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HALK BANKASI DOĞANŞEHİR ŞUBESİNE YENİ MÜDÜR ATANDI
Halk Bankası Doğanşeir, Şube 

Müdürü Tayyar Ateş’in İstanbul’a at-
anmasıyla Boşalan Doğanşehir Şub-
esi Müdürlüğüne atanan Bülent Tunç 
görevine Başladı

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİNDEN 

ZİYARETTİ.
Halk Bankası Doğanşehir Şube 

Tayyar Ateş’in İstanbul’a atanmasıyla 
boşalan halk Bankası Doğanşehir şube 
Müdürlüğüne atanan Bülent Tunç’a 
Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sa-
hibi Hüseyin Karaaslan hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Halk Bankası Doğanşehir Şube 

Müdür Bülent Tunç Ziyaretten Duy-
duğu memnuniyeti Belirterek Yeni 
Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi Hü-
seyin Karaaslan’a ziyaretten Duyduğu 
memnuniyeti belirterek Teşekkür etti.

Müdür Bülent Tunç yaptığı 
açıklamada;” Göreve başlar başlamaz 
bankamız müşterilerini ve sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret etmeye başladık. 
Amacımız müşteri memnuniyetini  art-
tırmak, güler yüzlü bankacılık yapmak 
olduğunu söyleyen Bülent Tunç "Bizler 
hizmet için geldik herkese kapımız 
açık. Göreve başladığımız günden bu 
zamana kadar geçen süreçte bizleri 
arayan, ziyaret eden ve çiçek gönder-
en tüm vatandaşlarımıza teşekkür ed-
erim" dedi

KAYMAKAM İNAN DOĞANŞEHİR’E VEDA ETTİ
İçişleri bakan-
lığınca hazır-
lanan kara-
rname ile 
Siirt’in Şirvan 
İlçesine atan-
an Kaymakam 
Memiş inan 
Doğanşehir 
den ayrıldı. SAYFA 4

Eskiyen Mesleğinin
Eskimeyen Ustası
Doğanşehir de ka-
laycılık yapan an-
cak Doğanşehir de 
artık kalaylanacak 
bakır kap bulun-
madığını anlatan 
Kalaycı Nazım 
Karakaya şimdi 75 
yaşında ve hala 
mesleğini icra et-
meye çalışıyor.

TOPRAKTEPE’DE 150 YILLIK
KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLDÜ

SAYFA 2

Doğanşehir’e 2 kilo-
metre mesafede 
yıllardır çözülemey-
en kanalisayon atık 
su borusu akçadağ 
sulama kanalına 
akıyordu.  Sorunu 
Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 
Küçük çözdü. Mu-
htarlar Kurban kesti SAYFA 5
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İnsanlara;” Dinin nedir?. Namaz 
kılıyormusun?..  Oruç tutuyormusun”? gibi 
Allah’ın soracağı soruları sormayın!.
İnsanlara;” Açmısın?. Bir şeye ihtiyacınız 
varmı?.  Bir sorununuz varmı?. gibi kulun 
kula soracağı soruları sorun….

Fatih Sultan Mehmet
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Eskiyen Kalaycılık Mesleğinin Eskimeyen Ustası
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir de kalaycılık yapan ancak 

Doğanşehir de artık kalaylanacak bakır kap 
bulunmadığını anlatan Kalaycı Nazım Kar-
akaya şimdi 75 yaşında ve hala mesleğini 
icra etmeye çalışıyor.

Nazım Karakaya Doğanşehir’de kalay-
cılık mesleğini yürüten en son nesil, ne çırağı 
var nede yetişen ve mesleği yapacak usta. 
Şimdilerde dükkânını siftahsız kapatırken 
eski hatıralarını dile getirerek kendine te-
selli arıyor. “Nazım dayı Alüminyum ve çelik 
kaplar çıktı çıkalı vatandaş hep bakırlarını 
eskiciye verdi, geride bir şey bırakmadı. 
Artık yapacak iş bulamadıklarından yakınan 
Nazım dayı, kalaycılık mesleğinin öldüğünü 
günümüzde kalaylanacak kap bulmanın 
zor olduğunu anlattı. Kalaycılığa çocuklun-
da çırak olarak başladığını ve yaklaşık 60 
seneden beri bu mesleği yaptığını hatırlatan 
Nazım Dayı şunları söyledi.” Kalaycılık Eski-
yen ve yıpranan bakır kap kacağın toz nışadır 
yardımıyla kalay ile kaplanması işlemini ya-
pan sanatkârların genel adıdır.  İş yok ancak 
kendi zorumuzla tekneyi bekliyoruz. Eskiden 
gece gündüz duramazdık çalışırdık yanımız-
da birkaç tane işçi çalıştırırdık, diyen Nazım 
Dayı “ne zamanki Aleminyum kaplar çıktı 
işte o zaman işlerimiz bozuldu. Bu mesleği 
yapanlar hep başka işlere döndüler, bizler 
kendimizi yenileyemedik yolda kaldık. Şim-
di artık kapımızı çalanda yok iş de yok dedi. 

Kalaycılık yakın zamana kadar seyyar 
olarak da icra edilen bir meslekti. Ancak ka-
laycılık çelik, alüminyum, emaye ve teflon 
mutfak eşyalarının kullanımının artması ile 
tükenme noktasına yaklaşmaktadır. Halen 

turistik bakır eşya imalatı kalaycılığın az da 
olsa devamını sağlamaktadır. Oda Doğanşe-
hir de yoktur. Devletten Kaymakamımızdan 
bu Tarihi kültürümüzü anlatan mesleğin 
koruma altına alınarak desteklenmesini is-
tiyorum" dedi. 

YILLARIN USTASI MESLEĞİNİ NASIL 
YAPILDIĞINI ANLATIRKEN GÖZ YAŞLARINI 
TUTAMADI

YIKANMAYAN BAKIR KALAY 
TUTMAZ

Mesleği aile büyüklerinden öğrenen 
Ferah, “Bakır kalaylanırken önce kumla 
yıkanıyor. Yıkanmayan bakır kalay tutmaz. 
Sonra düzeltilip temizleniyor ve örs yardımı 
ile son hali veriliyor. Eskiden atalarımız 
bakırlı kaplarda yemek yemişler, sağlıklı 
olduğu için tercih ediliyordu. Yemek yapark-
en bakır kapların kullanılmasını tavsiye edi-
yorum.  Daha sağlıklı” diye konuştu.

HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL
Kalaylama, odun ateşinde belirli bir ısı-

da gerçekleştiriliyor. Şimdi eski malzemeleri 
bulmakta çok zor. Önemli olan bakırı yıkam-
ak değil maşayı çevirebilmek. Her yiğidin 
harcı değil.Yani bir çok aşamadan geçiyor. 
Günümüzde ise kalaylanmış bakır eşyalar 
süs eşyası ve dekor amaçlı kullanılıyor.

Ben mesleğimi severek yapıyorum. Yeni 
nesilin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 
karsı saygısı azalıyor. Umarım bizden sonra-
da yapacak ve bu mesleği sürdürecek birileri 
çıkar” diyerek bu geleneği devam ettirmek 
adına elinden geleni yapacağını söyledi.

Doğanşehir de kalaycılık yapan ancak Doğanşehir de artık kalaylanacak bakır kap bulunmadığını 
anlatan Kalaycı Nazım Karakaya şimdi 75 yaşında ve hala mesleğini icra etmeye çalışıyor.
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GÜLE GÜLE GİT
Yaklaşık iki yıldan beri Doğanşehir’de 

kaymakamlık yapan Memiş İnan  bir veda 

yemeği  ile uğurlandı.

Kaymakam Memiş İnan bir mülkiye 

amirinin, neleri yapıp, neleri yapamaya-

cağını bize somut olarak gösteren başarılı 

bir örnektir.

Çalışkanlığıyla ve özelliklede yoksul 

kimselerin, kimsesi olmaya çalışan, bu konu-

larda verimli ve etkili çalışmalarıyla, geldiği 

günden beri Doğanşehirlilerin beğenisini 

kazanan, vatandaştan kaçmayan, hafta 

sonlarını dahi vatandaşa adayan başarılı ve 

babacan bir bürokrattı.

Gece gündüz, yakın uzak, yağmur çamur 

demeden hafta sonlarını da harcayarak 

yoksul vatandaşlarımızla bire bir diyaloğa 

geçip, gerçek yoksulu araması ve bundan da 

son derece başarılı olması hiçbir Doğanşe-

hirlinin gözünde kaçmadı.

Diğer taraftan bir bürokrat olmasının 

ötesinde, bir kalıcı çözüm uzmanı, bir ka-

naat önderi ve ayrımcılığa, haksızlığa mahal 

vermeyen uzlaşmacı ve asla mağrur olma-

yan tutumları ile sorumlu olduğu kurumlar-

da da çok faydalı işler yaptı. Ayrıca sadece 

söylem düzeyinde değil Doğanşehir’in 

gelişmesine katkıda bulunacak Projeler 

gerçekleştirdi.

Vatandaşın gözünden de Kaymakamlık 

kurumunun zedelenmemesi içinde makama 

gelenleri boş çevirmemeye özen gösterdi. 

Bir işi “o iş olsun” mantığıyla değil” O iş iyi 

olsun. İstikbal vad etsin” mantığıyla yap-

maya çalıştı. Sosyal ilişkilerde dâhil güzel 

şeyler yapmanın gayreti içerisinde oldu.

 

Bu açıdan Kaymakam Memiş İnan bir 

konuda ne yapacağını değil, neyi kimin 

nasıl yapacağını saptamada uzman olan bir 

mülkiye amiriydi. Bu nedenle Doğanşehir 

Kaymakamlığında ayrılan ve Doğanşehirlil-

er için gurur kaynağı Memiş İnan kesinlikle 

içten ve minnet yüklü bir Teşekkürü hak 

ediyor.

“GÜLE GÜLE GİT YİĞİT VE YÜREKLİ İN-

SAN, YOLUN AÇIK OLSUN”

HÜSEYİN
KARAASLAN

MHP’DE YAPRAK DÖKÜMÜ
İSTFALAR BAŞLADI

Doğanşehir ilçesinde MHP li eski yönetici ve partililerden oluşan gurup “artık MHP çizgisin-
den çıkmıştır. Memlekete hizmet edememektedir “ diyerek Partilerinden istifa ettiler

Doğanşehir ilçe teşkilatında kırk yıl 
hizmette bulunan partinin eski yönetimi 
teşkilatında görev alan bir gurup parti-
li isim vermeden yeni bir oluşumda yer 
almak üzere İlçe seçim kuruluna gelerek 
partilerinde istifa etti. MHP  Eski Ülkü 
ocakları başkanı ilçe başkanlığı ve parti 
yönetiminde yer alan İbrahim Alagöz Gu-
rup adına bir bir açıklama yaptı. Alagöz 
şunları kaydetti. “MHP den bir gurup 
arkadaşımızla yapmış olduğumuz is-
tişare sonucunda ilçe seçim kurulunda 
istifamızı vermiş bulunuyoruz.  Ülkem-
izin genel gidişatı Türkiye’deki siyasetin 

dibe vuruşu,  gelecekte almış olduğumuz 
devlet ve millet tehdidi, bizi  yüklendiği  
Türk milliyetçiliğinin bu misyonu yerine 
getirmeyen partiden istifaya zorlamıştır. 
Bu nedenle Türkiye genelindeki  bütün 
ülküdaşlarıma, Türk Milliyetçilerine,  
Milliyetçi Hareket partililerine, söylenen 
bir söz ilçe seçim kurulunda bu siyasi 
hareketten uzaklaşmalarını tavsiye et-
mektir.  Kırk yıldır siyaset yaptığımız ve 
oyumuzu verdiğimiz bu partimizden bizi 
istifaya zorlayanlar, anlaşılıyor ki bir ye-
rlerin adamı, bir yerlere hizmet ediyor, 
Türk Milliyetçiliğine sırtını dönüyor, bu 

nedenle de bizim orda kalmamamız hiçbir 
şartla söz konusu olmaması gerekiyordu. 
Bu nedenle de istifamızı verdik.  İnşallah 
bundan sonra Türkiyenin  önünde gerçek-
ten ufuklar açacak bir siyasi oluşum 
gördüğümüz takdirde, o siyasi hareke-
tin içinde yer alacak ve ömrümüzde 
her halde orada tamamlayacağız diye 
düşünüyorum.  Milletimize hayırlı olsun” 
dedi.  

