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VALİ TOPRAK DOĞANŞEHİRDE
Vali Mustafa Toprak, 

hafta sonunda incele-
melerde bulunmak 

üzere Doğanşehir gel-
di. Doğanşehir ilçes-

inede bir dizi temas ve 
incelemelerde bulundu

Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük’ün 

şahsında 100 yataklı
Devlet Hastanesi

hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Belediye Başkanı
Vahap Küçük’e Hastane Müjdesi

Doğanşehir 
Belediye Başkanı 

Vahap Küçük, 
hicri yılbaşı olan 

Muharrem Ayı 
dolayısıyla bir 

mesaj yayınladı

MUHARREM 
HÜZÜN AYIDIR SAYFA 3

SAYFA 5

SAYFA 4

SAYFA 4

İlçede ilk olarak ziyaret ettiği Kaymakamlık binasında İlçe Kay-
makamı Memiş İnan, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İlçe 
protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Toprak, Kaymakamlık 
makamında Kaymakam İnan’dan ilçenin genel durumu ve ilçede de-
vam eden yatırım çalışmaları ile ilgili brifing aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, “Bu milletin eli değil, ayağının altı öpülür. Yap-
mamız gereken ne ise sonuna kadar yapacağız,  istekleri ne 
ise sonuna kadar kulak vereceğiz.” dedi

“Yapılması gereken
destekleri vereceğiz”

Doğanşehir Ziraat Odası
Tapusuna Kavuştu

Doğanşehir Ziraat Odası, mülkiyeti Doğanşehir Belediyesine 
ait olan binalarının tapusunu Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ten aldı.

SAYFA 3
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Solʼun Kurbanı Alevîlik mi?
Genel anlamda inançlar, bir Tanrısal var oluş üzerine 

öğretilerini kurup ve ilerlerlerken; tam tersine ideolojiler 
ise (genel anlamda) mutlak bir gücü yani Tanrısal bir varo-
luşun ‟red-di‟ üzerine düşüncelerini oluşturup, temellendi-
rirler. Hem inanç hem de ideolojiler, kişilerin kendi vicdan-
larında anlamlandırdıkları alanlardırlar. Yani her vicdan; 
hem kendi dinini hem de siyasi tercihini iç dünyasında 
taşır ve yaşatır. Bu alan bireyin fikir özgürlüğünü oluşturan 
bir alandır ve hukuksal zeminde de bu alana yani ‟din ve 
vicdan hürriyeti‟ alanına mutlak saygı esastır ve bu alan 
tartışılmaksızın hukukun koruması altında olmalıdır. Zira 
‟din ve vicdan hürriyeti‟, ‟yaşama hürriyeti‟ gibi insan 
haklarının en temel esaslarındandır; korunmalı ve yaşatıl-
malıdır! 

***
Ülkeler arası fiziki  sınırları sildiğimiz bir dünya da 

artık siyasi ve kültürel sınırlar din ya da mezhep eksen-
li olarak daha da belirgin rol almaya başladı. Günümüz 
savaşlarının hem coğrafik cepheleri hem de kültürel ceph-
eleri oluşturuldu. Bu cepheler oluşturulurken şüphesiz ki 
din, (özellikle de Ortadoğu coğrafyasında) şiddettin meşru-
laştırılması adına kullanılan ilk araç olarak en önde kurban 
edildi ve edilmeye de devam ediyor!.. Bugün; şüphesiz ki 
‟din ve ideoloji ilişkilerine‟ ya da ‟dinlerin gerçek hayat-
ta ne kadar bir karşılıkla yaşatılıyor olmalarına‟ dâir bir 
çok tartışma söz konusudur. Din; acıların ve zulmün sebe-
bi veya çıkış kaynağı mıydı, yoksa insanı kutsal gören ve 
onun Tanrısal bir nurdan yaratıldığını kabul ederek, insa-
na sonsuz bir değer veren erdemlerin bütünü müydü? Ne 
yazık  ki; yetim bir Peygamber'in ümmetinden, ümmetin 
ortaya çıkardığı bir yetimler ve acılar çağına doğru devam 
eden ruhsal bir erozyonun tam ortasındayız.  Aklıyla ka-
derine savaş açtığını sanan insanoğlu, küresel pazarların 
ve vicdansızlıkların, "sinsi ve sistemli tuzaklarını" ayakta 
alkışlar oldu. Farkında mısınız, bu ülkeye en çok da "akıl ve 
din" ihraç ediliyor. Çünkü "ipotekli bir akıl ve yönlendirilmiş 
bir din‟ jeopolitik hesapların en karlı sermayeleridir. 

***
İşte değişen bu psikolojik havzaların ve jeopolitik hes-

apların  ortasında ‟oluşturulmaya çalışılan‟ bir de Alevîlik 
var. Ve Anadolu Alevîliği; tüm inançsal ve kültürel kodlarıy-
la bize ait olan en özel İslâmi ve tasavvufî zenginliğimizdir. 
Bugün; hunharca insan kıyımı yapan ve sözüm ona bu 
kıyımlarına da İslâmi bir gerekçe uyduran örgütlerin tümü 
tasavvufu ve dolaysıyla da Anadolu'nun irfânî geleneklerini 
reddederler. Onlar için, din sabit bir ibadet ve şekil telak-
kisinden öte değildir. Örneğin; ‟cihâd‟ insan öldürmek, 
‟tövbe‟ ise günahlara çekilen birer cila olarak algılanır. 
Tasavvufta ise yer yüzünde cihâd yapılacak ve fethedilecek 
bir yer varsa o da gönül‟dür. Ondandır ki Anadolu Eren-
lerinin kılıçları ‟tahtadan‟dır; ne insanı keser ne de canı 
incitir! ‟Yere göğe sığmadım, mü‟min kulumun gönlüne 
sığdım.‟ diyen Hazreti Hakk; gönül şehrini imar etmemizi, 
o şehre kini, kibiri, nefsi ve cümle bed fiilleri sokmamayı bi-
zlere öğretmiyor  mu? Madem gönül Hakk‟ın nazargâhıdır 
o vakit ‟Gönül sarayını pak et ki mihmân-hâne-î Hak‟dır, 
Vakit olur ki tahtını görmekliğe Sultan gelir.‟ diyen Yol Ulu-
larımızı nasıl görmezden geliriz! 

***

Allah’ın emrine mutîyim dersen,
Rasul’ün emrine itaat eyle,
Helal haram demez bulduğun yersen,
Müminlik sözünden feragat eyle.

Zahm-ı aşka gelip merhem sarmaya,
Ferhad olup bir gün bağrın yarmaya,
Kudretin yok ise Beyt’e varmaya,
Gönül Beytullah’tır ziyaret eyle.

Kulun rızkın verir Hazret-i Bârî,
Açılan gülleri incitmez hârı,
Kötülük değildir er kişi kârı,
Kemlik edenlere inayet eyle.

Kalbini geniş tut sıkma Seyrânî,
Rızâ-yı Bârî’den çıkma Seyrânî,
Gönül Beytullah’tır yıkma Seyrânî,
Elinden gelirse imaret eyle.

diyen Âşık Seyrânî, bize sahip olduğumuz manevi mirası 
hatırlatmıyor mu?

