadar gitmiştir. Soyadını mah- keme kararı ile 
değiştiren Hacı Ahmet, o günkü kaymakamın teklifi üzerine, 
kaymakamın memleketi olan Yalvaç’ı(Ispatra) soyadı olarak 
kabul etmiştir. Dolayısiyle “ Yalvaç ailesi” nde işlenecektir.

V)MAHMUT TATAR(1925-1965)- Diğer 4 kardeş Zöhre’den 
olmuşken, Mah- mut ikinci eş Besnili’den olmuştur. Mahmut, 
doğuştan özürlü olup, yürüye- memekte ve konuşamamak-
tadır.Yol kenarındaki evlerinin önünde (Köşger Mus- tafa’nın 
yanında kalmaktadır.) gelen geçenlere, gündüz boyu gülüm-
seyerek bakar, akşam olunca da ev içine alınırdı. Bir süre bu 
şekilde yaşayan Mahmut’u son zamanlarda, onun yol kenarın-
da gülümser halini, insanlar artık göremez  olmuştur. Çünkü 
ağır hasta idi. Ve bir süre sonra da vefat ettiğini öğrendik. 
Onu artık, o gülümser ve sevimli haliyle bir daha göremeye-
cektik.

-  Y A L V A Ç   A İ L E S İ –
      Bu aile, Tatar ailesi gibi, Şeyh Memet ve Meryem’den 

olma, Ahmet ve Zöhre’den türemedir. Bilindiği üzere Urfa’dan 
gelen ve Urfalıoğulları diye anılan Şeyh Memet ve ailesi, 

Besniye yerleşmiştir. Şeyh Memet ve Meryem’in yaşlılık ned-
eni ile ölümleri üzerine, oğulları Ahmet, Besni’yi terkederek 
Viran- şehir’e gelmiştir. Bekar olan Ahmet burada, 93 muha-
ciri olarak buraya gelen Şavşat’a mensup “Begigiller” diye 
anılan ailenin, İbrahim ve Adile’den olma Zöhre(1874-1919) 
ile evlilik yapmış ve bu beraberlikten; Pakize- Emine- Hacı 
Mustafa- Hacı Ahmet dünyaya gelmiştir. Particilik yüzünden 
iki erkek kardeş( H.Mustafa koyu bir Demokrat Partili, H. Ah-
met ise koyu bir Halk Partilidir.) adeta birbirlerine düşman 
olmuşlar, birbirleriyle iletişimi tamamen kesmişlerdir. Sonuç-
ta H.Ahmet bununla da kalmayıp, aynı soyadı kullanmayarak,  
mahkeme kararı ile soyadını, o günün kaymakamının teklifi 
üzerine “Yalvaç”olarak değiş- tirmiştir. Ahmet bekar olarak 
buraya gelip, buradan evlendiğine göre, Tatar ve Yalvaç ail-
esinin mal varlığı Zöhre’den intikal etmiştir. Bildiğim üzere ki( 
Bizim aile de 93 muhaciri olarak aynı yöreden  gelmedir.) gerek 
Begi ailesi, gerek Tatar ailesinin ve gerekse bizim ailenin ev-
leri ve tarlaları bitişiktir. Dikkatimi çeken bir nokta, soyadını 
değiştirip Tatar ailesinden kopan Hacı Ahmet’e ait, evlerinin 
olduğunu biliyorum da, ona ait tarlaların varlığından hiç bilgi 
sahibi değilim. Acaba diyorum, Hacı Ahmet, aynı soyadı taşı-
maktan vazgeçtiği gibi, mal varlıklarındanda mı vazgeçmiştir.