Gurup  yapılan basın açıklamasından 
sonra toplu olarak ilçe seçim kuruluna gi-
derek yıllardır hizmet verdikleri partiler-
inden istifa etti.

Hava Yolcusu Arttı!

Haber Merkezi 
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 

açıklanan 2017 yılı Ağustos Ayı Havali-
manı İstatistiklerine göre; Ağustos ayın-
da Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu 
trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 26 artışla 80.961 dış hat yolcu 
trafiği 1.825 toplamda ise yüzde 25 artışla 
82.786 oldu

2017 Yılı Ağustos ayında Malatya Ha-

valimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak 
trafiği yüzde 29 artışla 638 oldu. Dış hat-
lar uçak trafiği 18 olmak üzere toplam 
uçak trafiği yüzde 29 artışla 656’ya ulaştı. 
2017 Yılı Ağustos ayında Malatya Havali-
manı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 
toplamda yüzde 26 artışla 836 ton olarak 
gerçekleşti.

8 AYLIK 
GERÇEKLEŞMELER…

2017 Yılı Ağustos Sonu gerçekleşme-
lerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 
artışla 580.175 yolcu hizmet aldı, hizmet 
verilen toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 
4.846’ya, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği 
ise yüzde 12 artışla 4.778 tona ulaştı.
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KAYMAKAM İNAN DOĞANŞEHİR’E VEDA ETTİ
İçişleri bakanlığınca hazırlanan karar-
name ile Siirt’in Şirvan İlçesine atanan Kay-
makam Memiş inan Doğanşehir den ayrıldı.

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde 25 ay önce göreve başlayan Kaymakam Memiş 

İnan onuruna verilen veda yemeğiyle uğurlandı. 
25 Ay önce Doğanşehir de göreve başlayan Kaymakam Memiş İnan 

Onuruna Doğanşehir belediyesine ait bey pınarı tesislerinde bir yemek 
verildi. Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan onuruna verilen yemekte 
Doğanşehir’e veda etti. Doğanşehir belediye Başkanı Vahap Küçük, kay-
makam Memiş inana Doğanşehir’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir 
plaket verdi.  Başkan Vahap  Küçük plaket sunumunda şunları kaydetti: “ 
Bunlar memuriyetin bir cilvesidir, gelmek varsa gitmek de  vardır.. Sayın 
kaymakamımızı başarılı hizmetlerinden dolayı kutluyorum, Kendilerine 
ilçem adına Teşekkür Ediyorum.  Başka bir memlekette hizmetlerine de-
vam edecek, Allah yolunu açık eylesin, hayırlı olsun” dedi. Kaymakam 
Memiş İnan İse “ Doğuda zorunlu görev süremin tamamlanması için gidi-
yorum. Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma benim hakkım varsa 
helal ediyorum, sizlerden de helallik istiyorum” dedi. Daha sonra gelen 
Doğanşehir çalışan kamu personeli, Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri ile tek tek vedalaşan kaymakam Memiş İnan 
Doğanşehir’den ayrıldı. 

Kaymakam Memiş İnanı uğurlamaya Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Cumhuriyet savcıları, daire amir ve müdürleri ve vatandaşlar 
katıldı.

9. Uluslararası Kervansaray Buluşmalarına Az Bir Süre Kaldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, 16-26 Eylül tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası 
Kervansaray Buluşmaları öncesi AK Par-
ti Battalgazi Merkez İlçe Teşkilatı ile bir 
araya geldi. Başkan Gürkan, parti teşkilatı-
na 9. Kervansaray Buluşmaları kapsamında 
yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler 
verdi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, 16-26 Eylül tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası 
Kervansaray Buluşmaları öncesi AK Parti 
Battalgazi Merkez İlçe Teşkilatı ile bir araya 
gelerek, istişarede bulundu. Battalgazi Bele-
diye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştir-
ilen istişare toplantısına, Battalgazi Belediye 

Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK 
Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman 
Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardım-
cıları Mustafa Sayın, Nevzat Aslan Yaşar 
Karataş, Zafer Kırçuval, AK Parti Battalgazi 
Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, AK Par-
ti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak 
Ergöç, belediye birim müdürleri ve parti 
yönetimi ve üyeleri katıldı. Burada ilk olarak 
konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, 9. Uluslararası Kervansaray Bu-
luşmaları kapsamında yapılacak olan etkin-
likler hakkında bilgiler vererek, “Hakkikaten 
Battalgazi ilçe başkanlığımız, kadın kolları 
başkanlığımız, gençlik kolları başkanlığımız 
farkındalık yaratıyor. Farkı fark ettirecek 
güzel şeyler yapıyor. Gerek siyasi çalışma-

lar olsun, gerek soysal çalışmalarda olsun, 
gerek kültürel çalışmalar olsun, teşkilattaki 
arkadaşlarımızın gece demeden, gündüz de-
meden, Cumartesi, Pazar demeden yoğun 
bir tempo içerisinde çalışıyorlar. Özellikle 
Ramazan ayındaki kadın kollarımızın, genç-
lik kollarımızın, ana kadememizin çok yakın 
markaj içerisinde, burada bütün Battalga-
zi’deki fakir fukaranın bizzat takip edilmesi, 
sıcak yemeği onlara ulaştırma noktasında 
büyük gayretleri oldu ve bu emeklerinden 
dolayı kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, 
ana kadememize çok teşekkür ediyorum. İlçe 
başkanımızla çok güzel bir çalışma içerisind-
eyiz. Bizim ortak paydamız Battalgazi, ortak 
paydamız Malatya’dır. Malatya’nın ve Bat-
talgazi’nin daha ileri safhaya taşınması, hiz-
metler noktasındaki çalışma olgusunu daha 
da artırılması noktasında, el ele vererek gay-
ret gösteriyoruz, gayretlerimiz devam ede-
cek. 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları 
Melita’dan Battalgazi’ye Kültür-Sanat-Tar-
ih-Arkeoloji Günleri etkinliğimiz 16 Eylül’de 
başlıyor. Biz Kervansaray Buluşması’nı 2005 
yılında gerçekleştirdiğimizde Kervansaray 
diye bir şey yoktu. Oradaki tarihi eserlerde 
yoktu, kültürel varlıklarda yoktu. Hep yer 
altında yok olmaya yüz tutmuştu” diyerek, 
tarihi eserlerin tek tek ayağa kaldırıldığını 

söyledi.
Başkan Gürkan, 9. Uluslararası Kervan-

saray Buluşmaları’nın önemine dikkat 
çekerek, tüm vatandaşları Kervansaray 
Buluşmaları kapsamında yapılacak olan et-
kinliklere davet etti. 