***
1950'de başlayan şehirleşme sürecinden en çok etkile-

nen inançların başında da şüphesiz ki Alevîlik gelmektedir. 
Bu süreç toplumsal değişimlerinde kodlarını analiz et-
memiz açısından da çok önemlidir. Esas itibariyle de Alevî 
toplumunun ibadethâne ihtiyacı da bu süreçle birlikte  
zuhur etmiştir. Evvelinde köyün en büyük mekânı zaten 
cem ibadetine ev sahipliği yapıyordu ve görgüler-sorgular 
buralarda karara bağlanıyordu. Dede; taliblerini gözetiyor, 
musâhip olacakların ikrârını ‟daim kılıyordu.‟  70‟lerden 
sonra ‟ortanın solu‟ söylemleriyle ve Alevî inancının 
(tasavvufunun) paylaşımcı ve sosyal yönlerinin zenginliğin-
den de istifade edilerek ideolojik hesap-lar yapanlar usul 
usul Alevî toplumu içerisinde boy göstermeye başladılar. 
Din ve ideoloji çekişmesinin ilk kurbanı olarak da ne yazık 
ki Alevîlik seçilmişti. Amaç; ‟Ali‟siz bir Alevîlikle‟ popüler 
kültüre uydurulmuş ve erkânlarından (ibadetlerinden) 
koparılmış, aynı zamanda da inaçsal bir söylemden uzak 
‟siyasal bir Alevîlik‟ oluşturmaktı. Bugün, başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere bazı bölgelerde 1970'lerde ekilen 
bu sol patentli tohumların hasatları yapılmaktadır! Tarihi 
bulanıklaştırarak yapılan bu hasat, öyle bir hale büründü 
ki bir takım Alevîler(?), Hz. Ali‟ye bile ‟muhalif olmayı‟ 
marifet bildiler. ‟Alevîlik zaten hep muhalefet olmaktır(!)
‟ söylemini bu topluma aşıladılar. İyi de kardeşim; Alevilik 
‟eğriye, yalana, yanlışa, Yezid‟e yani nefse ve Şeytan‟a 
muhalefettir; gerçeğe ve Rahmân‟a değil ki!..‟ Alevîlik 
inancında ‟kendi kutsallarını‟ çiğnemek yoktur; şeriat 
kapısından hakikat kapısına uzanan ‟4 Kapı 40 Makam‟ 
vardır. Nefis atından inip, Rahmânî (Hüseynî) ata binmek 
vardır. Biri kırk görüp, kırk da ki BİR'e (Allah‟a) secde et-
mek vardır. Onun için cem meydanı ‟er kişinin‟ meydanıdır, 
‟her kişinin‟ değil!.. O eşikten içeriye; ‟eğriler‟ giremez; 
giren ise ‟doğru olup‟ çıkar. Bırakın can almayı, kalp 
kıranın ‟dârını‟ bile  hiç bir terazi tartamaz! Nefsine uyan 
‟düşkün‟ olur, düştüğü yerden kaldırmak ise yine erkâna 
ve Yol Ulularına tabidir. Cemler; ‟Ölmeden evvel ölmek‟ 
sırrına erişmektir, Ulu Divân‟ın yani ahiretin provasıdır. 
Onun için ceme ‟ölü gelen diri döner‟ çünkü arınıp-pâklan-
mış ve boynunda ki kul hakkından feragat etmiştir... Dede 
postu; Muhammedî posttur, meydan ise Ali‟nin meydanıdır 
yani Ali gibi ER olanındır. Alevîlik; İmam Hüseyin gibi 
bedel ödeyenlerin, ceddine-yoluna ten elbisesini seren-
lerin inancıdır!.. Bağırmak-çağırmak, falan yerde-filanı 
taşlamak Alevîlik değildir!.. Ta 16. yüzyılda Pîr Sultan Abdâl 
Hazretlerim idam sehpasına götürülürken kendisine gül 
ATAN musâhibi Ali Baba‟ya  şöyle seslenmemiş miydi: ‟Şu 
ellerin taşı hiç bana değmez, İlle dostun bir tek gülü yareler 
beni...‟ Uzun lafın kısası; sol‟un kurbanı olarak seçilmiş bir  
Alevîlik de ‟yareler beni!..‟ 

*** 
Sözümüzü sonlandırırken bir kıssadan-hisseyle son-

landıralım; ben kıssasını anlatayım; sizlerde hissenize 
düşeni almayı... Rivayet edilir ki İmam Hüseyin Kerbe-
la'ya doğru yol alırken, yolda gözleri görmeyen yaşlı Şair 
Ferâzdak'a rastlar ve ona Küfe'de ki halkın durumunu sorar. 
Yaşlı şairin verdiği cevap ise çağları aşan hakikatiyle bugün 
bile dersler alınacak kadar anlamlı ve ağırdır: "Ya Hüseyin; 
sakın ha sakın Küfe halkına güvenme! Onların dilleri Hü-
seyin'i söyler ama gözleri Muâviye bakar!.." Yolu Hüsey-
in‟den geçenlere binlerce kez âşk olsun... 

Kayısının başkenti Malatya’da mevsimsiz meyve 
veren kayısı ağacı görenleri hayrete düşürdü. Tem-
muz aylarında hasadı biten kayısı ağacı Eylül ayının 
sonunda meyve vermeye devam etti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahall-
esi’nde her yıl Eylül ayının sonu veya Ekim ayının 
başlarında meyve veren kayısı ağacı görenleri 
şaşırtıyor.

Malatya’da Temmuz ayında kayısı hasadının ta-
mamen bittiğini belirten Malatya Organik Meyve 
Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Tursun, “15 yıldır her 
zaman bu aylarda bu kayısı ağacı meyve veriyor. 
Kayısının çeşidi bilinmiyor. Çekirdeği tatlı, kayısının 
da hafif mayhoş bir tadı var. Komşular ve yoldan 
geçen yolcular ağacı görünce hem şaşırıyorlar hem 
de gelip ağaçtan meyve alıyorlar. Biz bu çeşidin ne 
olduğunu nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bunun dışın-
da böyle bir ağacımız daha mevcut. Üreticilerimiz 
ile konuşurken bu ağaçtan bahsedildi, bizde geldik, 
ağacı bulduk ve yerinde gördük. Malatya bir kayısı 
ormanı. Dolayısıyla bu ormanın içerisinde çok fazla 
değişik çeşitler vardır. Üreticilerimiz ağaçları hak-
kında bilgiler verirlerse bunların çeşitleri hakkında 
da araştırma yapılabilir” şeklinde konuştu.

Malatya’da sofralık kayısının süresinin uzatıl-
ması konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini 
de söyleyen Tursun, “Çok erkenci cinsten başlayar-
ak, çok geç çeşitler ile bir çalışma yapılabilir. Bu 
ağaçta her yıl Eylül ayının sonunda ve Ekim ayının 
başında kayısı var zaten. 15 yıldır bilinen bir şey. 
Erkenci herhangi bir don meydana gelmediği sürece 
bu ürün daha da kalabilir. Bunun ile ilgili çalışmalar 
yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Eylül Ayında Meyve Veren 
Kayısı Ağacı Şaşırtıyor
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MUHARREM HÜZÜN AYIDIR
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük, hicri yılbaşı olan Muhar-
rem Ayı dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı. Muharrem Ayı’nın içerisinde 
önemli olayları barındırdığını kayd-
eden Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
mesajında şunları dile getirdi:

“İslam dininin en kıymetli 4 
ayından birisi olan Muharrem Ayı, 
aynı zamanda hicri yılın başlangıcıdır 
ve içerisinde çok önemli olayları 
barındırmaktadır. İslam tarihin-

de dönüm noktası sayılabilecek 
olayların yaşandığı önemli bir ay 
olan Muharrem Ayı; içerisinde pay-
laşmanın, şükretmenin, bir arada 
olmanın, bereketin adı olan Aşure 
Günü’nün ilahi bereket ve feyzinin 
yanı sıra, 'Zulme boyun eğmeyen, 
adaletin ve doğruluktan ayrılmayan 
Peygamberimizin sevgili torunu Hz. 
Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilmesi 
hüznünü de barındırmaktadır.

İslam tarihinde de ayrı bir yeri 

olan Muharrem Ayı, başta Hz. Âdem 
olmak üzere, birçok peygamber 
Aşure gününde, özel olarak bazı ni-
metlere ermişler, bazı sıkıntılardan 
kurtulmuşlardır.

Tüm hemşerilerimin Muharrem 
Ayı’nı tebrik eder, bu vesileyle Mu-
harrem Ayı’nın;, birlik, beraberlik ve 
kardeşliğimizin daha da perçinlen-
mesine, ülkemizde huzur ve barış 
ortamının hakim olmasına vesile ol-
masını dilerim” dedi..

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, hicri yılbaşı 
olan Muharrem Ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Şehit Uzman Çavuş Orçun 
Kubat Toprağa Verildi

Yüksekova Dağlıca yolu üzerinde bulu-
nan Kamışlı Köyü'nde askeri aracın geçişi 
sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el 
yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 
şehit olan uzman çavuş Orçun Kubat, meml-
eketi Adana'da toprağa verildi.

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu 
üzerinde bulunan Kamışlı Köyü'nde askeri 
aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin 
yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak 
ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş 25 
yaşındaki Orçun Kubat, memleketi Adana'da 
toprağa verildi.

Temmuz ayında Emine Adıgüzel'le nişan-
lanan şehit Orçun Kubat'ın cenazesi ba-
baevinde helallik alınmasın ardından Sa-
bancı Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki 
törene Adana Vali Vekili Cengiz Horozoğlu, 
6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon 
Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 
siyasi parti il başkanları, yakınları ve çok 
sayıda kişi katıldı.

Şehidin annesi Şükriye ve babası Mev-
lüt Kubat, nişanlısı Emine Adıgüzel, cenaze 
töreni sırasında gözyaşı döktü. Bitkin haldeki 
Emine Adıgüzel, gözünü şehit nişanlısı 
Orçun'un bayrağa sarılı tabutundan bir an 
olsun ayırmadı.