H A C I   A H M E T   Y A L V A Ç(1914-1968)- Particilik 
yüzünden, ağabeyi Hacı Mustafa ile tamamen ipleri koparan 
ve her şeyden vazgeçen H. Ahmet, evlerinin caddeye ba-
kan bölümünü kahvehaneye çevirterek, orasını işletmeye 
başlamıştır. Koyu bir Halk Partili olan H. Ahmet’in kahvehane-
sine, doğal olarak Halk Partililer gelmekte, hiçbir Demokrat 
Partili oraya  uğramamakta ve hatta yoldan geçen Demokrat 
Partililer, kahvehanenin önünden geçerken yüzlerini   çevirip, 
çabucak oradan uzaklaşmaktadırlar. Hacı Ahmet Yalvaç aslın-
da, yumu- şak huylu ve düzgün bir insandır. Fizik olarak ta eli 
yüzü düzgün bir insandır. İlk evliliğini, dedemin ilk eşinden 
olan Fatma ile yapmıştır. Bizler babanın kız kardeşine “bibi” 
deriz. Bibim Fatma, ben daha doğmadan, evliliklerinin ilk 
yılında vefat etmiş. Babam, o evlendiğinde çocuk  yaşlarında 
olup, kendisini çok sevip, koruyup kolladığını, kendisinin de 
onu çok sevdiğini defalarca söyle- miştir. Bu kısa ve talihsiz 
evlilikten çocukları olmayan H.Ahmet, Sürgü’den Sidret ile 
ikinci bir evlilik yapmış ve evlilikten; Perihan- Recai- Vahit- 
Ahmet ve Beyhan( Ölü) dünyaya gelmişlerdir.

1)PERİHAN – Kendisini yakinen tanımaktayım. Hem 
akranım, hem de komşumuz idi. Kendini mutlu hissedemedi. 
Kendine bakmadı. Her şeyi boş verdi. Sıkıntılı bir hayat yaşam-
aktadır. İlk evliliğini Ahmet Kutlu ile yaptı. Evlilik uzun sürme-
di ve boşandılar. İkinci  evliliğini fırıncı Hasan Karaçoban ile 
yaptı. Bu berabelikten ;

1-İlksen  + Ahmet Özalp  = Sinem ve Leyla.
2-Bülent Karaçoban  + Dilek  =  Efe ve Asena.
3-Sevim  +  Süleyman Yılmaz  = Kübra- Damla- Hasan- 

Yiğit.
4-Aküle  + Seyit Havuz  = Arzu ve Tubanur.
5-Cüneyt Karaçoban  + Suna  = Aleyna ve Efe.
2)RECAİ  YALVAÇ- Ziraat Bankasında memur olarak çalıştı 

ve oradan emekli oldu. Önceleri yaşantısı çalkantılı geçti. 
Sonradan eşinin ölümü üzerine duruldu. Sanki başka bir in-
san oldu. Çok sakin bir hayat sürmeye başladı. Adeta kabu- 
ğuna çekildi. Beden ve ruhsal yapısı bozuldu sanki. Sonunda 
hayata fazla dire- nemedi. Canpolat ailesinden Bekir ve Ra-
bia’dan olma Nilüfer ile olan evlili- ğinden; Mehmet- Çilem ve 
Aydın(çocukken öldü) olmuştur.

1-Mehmet Yalvaç(Öğret.)-Hanifi ve Fadime kızı Özlem ile 
evliliğinden, Efehan olmuştur.

2-Çilem – Hanifi Yiğit ile olan evliliğinden,Batuhan-Ömer 
ve Büşra dünyaya gelmiştir.

3)VAHİT YALVAÇ- Öğretmen olarak hizmet verdi. Terbiye-
li, düzeyli ve saygılı biri olarak   bilirim. Nevin ile olan bera-
berliğinden;

1-Nihan – Öğretmen Talha Ünlüsoy ile olan evliliğinden, 
Zeynep Miray olmuştur.

2-Burak Yalvaç – Henüz bekardır.
4)AHMET  YALVAÇ- Devlet memurluğundan emekli. Terbi-

yeli, aklı başında, sorumluluk bilincinde olan biridir. Tutak ail-
esinden Hanifi ve Kadriye’den olma Kezban ile olan beraber-
liğinden, Emre- Hale ve Şule olmuştur. Üçü de henüz bekardır.

Hacı Ahmet Yalvaç’ın eşi Sidret’ten, kısa da olsa bahsetme-
den geçemeyeceğim. Duruşu, konuşması, hal ve hareketleri 
ile kendisini topluma kabul ettirmeyi bilmiştir. Kapı komşu-
muz olması nedeni ile kendisini çok iyi tanımaktayım. Ailes-
ine ve çocuklarına sahip olmayı bilmiş, eşinin ölümü üzerine 
büyük bir sorumlulukla çocuklarını kontrol altında tutarak, 
onların geleceklerini sağla- mıştır. Biz komşu çocuklarına da 
çok sevecen davranmış, dolayısıyla bizler tarafından sevilmiş 
ve saygı duyulmuştur.                          

5)BEYHAN -  Çocuk yaşta vefat etmiştir.
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