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı 
Osman Güder’de, yapılan hizmetlerden dolayı 
Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Başkanı-
ma bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Battalgazi ilçesinin 
öncesini hepiniz biliyorsunuz. Tabi Kervan-
saray’a daha önce Kervansaray demenize 
şahit lazımdı. Kapısı kapalı, içerisinde arzu 
etmediğimiz işler için kullanılan bir alandı. 
Başkanımdan sonra hakikaten Battalgazi’nin 
çehresi değişti. Öyle bir başkanla çalışıyor 
olmamız, bir kıvanç, bir onurdur. Battalgazi 
teşkilatıma da çok teşekkür ediyorum kadın 
kollarımıza, gençlik kollarımıza. Gençlerim-
iz öncü kuvvetlerimiz oldu. Parti içerisinde 
farklarını koydular. Belediyemiz de gerçekten 
yaptığı hizmetlerle Türkiye’de adından söz 
ettirdi. Yapılan hizmetlerin karşısında takdir 
belki az kalıyor. Kervansaray Buluşmaları da 
Battalgazi ilçemizi tanıtma adına önemli bir 
faaliyet. Parti olarak elimizden gelen desteği 
vereceğiz. Gerekli ev sahipliğini yapacağız” 
diye konuştu.
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POLAT EVLERİ VE
DOĞAL YAŞAM...(3)
Kasabamız ve çevresindeki diğer köy ve beldelerinin 

de içinde bulunduğu, benim görmediğim zamanın geniş 
ormanları ve kışlık odun ile diğer ihtiyaçlar için kullanılan 
pelit, ardıç, çam, kavak, söğüt gibi ağaçların bolca bu-
lunduğu o dönemlerden şimdiki çıplak ve kıraç araziye 
dönüşmüş dağlarımızı ve vadilerimizi de söylemeden 
geçemeyeceğim. Her evden eşekler ve katılarla oduna 
gidilir ve evin içinde yine bir oda tıka basa bu odunlarla 
doldurulurdu. 

Oldukça sert geçen kış aylarında, odunun kuru olarak 
yakılabilmesi ve kolay alınabilmesi içindi bu ardiye olarak 
kullanılırdı iç oda. Kar yağdığında kapılar ancak birazcık 
açılabilir, kar oyularak komşulara veya dışarda olan tuval-
ete ulaşım sağlanabilirdi. Yollar aylarca kapalı kalır, on km 
mesafedeki ilçeye bile yürüyerek, at veya katır sırtlarında 
gidilip gelinebilirdi. Yolda, telgraf direklerinin tepesine ba-
sarak kar hediklerini, postallarını bağlayan asker ve bekçil-
er vardı. Ben çocukluğumda tüm bunları net olarak gördüm 
ve anımsıyorum. Babaannemin komşusu sığırcı Şaban am-
canın iki katlı damından karın içine atlardık. Altmışlı yılların 
sonu, düşünün kar yüksekliğini. 

Biraz genişçe olan odalarda damın çökmemesi için orta 
direk adı verilen (Hezen) ağaç gövdeleri yanında duvarlar: 
“Bağdadı” adı verilen, yedi sekiz cm genişliğindeki çarpraz 
atılmış tahtaların arasına doldurulan saman karıştırılmış 
bu kızıl çamurdur. Saman, çamurun daha iyi tutması, sıkı 
(kayım) olması içindir. Tavan, yan yana yaklaşık, on cm ara 
ile dizilmiş yine on cm çapında yuvarlak yada kare ağaçlarla 
sıralı hemen üzeri odun yada ağaç parçaları ile kapatılır, en 
üste de yine bu topraktan serilerek dam oluşturulurdu. Kar 
ve yağmurlu havalarda ise yine loğlanarak sert kalması ve 
aşağıya su sızdırmaması sağlanırdı. Bu yapı, yazın sıcak-
tan kışın da soğuktan korunmak için en etkili ve ekonomik 
imkanlardı diyebilirim.

Bu ortamlar insanların yanı sıra evlerde tavan araların-
da davetsiz misafir olarak, yılan, fare (sıçan), akrep 
(sarıomar), böcekgiller, kertenkele (elipen) vs hayvanlar 
aleminin de fertlerinin içinde yaşadığı yazın serin kışın 
sıcak, ister istemez ortak mekanlar haline gelirdi. Hatta bir 
yılan görülürse bu öldürülmez, zira eşinin gelip ev ahalisine 
zarar verebileceğine inanılırdı. Ve aldırış bile edilmezdi. Ba-
zen ocakta kaynayan süt kokusuna, tavan arasından akarak 
(sağılarak) gelen yılan sütün içine düşer, ev ahalisi de bu 
duruma karşı her daim tedbirli davranırdı. Yerde sofra bezi 
(hıla), yer yaygısı arasına saklanmış, ekmek, peynir (azık) 
gibi yiyecekleri kemirmeye gelen fareler, sepetin (selenin) 
altındaki, duvarlardaki takalarda veya tel dolaptaki et, 
yoğurt, çökelek, yağ vs leri çalmaya gelen kedi (pissik), 
eyvanda yada ağılın önünde hayvanlar (davar, sığır) için 
bekçilik eden köpek (çolo), ağılda ayrıca, ya küçükbaş veya 
büyükbaş hayvanlar ile, at, eşek, katır gibi yük hayvanları, 
çok çeşitli canlı guruplarının kokularıyla birbirine karıştığı 
ahır ev karışımı birleşik evlerdi.