Adana İl Müftüsü Arif Gökce'nin kıldırdığı 
cenaze namazının ardından askerlerin 
omzuna alınan şedin cenazesi, top arabası-
na konuldu. Şehit Kubat götürüldüğü Asri 
Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Şehidimiz aslen Doğanşehir ilçesine bağlı 
Polat mahallesinden idi.. 

yeni Doğanşehir Gazetesi olarak şehi-
dimize Allah tan rahmet değerli ailesine  ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Doğanşehir Ziraat Odası 
Tapusuna Kavuştu

HABER: ŞÜKRÜ SAĞLAM 
Doğanşehir Ziraat Odası, mülkiyeti 

Doğanşehir Belediyesine ait olan binal-
arının tapusunu Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ten aldı.

Tapu teslimi sırasında konuşan 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, belediye pasajında yer alan dük-
kanları ihale yolu ile satışa sunduklarını 
belirterek, Doğanşehir Ziraat Odası’nın 
da başvuruda bulunarak bulundukları 
yeri satın aldıklarını söyledi.

Küçük, ziraat odasının çiftçilere ait 
bir mekan olduğunu vurgulayarak, bun-
dan sonra hayırlı faaliyetler yapması te-
mennisinde bulundu.

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı 

Abdurrahman Doğan ise 2005 yılın-
da kurdukları oda ile hizmet vermeye 
başladıklarını söyledi.

Üyelerden alınan aidatlarla bir 
yer almanın mücadelesini verdikler-
ini belirten Doğan, “Doğanşehir’e 
başkanımızın destek ve gayretleriyle 
128 metrekare bir bina kazandırdık. 
Doğanşehir’in gelirinin tamamı tarım 
üzerine olduğu için bu bina gerekli-
ydi. Çiftçilerimiz adına başkanımızdan 
binamızın tapusunun alıyoruz” diye 
konuştu.

Doğanşehir Belediye pasajında hiz-
met veren Ziraat Odası’na kayıtlı 8 bin 
300 çiftçinin bulunduğu, 6 bin 800 
çiftinin ise aktif olarak çalıştığı belirtildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine 
bağlı Kurucaova Mahallesinde yaşanan 
olayda, bir kişi eşini öldürdü, yanında 
çalışan işçiyi ise yaraladı.

Sabah saatlerinde meydana gelen 
olayda, Kurucaova Mahallesinde çiftçi-
lik ile uğraşan Celal Birişik (40) henüz 
nedeni belirlenemeyen bir sebepten 
dolayı 4 çocuk annesi olan eşi Heycan 
Birişik’i(27) ve yanında mevsimlik işçi 
olarak çalışan A.H’yi silahla yaraladı.

Zanlı olaydan sonra kaçarken, 

çevredekilerin durumu sağlık ekipler-
ine bildirmesi üzerine olay yerine gel-
en 112 ekipleri ağır yaralanan Heycan 
Birişik’i Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırdı ancak yaralı kadın yolda tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Yaralanan işçi ise ambulansla Malatya 
Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay 
yerinde jandarma ekiplerince inceleme 
başlatıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için 
güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Eşini Öldürdü, Yanında Çalışan 
Mevsimlik İşçiyi Yaraladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu 
milletin eli değil, ayağının altı öpülür. Yapmamız gereken ne ise sonuna 
kadar yapacağız,  istekleri ne ise sonuna kadar kulak vereceğiz.” dedi

“Yapılması gereken
bütün destekleri vereceğiz”

Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ha-
kan Kahtalı ve partili yöneticiler ile birlikte 
Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Çalık, ilçe zi-
yaretinde 100 yataklı yeni bir devlet hasta-
nesi, bin 600 konutluk TOKİ Projesi ve doğal-
gaz konusunda müjdeler verdi.

Partinin ilçe başkanlığında düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan AK Parti İl 
Başkanı Hakan Kahtalı, “Allah nasip ederse 
bu sıkıntılı süreçleri atlatacağız. Belki biraz 
daha sürecek. Sayın Cumhurbaşkanımız  ‘vir-
gül koyduk’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ve 
Sayın Başbakanımızın hangi talimatı olursa 
onları yerine getirmek için bizler buradayız.” 
dedi.

Konuşmasında 15 Temmuz FETÖ darbe 
ve işgal girişimine karşı vatandaşların gös-
termiş olduğu tepki ve duyarlılığa teşekkür 
eden Çalık; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yapmış 
olduğu konuşmasını eleştirmesine yönelik 
olarak, “Tüm dünyaya Birleşmiş Milletler 
kürsüsünde seslenen bir lider vardı. Birile-
ri çıkmış diyor ki  ‘O konuşmayı duydum da 
ben utandım.’ Ya senin utanabilmem için se-
nin daha çok yol katetmen lazım,  senin önce 
gerçekten bir lider olman lazım,  senin önce 
kasetlerle vesairelerle değil milletin deste-
ğiyle partinin başına geçmen lazım,  Mustafa 
Kemal'in kurmuş olduğu partiye ihanet et-
memeniz gerekir, milletin iradesine herkesin 
saygı duyması gerekir ve yolu katederken 
milletin sesine kulak vermen gerekir,  millet 
ne diyorsa milletin emrinin dışında bizim hiç 
birbirimizin hiçbir şey söyleme hakkı da yok, 
haddi de yok.” ifadelerini kaydetti.   

 

“VATANDAŞIN TALEPLERİNE 
SONUN AKADAR KULAK VE-

RECEĞİZ”
Çalık konuşmasında şunları söyledi;  “Her 

yerde söylüyorum;  bu milletin eli değil, aya-
ğının altı öpülür. Yapmamız gereken ne ise 
sonuna kadar yapacağız,  istekleri ne ise 
sonuna kadar kulak vereceğiz,  Biraz önce 
çay ocağında oturduk. Vatandaşlarımızın ta-
leplerini dinledik. Ne istiyorlarsa, çözülmesi 
gereken elimizden gelen bütün imkanları se-
ferber ederken Doğanşehir içinde, Malatya 
içinde, Türkiye'nin bütün illeri içinde yapıl-
ması gereken bütün destekleri vereceğiz. Sa-
yın Başbakanımızın açıklamış olduğu son 23 
ildeki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi için kalkınma ve yatırım hamlesi çok 
önemli bir adımdır. Yaklaşık 62 milyar, ama 
dört yılda hesapladığımızda toplamda 140 
milyarlık bir yatırımı 23 ilimiz için yapacağız. 
Bu Cazibe merkezlerinden birisi de Malat-
ya’dır.  Sanayimiz buraya gelecek,  var olan 
sanayimiz,  Organize Sanayilerimizin, yatı-
rımcılarımıza vermiş olduğumuz destekle-
meler devam edecek. Bundan sonra artarak 
devam edecek. Tarım alanındaki havza bazlı 
desteklerimiz devam edecek, daha önce ver-
miş olduğumuz tarım destekleri bundan son-
ra da artarak devam edecek.  Cazibe merkez-
lerinin verilen bütün haklarını ilimiz içinde 
sonuna kadar Allah nasip ederse alacağız ve 
kullanacağız.  Malatya için yapılacak yatırım-
larımız, üniversitemiz, hastanelerimiz, yol-
larımız, karayolumuz,  Kuzey Çevre Yolunun 
hepsi Malatya'ya feda olsun. Bunları yapmak 
boynumuzun borcu. İnşallah bunlar Malat-
ya'da faaliyete geçecek. “

 

100 YATAKLI HASTANE MÜJ-
DESİ

Çalık, Doğanşehir’e yeni bir hastane yapı-
lacağını belirterek, ilk önce 75 yataklı olarak 
planlanan Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin 
100 yataklı olarak yapılacağını bildirerek, 
“Doğanşehir’imizin 100 yataklı Hastanesi ha-
yırlı ve uğurlu olsun.” şeklinde müjde verdi.

Çalık, Doğanşehir’in beklentisi olan do-
ğalgaz konusunda da çalışmaların önemli bir 
aşamaya geldiğini de kaydederek, “Doğanşe-
hir’imiz doğalgaza kavuşuyor “ diyerek ikinci 
müjdesini verdi.

 

DOĞANŞEHİR’E BİN 600 KO-
NUTLUK TOKİ PROJESİ

Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki 
Heyet ile Doğanşehir Belediyesi'ni ziyaret 
etti. Çalık burada yaptığı açıklamada yak-

laşık iki yıldan beri takip edilen Doğanşehir 
ve Akçadağ ilçelerine yapılacak olan açık ve 
kapalı cezaevleri yapım sürecinin başladığı-
nı belirterek,  bu projelerin her iki ilçeye de 
katma değer katacağını ifade etti. Çalık ceza-
evlerinin kader kurbanı ve bir şekilde cezae-
vine girmiş olanların daha iyi ortam ve insanı 
şartlarda kalabilmelerini sağlamak amacıyla 
hayata geçirileceğini ifade etti.