FİKRİ ÖNAY
BULANIK

DEVAMI GELECEK SAYIDA

TOPRAKTEPE’DE 150 YILLIK
KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Doğanşehir’e 2 kilometre mesafede yıllardır çözülemeyen kanalisayon 
atık su borusu akçadağ sulama kanalına akıyordu.  Sorunu Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük çözdü. Muhtarlar Kurban kesti

Doğu mahallesi muhtarı Taylan 
Duran ve Topraktepe Mahalle Mu-
htarı  İbrahim Ağar birlikte MASKİ 
tarafından projede olmamasına 
rağmen yaptırılan kanalazisayon atık 
su Doğanşehir re bağlanarak sorun 
çözüldü.  150 yıldan beridir köyün 
aşağısına akan ve Doğu mahallesini 
tehdit eden atık su kanalisayon 
köylünün yıllarca süren çabaları sonuç 
vermemiş ve Doğanşehir de bu güne 
kadar hiçbir belediye başkanı konuya 
el atmıyordu.  Doğanşehir belediye 
başkanı Vahap Küçük Şunları söyledi. “ 
Topraktepe bizim mahallemiz ve 2 km 
mesafede ne yazık ki  100 metre boru 
çekilerek  Doğanşehir kanalisayonu-
na bağlanabilinirken bu yapılmamış 
kendi oy verdikleri belediye bile yap-
mamıştır. Biz projede olmamasına 
rağmen Maski Genel Müdürmüz  Dr. 
Özgür Özdemir beyden rica ettik kır-
madılar ve yılların kanayan yarası 
olan sorunu çözdük. Atık sular hem 
doğu mahallemizi tehdit ediyor hem-
de Akçadağ sulama kanalından aktığı 
için Akçadağ ve Mahallelerini tehdit 
ediyordu. Sayın Büyükşehir Beledi-
ye başkanımız  Ahmet Çakır ve Maski 

Genel müdürümüz Dr. Özgür Özdemir 
beye sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrı-
ca mahalle muhtarlarımızda özverili 
çalışmışlardır onları da tebrik eder-
im” dedi.  Doğu mahallesi muhtarı 
Taylan Duran “ ben bu dönem muhtar 
seçildim. Ancak sorunu yıllardır takip 
ediyorum. Yıllardan beridir süren bir 
sorundu, bu sorun sürekli gündeme 
geliyordu ancak bir türlü aşılamıyor-
du. Bu güne kısmet oldu. Doğu mahall-
esi üzerinden geçen, Bu kanalisayon 
Akçadağ Sulama kanalına karışıyor-

du. Aynı zamanda  yazın mevsimlik 
işçiler bu kanaldan su içiyorlardı. Ab-
det alığorlar çay kaynatıyorlar.  Ban-
yo yapıyorlar amma bir tülü sağlıklı 
su değildi. Su anda sağlıklı suya ka-
vuştu  yapımda emeği geçen başkta 
Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın 
Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye 
Başkanımız Vahap Küçük, MASKİ genel 
Müdürümüz DR. Özgür Özdemire ve  
kendim ve Mahallem adına teşekkür 
ederim” dedi. Topraktepe Mahalle mu-
htarı İbrahim Ağar İse “  150 yıllık so-
rundu ben beni bildim bileli var.  Daha 
önceki belediyelerde müracaatımız 
oldu yaklaşık 100 metrelik bir boruy-
la sorun çözülecekken çözmediler, 
bu kanaldan mevsimlik işçiler su içi-
yor, abdet alıyorlar, Bu sorunu çözen 
Büyükşehir belediye başkanımız Ah-
met Çakır’a, MASKİ genel Müdürmüz  
DR. Özgür özdemir’e Doğanşehir  Be-
lediye başkanımız Değerli büyüğümüz 
Vahap Küçük beye teşekkür ederim. 
Sorunumuzu çözdüler. Allah razı olsun 
emeği geçen herkesten” dedi.  

Daha sonra iki muhtar birlikte Kur-
ban keserek hayırlı olmasını diledi. Ke-
silen kurban  Topraktepe mahalle mu-
htarı İbraim Ağar tarafından maski ve 
şirket çalışanlaraına ikram edildi. 

Ağbaba İl Emniyet Müdürü Urhal’ı Ziyaret Etti
HABER MERKEZİ 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 

Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ve parti 
yöneticileri ile birlikte yeni hizmet bi-
nasına taşınan emniyet müdürlüğünü 
ziyaret etti.

 İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek “Kurumumuza teşrif etti-
niz, şeref verdiniz. Ziyaretten dolayı 
teşekkür ediyorum. Malatya Emniyet 
Müdürlüğümüz yeni hizmet binasına 
taşındı. Bu vesileyle de sizleri ağırlam-
aktan mutlu olduk” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 
Ağbaba ziyarette yaptığı konuşmada 
yeni hizmet binasının hayırlı olmasını 
belirterek “ Polis teşkilatı bizim için 
çok kıymetli, onların yerleri bizim için 
değerli. Özveriyle görev yapıyorlar. Biz 

huzur içerisinde yaşıyorsak, Malat-
ya’da rahat uyuyabiliyorsak sizlerin 
sayesindedir. Şahsınız başta olmak 
üzere bütün teşkilata,  bekçisinden, 
müdür arkadaşlara kadar herkese 
teşekkür ediyorum. Malatya da başarılı 
bir şekilde görev yapıyorlar, onları 
kutluyoruz. Birçok terör eyleminin 
önlenmesinde büyük rol üstlendiler. 
Geçtiğimiz dönemlerde Malatyalıların 
çok haberi olmadı ama iki önemli terör 

girişimi hiç kimsenin burnu kanama-
dan bertaraf edildi. Bunun için de si-
zleri kutluyoruz. Umarız burada hiçbir 
polisimizin burnu kanamadan, kazasız 
belasız huzur içerisinde çalışmak nasip 
olur. Sadece polislerimiz değil, Malat-
ya’da yaşayan bütün yurttaşlarımız 
yeni bir hizmet binasına kavuştular. Bu 
güzel binanın Malatya’ya kazandırıl-
masında emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Soldan sağa
1. Para şişkinliği... Yönetimsel... 2. Ermek işi... Ayrıca, özel-

likle, bilhassa (eski)... 3. Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzelti-

lmiş tahta... Giysili... Para veya değerli eşya saklamaya yarayan 

çelik dolap... 4. Ayartmak işi... Kesintisi yapılmamış, kesintisiz 

(para)... Samaryum elementinin simgesi... 5. Ortadan kaldır-

ma, yok etme... Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan 

üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat... Dileyiş, dileme, dilek... 

6. Sodyum elementinin simgesi... Yağmur, yaz yağmuru (eski)... 

Araklamak işi, çalma, aşırma... 7. İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı 

(kimse)... Havada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından 

bir element (simgesi Ne)... 8. Kuyruk sokumu bölgesi, kaba et, 

kaba but, popo, makat... Adak adanan yer... Herhangi bir kuvvet 

alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var-

sayılan güç çizgileri, seyelan... 9. Baryum elementinin simgesi... 

Küçük limon... Sonradan ortaya çıkan (eski)... 10. Siyasal gücün 

birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokras-

inin daralmış biçimi, takım erki... Sarkmak işi... 11. Birleşikgill-

erden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen 

bir bitki... Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya 

kaba geçirmek... 12. Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. 

duyguları belirten bir söz... Atın eşkin yürüyüşü (halk ağzı)... 

Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan... 13. Kaçak ve 

yasak şeylerin saklandığı gizli yer (argo)... Aranmak işi... Çelişki-

li ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, 

amma, lakin... 14. Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki 

orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral... Adları aynı 

olanlardan her biri... 15. Huy, yaradılış, tabiat, karakter (eski)... 

Koçların güzün çiftleşmek için koyunların arasına salınması...

Yukarıdan aşağıya
1. Rumi takvimde 22 Aralıktan 31 Ocak gününe kadar süren 

kırk günlük kış dönemi (eski)... Karyokinez bölünme sırasında 

hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ay-

rılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine 

yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim... 2. Uymacılık yan-

lısı olan, konformist... Lahuraki (eski)... 3. Kurtuluş, selamet, 

onma (eski)... Oyunda, atılan zarlardan birinin bir, öbürünün üç 

benekli olan yüzünün üste gelmesi, seyek... Güney Kafkasyalı 

bir halk veya bu halktan olan kimse... 4. Lorentiyum elemen-

tinin simgesi... Bir tür dans (eski)... Agulamakı işi... 5. Dikme... 

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının 

güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya 

metalden değnek... “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... Herhangi bir 

durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, 

dâhil... 6. Sermayesi olan... Yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, 

koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... 7. Şahin, köpek vb. hay-

vanları avcılığa alıştırma işi (eski)... Gam dizisinde “sol” ile “si” 

arasındaki ses... Şen, neşeli (ses)... 8. Büyükbaş hayvanları dur-

durmak için kullanılan bir seslenme sözü... Devlet ile din işler-

inin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşm-

esi bakımından yansız olması, laisizm... Telefon konuşmasına 

başlarken kullanılan bir seslenme sözü... 9. At nalı yapan demir-

ci (eski)... Lityum elementinin simgesi... Bir metreküp hacminde 

ve + 4 °C’deki arı suyun ağırlığı... 10. Bazı nesnelere parlaklık 

verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlar-

la sürülen, saydam veya donuk vernik... Anımsama durumuna 

konu olmak, hatırlanmak... 11. Dumanın değdiği yerde bıraktığı 

kara leke... Çok ürken, korkuya çabuk kapılan... Donanma... 12. 

Yazı makinesi... Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simge-

si olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun... Binme, 

yük çekme, taşıma 

vb. hizmetlerde 

kullanılan, tek tır-

naklı hayvan... 13. 

Baba... Can dos-

tu... 14. Resim ya-

pan sanatçı... Ağır 

ağır konuşan (kim-

se) (halk ağzı)... 

15. Emanet, vedia 

(eski)... Aksama, 

aksaklık, bozul-

ma... Ne kadarı, 

kaç kişi..

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Mehmet
KAYABAŞI

 Gözler birer oktur. Bazen yıldızlara bakar bazen 
ovayı süzer. Sevda bir duygudur. Bazen dağlarda 
bazen de çölde gezer. 

Bir yolculuk yaparım dertli dertli olduğu kadar da 
zor bir yolculuk. Bir sabah seherinde uykudayken 
uyandırıp çalışmak için beni, Mulali Demirbaş ve 
Hasan Mamaraşla birlikte yola çıktık katırlar, atlar ve 
eşeklerin sırtında sandıklar, onların üzerinde yatak 
ve yorgan sandıkların içinde kaplar, kaşıklar, leğenler 
vardı. Yavaş yavaş yolumuza devam etmeye baş-
ladık. Yıl 1957 ben 9 yaşımdayım Mulali tahminen 
20 yaşında, Hasan 22 yaşlarında 2 saat yürüdükten 
sonra sürgüye vardık. Orada hayvanları suyun kena-
rına getirdik sularını içtikten sonra tekrar yola devam 
ettik. Hasan bazen Mulali ile şakalaşıyor, bazen de 
mulali masal anlatıyordu. Niçin bu yolculuğu yap-
tığımı neden yorulduğumu bilmiyordum. Uykuda 
olmam gerekirken yola okulda olmam gerekirken 
fakirliğin bizi süzgeçten geçirdiğini yıllar sonra öğ-
rendim. Hava çok sıcaktı, güneş tepemize vuruyor, 
yorgunluk belirtileri oluşmaya başlamıştı.  Hasana 
dönerek biraz oturalım dedim. O da ‘ne o yoruldun 
mu?’ Ben ‘evet yoruldum’ o ‘tamam’ dedi. Beni 
Mulali ve Hasan ikisi beraber tutarak ata bindirdi-
ler. Çok yorulmuş olmalıyım ki sanki döşekmiş gibi 
öyle rahattı. Hayli bir yol gittikten sonra bir tünele 
vardık. Tünelin öbür tarafında ışık görünüyor ama içi 
karanlıktı. Korkmaya başladım. Hasan bana seslendi 
‘ Mehmet korkmayasın’ ‘tamam’ dedim. Ama içim 
titriyordu. Zor da olsa tüneli geçtik. Sonra Hasan 
Mulaliye seslendi. ‘ Dinlenelim hayvanlara da yem 
verelim’ Mulali ‘ tamam’ dedi. Çam ağaçları vardı o 