 Çalık, daha sonra Doğanşehir Kayma-
kamlığı ziyaret etti.  Çalık buradaki ziyare-
tinde ilçeye yapılacak olan TOKİ projesi hak-
kında bilgi vererek 280 dönümlük alana bin 
600 tane konut yapılacağını kaydederek 280 
dönümlük alanın Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından Mera alanından TOKİ'ye 
devrinin yapılacağını kaydetti.

Milletvekili Çalık,  Doğanşehir ilçesinde 
esnafları da ziyaret ederek görüş, talep ve 
önerilerini dinleyip, sohbet etti.

Çalık, Doğanşehir 

ilçe ziyaretinde

3 müjde verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’e Hastane Müjdesi

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Doğanşehir’e 100 yataklı bir hastane yapımı için 
söz verdiğini söyledi.

Yapımına önümüzdeki yıl başlanacak has-
tane için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür eden Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İlçenin 
bir hastaneye ihtiyaç duyduğunu söylediğini 
Cumhurbaşkanının da hastanenin yapımına 
başlanması için gerekli yerlere talimat verdiğini 
belirtti.

Konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile de görüştüklerini 
ve gereken onayı aldıklarını kaydeden Küçük, 

hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.
Doğanşehir’deki mevcut hastanenin 

Doğanşehir’in ihtiyacına cevap vermediğini dile 
getiren Küçük, “Bu durumu Cumhurbaşkanımıza 
ilettik, Cumhurbaşkanımız da Sağlık Bakanımıza 
illettiler. Biz de geçtiğimiz günlerde Sağlık 
Bakanımızla görüştük ve 100 yataklı özel bir 
hastane için onay aldık. Yapacağımız has-
tanenin Doğanşehir halkına ve bölge halkına 
hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca katkılarından 
dolayı Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Er-
doğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Sağlık 
Bakanımız Recep Akdağ’a, Gümrük ve Ticaret 
Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye ve milletvekiller-
imize çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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VALİ TOPRAK DOĞANŞEHİRDE
Haber:Kenan EREN 
İlçede ilk olarak ziyaret ettiği Kaymakam-

lık binasında İlçe Kaymakamı Memiş İnan, İlçe 
Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İlçe protokol 
üyeleri tarafından karşılanan Vali Toprak, Kay-
makamlık makamında Kaymakam İnan’dan 
ilçenin genel durumu ve ilçede devam eden 
yatırım çalışmaları ile ilgili brifing aldı.

Brifing sonrası Geçtiğimiz günlerde Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
açıkladığı ve Doğanşehir ilçesine yapılacak 
olan cezaevi ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı 
Cemal Karatepe’ den de bilgiler alan Vali To-
prak’a, 1 000 kişilik T tipi kapalı ve 400 kişi-
lik açık cezaevinin Yolkoru Mahallesi’nde 
tahsis edilen yaklaşık 834 bin metrekare 
büyüklüğündeki bir arsa üzerine yapılacağı 
bilgisi verildi.

Vali Toprak, mevcut cezaevlerinin koşul-
larının iyileştirmesi amacıyla yeni cezaev-
leri yapıldığını, hiç kimsenin gönlünün yeni 
bir cezaevi yapılmasını istemeyeceğini, ama 
hayatın bir gerçeği olarak da insanların suç 
işlediğini ve bu suçlarının da karşılıksız kal-
maması gerektiğini ifade etti.

Hükümlü ve tutukluların cezalarını çek-
erken topluma kazandırılmaları için burada 
yapılacak cezaevinde hükümlü ve tutukluların 
çalıştırılmalarına ve meslek edinmelerine 
yönelik faaliyetlere de öncelik verileceğini, 
böylelikle de bu kişilerin topluma yeniden ka-
zandırılacaklarını ifade etti.

Kaymakamlık makamında ayrıca daire 
müdürleri ile de görüşerek çalışmaları hakkın-
da bilgiler alıp kendilerine çeşitli konularda 
talimat veren Vali Toprak ve beraberindekiler 
yaya olarak İlçe Belediyesine geçti.

Yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip 
onların isteklerini ve bazı sorunlarını da din-
ledikten sonra Belediye Başkanı Küçük’ ü de 
makamında ziyaret eden Vali Toprak, Başkan 
Küçük’ den belediyenin çalışmaları ve ihti-
yaçları hakkında bilgi aldı.

İlçenin her geçen gün geliştiğini çeşitli 
kereler yapmış olduğu ziyaretlerle gözlem-
lediğini belirten Vali Toprak, Başkan Küçük 
ve Belediye çalışanlarına teşekkür edip daha 
güzel çalışmalara imza atmaları temennisinde 
bulundu.

Sürgü Takasta önemli bir su kaynağı 
ve çevresel turizm alanı bulunduğunu an-
cak son yıllarda işletme ve hijyen sorunları 
yaşandığını, işletme ile çeşitli hukuki süreçler 
yaşandığını bildiğini, buradaki değerin hed-
er olup gitmemesi ve vatandaşların olması 
gereken şekilde istifade edebilmeleri için 
önümüzdeki günlerde sorunu çözecek çalışma 
yapılması için ilgililere talimat verdi.

Daha sonra Doğanşehir İlçe Müftülüğü’nün 
inşaatı tamamlanma aşamasına gelen beş 
katlı hizmet binasını da gezerek bilgi alan Vali 
Toprak’a binanın her katının dört yüz m² old-
uğu ve hizmet binası dışında içerisinde mes-
cit, taziye evi, konferans salonu, misafirhane 
ve beş derslikli Kur’an kursu bulunduğu bilgi-
si verildi. Tamamlandığında Kültür Merkezi 
niteliğinde olacağı belirtilen binanın ilçeye 
kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür 
eden Vali Toprak, Diyanet İşleri Başkanlığı 
kontrolündeki din hayatın öneminin 15 Tem-
muz’da ve sonrasında görüldüğünü belirterek, 
din ve diyanetimiz adına kontrolsüz hareket 
edenlerin yollarını şaşırdıklarını ve vatan hain-
liğine varana kadar her türlü yola başvurmaya 

cüret ettiklerinin görüldüğünü ifade etti.
Devletin, Diyanet İşleri Başkanlığının, 

İl ve İlçe Müftülüklerinin kontrolünde dinin 
gereklerini iyi bir şekilde vatandaşlara öğre-
tecek olan konferans salonu, Kur’an kursu gibi 
bölümlerinin de Müftülük hizmet binası içer-
isinde olması ve bu vesile ile de kontrol altın-
da olmasının ayrı bir önem taşıdığına dikkat 
çekti.

Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu belirle-
nen ve Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen 
Öğrenci yurdu ile inşaat halinde olan ve in-
şaatı henüz tamamlanmayan aynı durumda-
ki başka bir yurt binasında da incelemelerde 
bulunan Vali Toprak, daha sonra Mesleki ve 
Teknik Liseye ait yüz yirmi öğrenci kapasiteli 

yurtta kalan öğrencilerle de görüşerek onlarla 
bir süre sohbet etti.

Vali Toprak Doğanşehir ilçesindeki zi-
yaretinin son bölümünde İnönü Üniversit-
esi’ne bağlı olarak hizmet verecek olan ve 
yapımı hızla devam eden Doğanşehir Vahap 
Küçük Meslek Yüksek Okulu inşaatında incele-
melerde bulunarak inşaat çalışmaları hakkın-
da bilgi aldıktan sonra İş Adamı Vahap Küçük 
ve ailesi ile emeği geçenlere teşekkür ederek 
inşaatın geri kalan kısmının Rektörlükçe 
tamamlanarak 2017-2018 eğitim öğretim yılı-
na yetiştirileceğini belirtti. Vali Toprak son 
olarak Doğanşehir ilçesine yapılması planla-
nan devlet hastanesine önerilen hastane ara-
zisinde de incelemelerde bulunduktan sonra 
ilçeden ayrıldı.