ağaçların gölgesine ben oturdum Hasan ile Mulali 
hayvanların yemlerini hazırlayıp önlerine koydular. 
Hayvanlar yemi yemeye başlayınca hasan Mulaliye 
seslenerek biz de yemeğimizi yiyelim ondan sonra 
yolumuza devam edelim. Bana dönerek ‘tamam 
mı Mehmet’ dedi. Ben de olur dedim. Biraz yağ ile 
çökeleği karıştırdılar. Ekmekle onu yedik. Tahminen 
1 saat dinlendik. Tahminen diyorum çünkü o zaman 
saat falan yoktu. Zamanı güneşe bakarak tahmin 
ediyorlardı. Yorgunluğumuz biraz da olsa geçmişti. 
Hayvanlar yemlerini yedikten sonra tekrar yolumuza 
devam ettik. Epeyce gittikten sonra Mulali Hasan’a 
seslendi. ‘Gölbaşına yolumuz az kaldı.’ Hasan gül-
dü. ‘ Gölbaşına az kaldı da ya Antep e ne kadar var.’ 
Mulali ‘kafanı yorma o da biter.’ Biz bu yolu gider-
ken gideceği işte çalışacak olan anneler, bacılar ve 
babalar da bir kaç gün sonra kamyonlarla taş ocak-
larında çalışmak için yola çıkacaklar. Hasan Mulaliye 
seslenerek ‘ güneş batmak üzere ayışığı gece olsa 
daha rahat gideriz’ mulali ‘ elbet iyi olur’. Gölbaşına 
yolumuz az kalmıştı. Hayvanlar da yorgundu. Biz 
yaya gidiyoruz, yorgunluğumuz var ama yorulduğu-
muz zaman da hayvanların sırtına biniyor azda olsa 
dinleniyoruz. Fakat o hayvanlar hem yorgun hem 
de yük taşıyorlardı. Nihayet Gölbaşına vardık. Hafif 
alacakaranlıktı. Orada öyle öyle bir sivrisinek peydah 
oldu ki gözümüzü açamıyoruz. Onlardan korunmak 
mümkün değil. Her tarafımızı ısırıyorlar gölbaşında 
biraz dinlenmek istedik fakat olmadı. Sivrisinekler 
gözümüzü açtırmadı. Biran önce burayı terk edelim 
dedik. Dinlenmeden yolumuza devam ettik. Üç sa-
ate yakın yürüdükten sonra bir tepeye vardık. Hafif 
bir rüzgâr esmeye başladı. Sivrisinekler kayboldu. 
Meğer rüzgâr esince sivrisinek çıkmazmış. Yolun ke-
narına çekilerek mola verdik. Hasan ile Mulali hay-
van yemlerini hazırlayıp hayvanların önüne koydular. 
Biz de biraz olsun dinlendik. Ben o arada uykuya 
dalmışım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Hasan 
seslendi ben uyanırken Mulali ‘ haydi Mehmet ça-
buk ol geç kaldık’ deyince ‘uykum var dedim. ‘hele 
sen yürü Pazarcık’a varırsak orada han var yatarsın.’ 

Epeyce gittikten sonra Pazarcık’a vardık. Orada bir 
hana girdik, han dedikleri de bir ahırmış. Hasan ile 
Mulali hayvanların üzerindeki yük ve sandıkları in-
dirdiler. Hayvanların yeri ayrıydı. Biz de ayrı bir yere 
çekildik. Yorgun olduğumuz için hemen uykuya dal-
dık. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Mulali birkaç 
sefer seslendi ‘Mehmet, Mehmet’ 

Uyandığımda hayvanların yükleri yüklenmişti. Ha-
fif karanlıktı ama sabah olduğu belliydi. Yola yine de-
vam dedik. Bir süre sonra Narlıya vardık. Güneş yeni 
doğmuştu. Demiryolu istasyonunda Hasan biraz 
helva alıp getirdi. Sac ekmeğini çıkardık biraz helvayı 
ekmeğin arasına koyduktan sonra dürüm yaparak 
yemeye başladık. Öyle bir lezzetli ki bir türlü anla-
tamam damak tadını ancak o zaman alabildik. Bir 
tas su içtikten sonra yolumuza devam ettik. Asfaltta 
yürüyoruz ama yine de yokuşlu yolumuz çoktu. Bir 
tepeye vardık yolun kenarında bir çeşme vardı. O 
çeşmenin başında biraz da olsa oturup dinlendik. 
Hayvanlar suyunu içtikten sonra yolumuza devam 
ettik. Tabi yorgun olduğumuz için artık bizim için 
zaman ölçü değildi. Epeyce yürüdükten sonra Mulali 
Hasan’a seslenerek ‘yolumuz az kaldı haberin olsun 
deyince’ Hasan da ‘ yol az kaldı ama biz de bittik 
ne haber’ dedi. Mulali ne yapalım kaderimiz böyle. 
Epeyce yol gittikten sonra akşam olmaya başlamıştı. 
Hasan Mulaliye ‘biraz gayret edelim fazla karanlık 
olmadan Antep’e varmamız lazım’ Mulali ‘ gayret 
edelim de hayvanlar çok yoruldu biraz dinlenelim 
ondan sonra yolumuza devam etsek nasıl olur.’ 
Hasan hiç itiraz etmedi ‘olur’ dedi. Mulali bana 
dönerek ‘ Mehmet sen ne diyorsun.’ deyince ben 
de iyi olur dedim. Oturdum biraz dinlendikten sonra 
yola kaldığımız yerden devam ettik. Artık ne kadar 
gittiğimizi bilmiyordum yanılmıyorsam sabaha karşı 
Antep’ e vardık. Hayvanları bir hana çektik yükleri 
indirdikten sonra uyumaya başladım. Ne kadar uyu-
duğumu bilmiyorum. Uyandığımda uzun bir yolcu-
luğun hikâyesinin yorgunlukla beraber sona erdiğini 
öğrendim. 