Vali Mustafa Toprak, hafta sonunda incelemelerde bulunmak üzere Doğanşe-
hir geldi. Doğanşehir ilçesinede bir dizi temas ve incelemelerde bulundu
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Bin kez mazlum olsan bile bir kez zalim olma (Hz. Ali)
Adalet, özgürlük ve meşruiyet arayışı için yola çıkan 

Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’nın kızgın çöller-
inde günlerce aç ve susuz bırakıldıktan sonra Yezit ve ad-
amları tarafından hunharca şehit edilmesi İslam dünyasın-
da silinmesi mümkün olmayan derin izler bırakmıştır. Öyle 
ki; yaşanmış hiçbir şahadet, O’nun şahadeti kadar hüzne 
yol açmamış, hiçbir acı, O’nun acısı kadar yakıcı olmamış, 
hiçbir yas O’nun yası kadar uzun tutulmamıştır.

İslam coğrafyasının her ülkesi, her şehri ve her han-
esi; Alevi’si, Sünni’si, Türk’ü, Kürd’ü, Arap’ı ve Acem’i Hz. 
Hüseyin ve arkadaşlarının taziyesini kendi taziyesi kabul 
etmiş, O’nun acısını kendi acısı bilmiş, taziye için gelenlere 
aşure ikram etmiş ve O’nun hatırasını yaşatmak için oğluna 
Hüseyin, kızına Zeynep adını koymuştur.  

İşte bu yüzden Muharrem ayı, bir hüzün ayıdır. Öyle bir 
hüzün ki; bütün İslam coğrafyasını kuşatmış, yüzlerce yıl 
sürmüş, kuşaktan kuşağa aktarılmış ve “Ben, hüzün peyg-
amberiyim” diyen yüce peygamberin ümmetini “Hüzün 
Ümmeti”ne, İslam coğrafyasını ise “Hüzün Coğrafyası”na 
dönüştürmüştür. Belki de bu yüzden ediplerimiz, hikâye-
lerine “Ne çok acı var” (C. Zarifoğlu) diye başlamış, şairler-
imiz ise “Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok 
anladığımız” (H. Yavuz) şeklinde şiirler kaleme almıştır.         

İşte bu yüzden Muharrem ayı, bir şahadet ayıdır. Öyle 

bir şahadet ki; tüm nesillere ve çağlara bir çağrı olmuş, 
Hüseynî bir duruşun, Hüseynî bir kıyamın ve Hüseynî bir 
şahadetin nasıl olması gerektiğini bütün dünyaya göster-
miştir.  

İşte bu yüzden Muharrem ayı, bir direniş ayıdır. Öyle bir 
direniş ki; Hz. Hüseyin’in şahsında bütün zalimlere, des-
potlara, tiranlara, diktatörlere, nemrutlara, firavunlara ve 
yezitlere yönelmiştir. Bu yönüyle Muharrem ayı, “Kimden 
gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan 
yana” bir duruşun Hz. Hüseyin nezdinde tüm insanlığa 
gösterildiği bir aydır.

İşte bu yüzden Muharrem ayı, bir arayış ayıdır. Bu 
arayış; adalet ve özgürlük arayışı, ahlak ve onur arayışı, 
izzet ve şeref arayışı, meşruiyet ve hukuk arayışıdır… Eğer 
Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin,  bu haksızlıklara bay-
rak açmasa ve bu onurlu yolculuğa çıkmasaydı, kendisinin 
de ifade ettiği gibi belki de ondan sonra İslam dünyasında 
hiç kimse buna cesaret edemeyecekti.

Yine Muharrem ayı, Hz. Hüseyin’in, dedesinin torunu 
olduğunu ispatladığı aydır. O’nun dedesi ki: “La ilahe 
illallah” mesajıyla yola çıkmış, anlamın buharlaştığı, adalet 
güneşinin söndüğü, şirkin her yanı kuşattığı bir dönemde 
tevhit, adalet, özgürlük, ahlak ve onur arayışı başlatmış 
ve insanlığın tarihte başka bir örneğine şahit olmadığı bir 
değişim ve dönüşümün öznesi olmuştu.  

…ve bizler bir devrim nasıl gerçekleştirilir, bir toplum 
nasıl dönüştürülür, koca bir dünya nasıl değiştirilir ondan 
öğrenmiştik. Komşusu açken tok yatmamayı; özü sözü bir 
olmayı; her zaman mazlumun yanında yer almayı; çile, 
işkence ve zorluklar karşısında sağlam durmayı; kamu 
görevine ceketiyle gelip ceketiyle gitmeyi biz hep o büyük 
muallimden ve O’nun arkadaşlarından öğrenmiştik. 

Günümüz söz konusu olduğunda ise Muharrem ayı; 
bir hüzün ve taziye ayı olmasının yanı sıra bir barış, 
dayanışma ve kucaklaşma ayıdır. Bu yönüyle hiçbir tazi-
ye Hz. Hüseyin’in taziyesi kadar İslam toplumunun farklı 
kesimlerinin bir araya gelmesine, buluşmasına, birbirine 

ikramda bulunmasına ve dayanışma içine girmesine vesile 
olmamıştır. Bu anlamda, Hz. Hüseyin, Ümmet-i Muhammed 
için bir örnek ve bir öncü olmaya, bir muallim ve mücahit 
olmaya ve şahadetiyle İslam coğrafyasını mayalamaya 
devam etmektedir.

Hicri 61, Miladi 680 tarihinde Hz. Hüseyin ve ark-
adaşlarının şahsında temayüz eden bu adalet, özgürlük ve 
hukuk arayışı insanlık tarihinde ne bir ilk ne de sondur. Bu 
arayışın kökleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusu-
na verilen “Evet” cevabına kadar uzanır ve ilk ilhamını Hz. 
Âdem’in çocukları Habil ile Kabil arasındaki mücadeleden 
alır.

…ve devam eder büyüyerek, gürleşerek ve güçlenerek. 
Peygamberlerle devam eder, salihlerle devam eder, şehit-
lerle devam eder, büyük ideal insanlarıyla ve dava adam-
larıyla devam eder. Her Nemrud’un karşısına bir İbrahim, 
her Firavun’un karşısına bir Musa, her Ebu Leheb’in karşısı-
na bir Muhammed ve her Yezid’in karşısına bir Hüseyin 
çıkar ve bu arayış devam eder.

İşte bu adalet ve anlam arayışı, dün olduğu gibi bu 
gün ve bugünden sonra da devam edecektir. Ta ki ye-
ryüzünde fitne kalmayıncaya kadar; Ta ki son kız çocuğu 
toprağa gömülmekten kurtarılıncaya kadar; Ta ki bütün 
zalimlere, müstekbirlere, karunlara ve küresel baronlara 
hesap soruluncaya kadar; Ta ki son aç doyurulana, son 
esir özgürlüğüne kavuşturulana, son mazlumun yüzü 
gülene kadar; Ta ki Alevi’si, Sünni’si; Kürd’ü, Türk’ü; kadını, 
erkeği; fakiri ve zengini bu kadim topraklarda mutlu ve 
bahtiyar bir şekilde yaşayıncaya kadar; Ta ki bütün dün-
yada ırkçılığın kökü kazılıp ayrımcılığın önü alınıncaya; 
“ötekinin” ve “ötekileştirmenin” olmadığı bir dünya kuru-
luncaya ve bu topraklar yeniden bir selam yurdu, bir barış 
adası ve bir esenlik vadisi oluncaya kadar…

Selam olsun, bu arayışı başlatanlara, sürdürenlere ve 
sürdürecek olanlara!..

Tüm dostların hicri yılını, hicretini ve muharremini 
tebrik ederim. 

İbrahim 
GEZER

Hüzün ayına 
girerken…

Soldan sağa
1. İşin gerçekleşmesi ve bozulmaması için gerek-

li önlemleri almak... 2. Ardahan iline bağlı ilçelerden 
biri... Özetlenmek işi... 3. Bir şeyin eksiğini tamam-
lamak için ona katılan parça... Bezi andıran, beze ben-
zeyen, bez gibi... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Os-
miyum elementinin simgesi... 4. Yardımcı, koruyucu, 
havari... Bir çeşit börülce... Bir eksenin döndürdüğü 
tekerlek biçimindeki makine parçası... 5. Sözleşme 
(eski)... Terebentin... 6. Motorlu taşıtları örten, genel-
likle sacdan yapılmış örtü... Birine karşı duyulan öç 
alma isteği, garaz... 7. Dağ oluşumu... Yiyecek... 8. 
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına ka-
dar uzanan bölüm... Bir tür iri, aşılı kiraz (halk ağzı)... 
Silisyum elementinin simgesi... 9. Gemide hareket 
hâlindeki halatın veya zincirin bir an durdurulması için 
verilen komut... Yarı çıplak... 10. Gam dizisinde "sol" 
ile "si" arasındaki ses... Bira, şarap vb. sıvıların veya 
pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi 
sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış 
özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, 
yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol... Kuzey 

Anadolu dağlarının ormanlarında yetişen, toprak altında bilek kalınlığında kökü bulunan çok yıllık ve otsu bir bitki... 
11. Uçları koparılan çam ağacı sürgünlerinden akan su... Anlama işine konu olmak... 12. Pusmak... Kalıtımsal olarak 
ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu... Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam... 13. 
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer... Dayı olma durumu... 14. İtme işini 
yapan... Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak 
yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan... 15. Katılacak kadar güldürmek veya ağlatmak... Bir evin 
kapı, pencere, tavan, döşeme vb. bölümleri (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Düşünce... Anlaşılmaz, kapalı, karanlık (söz veya yazı)... 2. Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin 

üstünde bulunan çukurumsu bölge... Robası olan... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, 
bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçim-
de anlatan bir söz... 3. İşaret... Büyüklüğü 5 milimetreden küçük fındık içi... Jant... 4. Baltalama... Saçma sapan söz 
söyleyen... 5. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne... Bir makinede, bir araçta 
ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık... Görevden alma... 6. Zirkonyum elementinin simge-
si... O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... Çocuk dilinde dışkı... 7. En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, 
kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık... Milyar kere bin, 1.000.000.000.000... Boyun eğen, kendini başkasının 
buyruğuna bırakan (eski)... 8. Gidiş (eski)... İçinde bal bulunan... Baryum elementinin simgesi... 9. Koyun, kuzu vb. 
hayvanların çıkardığı ses... Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş mal... İçten çürümeye yüz tut-
muş ağaç... 10. Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı... İkinci başkan... 11. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında "... 
Cengiz oyunu", "çok zorba" anlamında "... kıran baş kesen", "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir 
başkasına vererek işini yürütmek" anlamında "... külahını Veli'ye, Veli'nin külahını ..." giydirmek deyimlerinde geçen 
bir söz... Mantı yapan veya satan kimse... Yabancı... 12. Letonca... "Cır cır" diye çıkan sesin adı... 13. Manganez elemen-
tinin simgesi... Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş... Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru 
biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme, karakeme... 14. Birden ödenerek faizinin işlemesine son 
verilen tahvil... Bir satıcının, başka bir satıcı, dağıtıcı veya komisyoncuyla mallarının ederini satıldıktan sonra almak 
üzere yaptığı satış, konsinye... 15. Keskin olma durumu... Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü 
değerli, etçil hayvan, as, ermin...

HAFTALIK KARE BULMACA
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ARTVİN  - AŞAĞI  HOT
( Aşağı  Maden ) DAN  GELENLER

-  K A B A K A Ş    A İ L E S İ –
        Bu aile, Fetullah ve …..?.......’den türemedir. Memlekette “ 

Fetolar” diye anılmakta idiler. Memleketleri Artvin mrz. Aşağı Hod 
köyünden gelip, Sürgü Reşadiye’ye yerleşen aile, bilahare Viranşe-
hirde yerleşmeye karar vermişdir. İlk beraberlikten, Abdüaziz dün-
yaya gelmiştir. Aile, diğer aileler gibi 93 muhaciri değil, Birinci Dünya 
Savaşı sonucunda, bulundukları yerleri terkederek, ülkenin farklı 
bölümlerine sonradan göç eden ailelerdendir.

Kendileri ile birlikte memleketten göç eden ailelerden, Ahmet 
Çavuş, Musa (Soykanlar-Müt. Ve Malatyaspor bşk. Nurettin Soykan’ın 
babası), Cesim dayı, Rıza dayı, Efendi dayı, Emin Kabakaş ve Musta-
fa Doğan Sürgü mrk.ve Reşa- diye’ye yerleşmişlerdir. Efendi dayı ile 
Emin  Kabakaş sonradan Viranşehir’e gelmişlerdir. Nurettin Soykan 
ve kız kardeşi Emine; Musa ve  Nazeni’den dün- yaya gelmişlerdir. 
Musa,  Emin Kabakaş’ın halasının oğludur. 

ABDÜAZİZ – Ayşe ile olan beraberliğinden; Emin ve Suna dün-
yaya gelmiş- lerdir.

EMİN (Çavuş)KABAKAŞ(1896-1975)- Memleket Livane(Artvin) 
de dünyaya gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı(Seferberlik)nda, orduda 
görev aldı. Rus ve Er- menilere karşı savaş verdi. Bu nedenden dolayı 
İstiklal Madalyası aldı. Harbin sona ermesi ile birlikte, kendi yöresin-
den(Livane) birkaç aile ile beraber, önce Sürgü-Reşadiye ve bilahare 
Viranşehir’e yerleşti. Evlilik kurduğu eşlerinden Nesibe öldü. Zahide 
ile beraberlikleri uzun sürmedi boşandılar. Bu iki evlilikten çocukları 
olmadı. 1926 yılında, Memet Şükrü ve Hanife (Genç ailesi)den olma 
Ayşe(1909-1972) ile evlendi. Bu beraberlikten; Hasan - Selahattin- 
Nurettin ve Celalettin dünyaya gelmişlerdir.

Emin Çavuş, yerine göre yumuşak ve ama yerine göre de sert 
ve haşin olabilirdi. Sıtma mevkiindeki araziye hiç kmseyi yaklaştır-
mazdı. Oysa orada, soğuk bir kaynak su çıkmakta, insanlar da oradan 
yararlanmak isterlerdi. Gençlik dönem- lerimizde, arkadaşlarla 
hergün mutlaka  oradaki çeşmenin başında oturur vakit geçirirdik. 
Emin dayı bağırarak gelir, çok sevgili arkadaşımız Nurettin’in  “Ba-
baaa, biziz! Yabancı kimse yok!” diye seslenmesi üzerine, sessizce 
savuşur giderdi. Eğer aramızda Nurettin olmazsa var ya, canımıza 
okurdu evvel Allah!....

Emin Kabakaş, Nazım Oğhan Hoca ile bacanaktırlar. Memet 
şükrü ve Hanife’ den olma Ayşe’yi Emin Kabakaş, Fatma’yı da Nazım 
Hoca almıştır. Memet Şükrü’nün eşi Hanife, Kocasının  ölümü üzer-
ine Seyfullah Yörükle evlenmiş, bu evlilikten; Memet- Gülhanım ve 
Gülperi oldu.

I)HASAN KABAKAŞ( 1932-2011)- Kendini bilen, konuşma ve tav-
ırlarıyle insanlarda olumlu bir imaj bırakan bir büyüğümüzdü. Biraz 
eli sıkı olmasına rağmen, bu özelliğini kapatma becerisine sahipti. 
İnsanlarla iletişimi genelde iyi olmasına rağmen, bazılarınca ne-
dendir güvenilmez bulunurdu. Akçadağ Öğret- men okulu mezunu 
olup, birçok okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapmış ve bir süre 
de Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emekli olduktan son-
ra da Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
Sevdiğimve say- dığım ve değer verdiğim bir ağabeyimizdir.

Sürgü Kasabası’ından Hatice ile olan beraberliğinden; Erkan- 
Gökhan- Asuman- Bahadır  ve  Leman dünyaya gelmişlerdir.

1)ERKAN KABAKAŞ- Halen İlçe Malmüdürlüğünde görev yapmak-
tadır. İn- sanlarla iletişimi  çok iyi, büyüklerine karşı saygılı, çocukları 
ve ailesine karşı ilgilidir. Sorumluluklarının bilincinde olan ve benim 
sevip değer verdiğim biri- dir. Yaptığı ilk evlilik kısa sürmüş ve ayrılık-
la sonuçlanmıştır. İkinci evliliğini Özlem ile yapmış ve beraberlikten; 
Hasan ve Bilgehan adlarında iki sevimli çocuk dünyaya gelmiştir.

2)GÖKHAN KABAKAŞ- Kendisini yakından tanıyamadım. Ancak 
olumsuz bir yanına şahit olmadım ve de duymadım. Aksine çalışkan 
ve prensip sahibi biri olduğunu sanıyorum. Müjgan ile olan beraber-
liğinden ; Beste ve Gökçe-Göktuğ (ikizler) dünyaya gelmişlerdir.

3)ASUMAN- Kendisini pek tanımıyorum. Ancak iyi biri olduğun-
dam kuşkum  yoktur. Bir ara zannederim öğrencim idi. Gayet saygılı 
ve biraz sıkılgandı sanı- rım.Şinasi ile olan beraberliğinden; Mahmut 
ve Miray dünyaya gelmişlerdir.

4)BAHADIR KABAKAŞ- Benim en sevdiğim ve değer verdiğim 
öğrencile- rimdendi. Okul sosyal etkinliklerimizde kendisinden en 
çok yararlandığımız bir öğrenci idi. Okul gecelerimize güzel sesi ve 
okuduğu güzel şarkılarla renk katar- dı. Bu özelliklerini hala devam 
ettirdiğini  sanmaktayım. Meltem ile olan bera- berliğinden bir oğlu 
vardır.

5)LEMAN – Aynen kardeşi Bahadır gibi, benim değer verdiğim, 
okulumuz sosyal etkinliklerimizde kendisinden yararlandığımız iyi 
öğrencilerimizdendi. Özellikle şiir okuma yarışmalarında gösterdiği 
performans takdire şayandır. Bir şiir, ancak onu ağzıyla bu den-
li güzel yorumlanabilirdi. Doktor Hüseyin ile olan beraberliğinden; 
Eyüp Berk ve Eylül olmuştur.

II ) SELAHATTİN  KABAKAŞ – İnsanlarla iyi geçinmeye çalışan 
ve dışarıya fazla açılmayan, ailesi ve çocukları ile uyum içersinde 
yaşadığını sandığım bir ağabeyimizdir. Bir süre Almayada yaşayan ve 
sonra kesin dönüş yapıp, Sıtma  Pınarındaki kendi arazileri ile uğraş-
maya  çalışan  Selahattin Kabakaş’ın son zamanlardaki durgun hali 
insanların gözünden kaçmamaktadır. İlk evliliğini Balkış ailesinden 
Nuriye ile yaptı ve bu beraberlikten; Turan- Nuran- Orhan- Burhan- 
Aziz dünyaya gelmişlerdir. Çocuklar genellikle Almanyada yaşam 
sürdükleri için kendilerini pek tanımamaktayım.

1)Turan Kabakaş + Solmaz = Ercan- Nurcan- Özcan.
2)Nuran + Mahmut  = Nalan – Nazan
3)Orhan Kabakaş- Öğretmen olarak görevini sürdürmektedir. 

İlk evliliğini Sol- maz ile yaptı. Bu beraberlikten, Oğuzhan ve Cafer 
oldu. İkinci evliliğini Ünver ailesinden Burhaneddin ve Ayşe’den 
olma Mesleha ile yaptı. Bu evlilikten de; Kübra, Büşra, Eyüp dünyaya 
gelmiştir.

4)Burhan Kabakaş + Hatice = Neslihan- Aslıhan ve Tolgahan.
5)Aziz Kabakaş + Bir Alman ile evli olup iki tane çocuğu bulun-

maktadır.
Selahattin Kabakaş, eşi Nuriye’nin ölümü üzerine, Serpil ile ikinci 

bir evlilik yaptı. Çocuk yok.
III) NURETTİN KABAKAŞ- En iyi, çok sevdiğim ve değer verdiğim 

arka- daşlarımdan biridir. Çocukluğumuz, öğrencilik ve gençlik yıl-
larımız birlikte geçmiştir. Kendisi son derece dürüst ve güvenilir bir 
dosttur. Doğruluktan ve dürüstlükten hiçbir zaman taviz vermemiştir. 
Rol yapma mahareti, futbol oyna- ma kabiliyeti olan, kendisi ile bir-
likte olmaktan çok zevk aldığımız ve kendisini çok sevdiğimiz bir ark-
adaşımızdır. İlçede yapılan sosyal ve sportif faaliyetlerin değişmez 
elemanlarındandı. Oğhan ailesinden, Seyfidar ve Melehat’tan olma 
Nevin ile olan beraberliğinden, 

1)FATİH  KABAKAŞ (Doktor) + Mine = Yiğit – Mert.
2)AYŞE + Enver Mutlu = Asım- Kevser Zeynep
IV ) CELALETTİN  KABAKAŞ- Çocukluğu serkeşlikle geçti. Okumadı 

ve dolayısıyla herhangi bir kurumda görev alamadı. Büyüdüğünde, 
evlenip çoluk çocuk sahibi olduğunda, haliyle sıkıntı yaşadığını ve 
yaşamakta olduğunu san- maktayım. Bütün bunlara rağmen, bede-
nen çalışmak sureti ile, kimselere muhtaç olmadan, ailesi ve çocuk-
ları ile yaşantısını sürdürebilmektedir. Polatlı Mahfiret ile olan evlil-
iğinden; İlhan- Emin ve Güloş dünyaya gelmişlerdir. İlhan; kültürlü, 
kafası çalışan ve üretken biridir. Emin; daha ziyade beden gücü ile 
yaşamını idame ettirmektedir. Güloş’ u tanımıyorum.

--- S U N A – Abdüaziz ve Ayşe’den olma ve Emin Kabakaş’ın kız 
kardeşidir. Reşadiye köyünden ayrılmamış ve bu köyden biri ile ev-
lenmiştir. Bu evlilikten; Fatma ve Sultan dünyaya   gelmiştir.

1)FATMA – Reşadiye köyünden Bayram Dündar ile evlilik yaptı. 
Çocuk olma- dan vefat etti.

2)SULTAN- Kız kardeşinin ölümü üzerine, eşi Bayram Dündarla 
evlilik yaptı. Bu evlilikten; Abuzer- Ayşe ve Fatma dünyaya gelmişler-
dir.

Abuzer’in Zöhre ile evliliğinden; Memet- İlhami- Bayram- Serpil- 
Ayşe- Sultan ve ismi bilinmeyen iki çocuk  daha dünyaya gelmiştir.

Ayşe-  İlk evliliğinden çocuk olmamıştır. İkinci evliliğini Şeyho ile 
yapmış ve bu evlilikten;  Hava, Ferdane ve Pınar dünyaya gelmiştir.

Fatma- Gaziantepli bir polis ile evlenmiş, bu evlilikten; Pınar ve 
Murat dünyaya gelmiştir. 

                                       ----------------------------------

- Y U R D A K U L    A İ L E S İ –
         Bu aile, Osman ve Fatma’dan türemedir. Bu beraberlik-

ten; Laz Yusuf ve Laz Derviş dünyaya gelmişlerdir. Artvin(Livane) nin 
mrk. Aşağı Hot(Aşağı maden) köyünden gelmedirler. Laz Yusuf, eşi 
ve kardeşi Laz Derviş ile birlikte, 93 Harbinden sonra Rus mezali-
minden kurtulmak adına, bulundukları köylerini terkederek, yollara 
düşmüşler ve sonunda Viranşehirde kalıcı olarak yerleşmeye karar 
vermişlerdir. Memlekette “ Çalholar” diye anılan bu aile, Viranşehir’e  
geldikten sonra, soyadı kanunu ile birlikte “Kırık” soyadını almış, bu 
soyadı be- ğenmeyerek, sonradan “Yurdakul” olarak değiştirmiştir.

---L A Z   Y U S U F (1863-…)- Hatice ile olan beraberliğinden; 
Havva ve Kör Ömer oldu.

I)H A V V A (1893-…)- Bilgili ailesinden Memet ile evlendi. Bu 
beraberlikten, Mustafa- Mahmut- Osman ve Nazife dünyaya geldi. 
(Geniş bilgi “Bilgili” aile- sindedir.)

II) K Ö R   Ö M E R (1895-1937)- Görme yetisi az olduğu için, Kör 
Ömer diye anılmıştır. 1915 Ermeni tehcirinin yaşandığı süreçte, ba-
bası ve 7 kardeşi Erme- niler tarafından öldürülen, kardeşi 7 yaşında 
ve kendisi 9 yaşında kurtulmayı başaran, 7 yaşındaki kardeşi orada 
kalmayı yeğlerken, kendisi memleketleri Ardanuç’un Sakra köyünü 
terkederek göç eden kafilelere katılıp Elbistan’a gelen Seher ile yol-
ları kesişmiştir.. Bilahare Elbistana uğrayan Ömer, henüz 13 yaşında-
ki Se- her’i görüp beğenmiş, onu alıp Viranşehir’e getirerek onunla 
evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştur. Bu çocuklar Bilal ve Yusuf’tur. 
Kör Ömer, gözleri iyi görmemesine rağmen devamlı uzak yakın de-
meden gezip  tozan ve ticaretle de uğraşan gözü açık ve kurnaz biri-
sidir. Öyleki, gözleri iyi görmemesine rağmen, bu özelliğini gizleye-
bilmiştir. Hatta kendisine Elbis- tandan eş olarak almış olduğu Seher 
bile evlendikten bir hafta sonra, onun iyi görmediğini anlayabilmiştir.

Aslen Ardanuçlu olup, bahsedildiği şekilde Ermeni mezaliminden 
kurtulmayı başaran ve Kör Ömerle evlenmek durumunda kalan Se-
her; Viranşehirde “Laz nene” olarak anılmıştır. Yakın  komşularımız 
olduğundan ve benim ninem ile iyi dost olduklarından kendisini 
gayet iyi tanımaktayım. Kısa, minyon tipli, sem- patik, güler yüzlü 
ve iyi niyetli bir kadın idi. Kendisi ile birlikte Ermeni kat- liamından 
kurtulan 7 yaşındaki kardeşi, kendisi ile birlikte gelmemiş ve orada 
kalmıştır.

B İ L A L  Y U R DA K U L(1923-1991)- Tam bir toplum insanı. Hayatı 

ve insanları seven, eğlenmek ve gülmekten zevk alan, ailesine ve 
çocuklarına karşı sevecen ve yakın duran, hiç bir şeyi sorun etmeyen 
ender kişilerdendir.Tüm insanlara karşı sempatik ve güler yüzlüdür. 
Önceleri fotoğrafçılık yapar, eski körüklü ve ayaklı makinelerle in-
sanların fotoğraflarını çekerdi. Bilahare ilçe Belediyesinde muhasip-
lik yaptı. İnsanlar arasında ayırım yapmadan, hem bü- yükler, hem 
küçükler ve de her kesimden insanlarla dialog ve ahbaplık kura- bil-
irdi. Tek eksik yanı, dini konularda ve uygulamalarda çok yavandı. 
Yemek, içmek ve eğlenmek hususlarında ise daima ön planda idi.

Dedesinin Artvin Aşağı Hot’lu olduğu Bilal, aynı köyün yukarı 
bölümünden (Yukarı Hot) olan  Kaya ve Şefika’dan olma Behi-
ye(1924-1995) ile evlilik yap- mıştır. Kel Melüt’ün eşi Kumaş nene, 
Behiye’nin öz halasıdır. Bilal ve Behiye beraberliğinden;

1)ÖMER NECMİ YURDAKUL(1949-…)- Benim mahalle arkadaşım.
İyi niyetli ve hoşgörülü. İlkokullarda öğretmen olarak çalıştıktan 
sonra, bir süre Fransada görev yaptı. Sonunda ilçeye döndü. Fransa-
da iken aldığı alkol alışkanlığını bura- da da sürdürdü.Ve buna bağlı 
olarak hastalanıp, vakitsiz aramızdan ayrıldı. Kendisi ve diğer erkek 
kardeşleri, isimlerinin sonuna “Go” getirilerek anıldılar. Dolayısiyle 
kendisi de Ömergo olarak anıldı.

Polarlı Seher ile olan beraberliğinden; Bülent Baki- Betül Özlem 
ve Fuat Ruhi olmuştur.

Bülent Baki Yurdakul (Klimacı) + Nurgün(İzmirli) = Deniz Gökçe.
Betül Özlem(Maliyeci) + İbrahim(Akhisarlı)= Arda Tolga.   (evlilik 

ayrılma ile son buldu)
Fuat Ruhi (Medikalcı) + Gülnur = Çocuk yok.
2)NURETTİN YURDAKUL (1951-…)- Bu aileden en çok ve en sık 

temas kur- duğum kişidir. Aslında onun temas halinde olmadığı he-
men hemen hiç kimse yoktur. Her türden ve her mevkiden insanlarla 
hiç çekinmeden rahatlıkla iletişim kurabilmektedir. Bu insanlar ister 
kaymakam, ister vali, ister milletvekili, ister bakan olsun ve de isterse 
bulunduğu yerin delisi olsun hiç fark etmez. Bir gün bir Alman genç 
geldi ilçeye. Hemen ona sahip çıktı. Günlerce onunla meşgul oldu. 
Hatta onu sünnet olmaya bile ikna etti. Ve kirveceliğini de yapmak 
sure- tiyle onu sünnet ettirdi. Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı 
? diye halk arasında dolaşan bir söz vardır. Ben Nurettin’i tanıdıktan 
sonra, rahatlıkla derim ki çok gezen daha çok bilir. Hiç usanmadan 
ve de yorulmadan, bulunduğu her alanda adım atmadığı yer bırak-
maz. Bir bakarsın, bir yerin alt başında, bir bakarsın en kısa sürede 
üst başındadır. Her konuda az ya da çok bilgi sahibidir. Bu bilgilerini 
toplum insanına rahatlıkla satar ve herkes te onu, isteyerek ya da is-
temeyerek dinlemek zorunda kalır. O kadar ısrarla ve iştahla konuşur 
ki, kar- şısındaki kişi ne kadar konuşkan olursa olsun, pes demek zo-
runda kalır. Bu hususla ilgili olarak “ Vahit Doğan’ı bile susturmuş 
adam” ünvanını elinde bulundurmaktadır. Sadece bulunduğu alanla 
sınırlı değildir, gezip dolaşmak. O nu ülkenin her tarafında görmek 
mümkündür. Şöyleki, kendisi, Ziraat Bankası personelidir. Bir 
bakarsın ülkenin bir ucunda banka koruma görevlisi, bir ba- karsın 
ülkenin başka bir yerinde banka veznedarı ve bir bakarsın ülkenin 
başka bir yerinde banka müdürüdür. Ülkede en çok yer değiştiren 
ve görev değişikliği yapan memur olma özelliğini hiç kimseye kaptır-
mayan insan olarak tarihe geçmiştir. “Çok laf yalansız, çok para har-
amsız olmaz” sözünden hareketle, usanmadan, çekinmeden çok fa-
zla yerli yersiz konuştuğundan, yalanı da azım- sanmayacak kadar 
fazladır.

    Bu özelliklerinin yanında, dost bir insandır. Bonkördür, fed-
akardır.Yardım severdir. Sevimli ve sempatiktir. Diğer kardeşlerinde 
olduğu gibi, isminin sonu- na “go” getirilmek suretiyle  Nurettingo 
diye çağrılır. 1999 Büyük Marmara depremini, Adapazarı’nda ailecek 
yaşadı. Kendileri zor kurtulmuş, ancak sevgili kızları Müberrayı kay-
betmişlerdir.

Polatlı sıhıye memuru Cumali Aydoğan’ın kızı Sevgi ile olan be-
raberliğinden;

1)Fatih (Av.) + Özlem(Çankırılı) = Tunahun- Atilla Yağız
2)Müberra -1999 Büyük Marmara depreminde Adapazarında en-

kaz altında kalarak vefat etti.
3)Murat + Henüz bekardır.
   3) HASAN  YURDAKUL(1952-…)- Komşumuz ve talebem olması 

nedeni ile kendisini yakınen tanımaktayım. Öğrencilik ve gençlik yıl-
larında, kendini gös- terme ve kanıtlama adına, bazı görtermelik tav-
ır ve davranış içerisinde olmakla birlikte, zamanla bu özelliklerinden 
vazgeçerek, daha olgun bir karaktere bü- rünmüştür. Öğrenciliğinde 
özellikle sosyal faaliyetler içerisinde bulunmuş ve başarı göster-
miştir. Yaptığı her işi isteyerek ve zevkle yaptığı için başarılı olmuş-
tur. Arkadaşlık ve ailevi ilişkileri çok iyidir. Sağlığını ihmal ettiğinden, 
genç sayılacak bir yaşta vefat etmiştir. Diğer kardeşleri gibi isminin 
sonuna go getirilerek Hasango diye anılmıştır. Zonguldaklı Hacer ile 
olan beraberliğinden;

1)Onur (Kimyager) + Şebnem(Bergamalı) = Henüz çocuk yok.
2)Uğur  - Henüz bekardır.
4) LEYLA – Salih Gürbüz ile olan beraberliğinden;
1)Erkut Gürbüz + Gamze = Eflal.          2)Feyza  +……….Ölmeztoprak 

= Çınar
5)YASEMİN – Terbiyeli, sevimli, cana yakın biri olarak tanıdım. 

Hem komşumuz ve hem de iyi öğrencilerimden biri idi. Öğretmen 
Abuzer Küpeli ile olan beraberliğinden;

1- Kenan + Bekar.  2- Sinan Küpeli(Öğret.) + Nimet(Bankacı) = 
Henüz çocuk yok.

3-Canan (Öğret.) + Selami(Elk.Müh.) =Henüz çocuk yok. 4-Seher- 
Bekar. 

--- L A Z   D E R V İ Ş- Osman ve Fatma’dan olma diğer evlattır. 
İlk evliliğini Tutuş ile yapmış, bu evlilikten, Hozan Halil(1893-1919), 
ikinci evliliğini Binnaz ile yapmış, bu evlilikten de Laz İbrahim(İ-
bo)1898-1940 dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi “ Esen “ ailesindedir.)
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