Bir Yolculuğun Hikâyesi 
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 -RECEP  OĞULLARI- 
Bu ailenin, nasıl ve ne sebeple yurtlarını terk ettikleri, 

daha önce ilginç bir hikaye ile anlatılmıştı. Bu aile önceleri, 
Gürcistanda Cağısman’a bağlı “Entel” köyünde yaşamakta 
iken, özellikle Kırım Harbi sonunda artan Rus zulmüne dayan-
amayarak, bulundukları yerleri terkedip Posof’ un “ Yeni Köy” 
üne yerleş- mişlerdi. Bilindiği üzere, Kırım Harbinde Fransız ve 
İngilizler, Osmanlı’nın yanında Ruslarla savaşmışlar, onların 
maddi ve manevi yardımları sayesinde Ruslara ağır bir yenilgi 
tattırılmıştı. Fransız ve İngilizler, neden Osmanlıya yardımda 
bulunmuşlardı?.. Ruslar son zamanlarda, eski gücünü çoktan 
kaybet- miş olan Osmanlıyı ilk olarak I. Abdülhamit zamanında 
mağlup etmiş, Küçük Kaynarca Antlaşması büyük kazanımlar 
elde etmiş, ikinci olarak; II.Mahmut zamanında yine mağlup 
ederek, yapılan Edirne Antlaşmasiyle de yine önemli haklar 
elde etmişlerdi. Rusların durmadan Osmanlıya saldırıp, onu 
mağlup ederek büyük kazanımlar elde etmesi ve çok güçlü hale 
gelmesi, Fransız ve İngilizleri korkutmuş ve endişelendirmişti. 
Zira büyük Osmanlı topraklarında onların da gözleri vardı. Os-
manlıyı tek başına Ruslara yedirmek isteme- mektedirler. Şay-
et Ruslar Osmanlı topraklarına tamamen hakim olduklarında, 
boğazlar vasıtasiyle Okyanuslara açılacak, bütün ticaret yol-
larını keseceklerdi. Bu durum onların hiç te işlerine gelmiyor, 
güçlü bir Rusya’dan ziyade, güçsüz     bir Osmanlı daha çok 
işlerine gelmekte idi. Bu sebepten ötürü Osmanlıya destek ol-
muşlar ve  Ruslara da bir bakıma gözdağı vermişlerdir.

Recep ve çocukları, babası Halil Ağa’nın, yöre beyine yap-
mış olduğu kaba ve çirkin hareketinden dolayı kendisini evden 
kovması üzerine köyü ve ailesini terk etmek zorunda kalmıştı. 
Bilahare vukubulan 1293 Harbi sonucunda, bulun- dukları to-
prakların da Rusların eline geçmesi üzerine, o yörede yaşayan 
diğer muhacirlerle birlikte Viranşehir’e gelip yerleşmilerdir.

Recep ve Peruze’ den türemiş olan aile, “Entelli” ler diye 
anılmıştır. Soyadı kanunun kabülü ile birlikte “ Yılmaz” ve “ 
Armağan “ soyadını kullanır olmuş- lardır.  Recep ve Peruze 
beraberliğinden ; 1) Şakir  2) Hacı Mevlüt   3) İbrahim   4)Emin   
5) Hayati  olmuştur.

-1)ŞAKİR (1864-1910)- İbrahim Ağa ve Elmas’tan olma Altun 
(1871-….) ile olan evliliğinden; Hasan(Topal) dünyaya gelmiştir. 
Aile bundan sonra “ YILMAZ” soyadını kullanmaya başlamıştır. 
Şakir, güçlü kuvvetli ve cesur bir kabadayı idi. Nahiye müdürü 
Molla Refet’in ve gerekli durumlarda Elbistan beyinin fedai-
liğini yapardı. Elbistan beyi ihtiyaç duyduğunda Viranşehir’e 
haber salar, Şakir ve kendi gibi cesur ve güçlü arkadaşları (Me-
hmet Kaba, Rıfat Öz-  bey, Pehlül Pehlivan v.s.) ile soluğu beyin 
yanında alırlardı.

Bir gün evinin önünde otururken, birden Hurşit Güler çıka 
geldi. Hurşit çok iri yapılı ve çok güçlü birisidir. Karşılıklı se-
lamlaştıktan sonra, Hurşit Şakir’e “ Evin duvarlarını çıktık, üze-
rini  örtmek için kalın bir hezene ihtiyaç var. Gördüm ki sizin 
evin önünde kalın bir ardıç hezeni boşuna orada durmakta. Bu 
hezeni bana satarmısın?”diye sorar. Şakir, bir Hurşit’e, bir de 
ayağındaki kırmızı yeme- nilere bakar ve “Ola Hurşit, gel sen-
inle bir anlaşma yapalım. Şayet  sen bu hezeni tek başına omu-
zlar ve hiç durmadan evine kadar götürürsen, anamın sütü gibi  
helal olsun. Senden para pul istemem. Ve şayet, buna muvaffak 
olamazsan, ayağındaki kırmızı yemenilerini alırım, tamam mı ? 
der. Hurşit kabul eder. Şakir, yapılan anlaşmadan memnundur. 
Zira, Hurşit her ne kadar iri yapılı ve güçlü ise de, beş kişinin 
yerinden kaldıramayacağı  hezeni alıp götüremeyece- ğinden 
emindir. Ancak, gördükleri karşısında dona kalmıştır. Hurşit, 
hezeni sırtladığı gibi alıp götürmüştür, hemi de hiç duraksam-
adan.

Şakir ile ilgili diğer bir anı da şöyle gelişmiştir. Özbey ail-
esinden Rıfat ile çok sıkı bir dostluğu vardır. Aralarından su 
sızmamakta ve devamlı her konuda birlikte hareket etmekte-
dirler. Bir gün Rıfat, yağmurlu ve serin bir havada, ata binip 
uzun süre koşturur. Eve döndüğünde, atın yorgun ve terli halini 
gören büyük ağabey Süleyman, Rıfat’ı sert bir şekilde azarlar.” 
Bu serin havada at bu kadar koşturulur mu, hasta olmaz mı bu 
at?” diye. Bu duruma çok bozulan    Rıfat, kendine ait özel eşy-
alarını kankası Şakir’e vererek, Şakir’in mani olmaya çalışması-
na rağmen, Adana’ ya gider. Uzun bir süre Rıfat’tan bir  haber 
alamayan Şakir, bir gün acı haberi alarak adeta yıkılır. Rıfat’ın 
kaldığı ev kundaklanmış ve Rıfat evi ile birlikten yanmıştır. Ark-
adaşına çok üzülen Şakir de henüz genç yaşta (40) Hak’kın rah-
metine kavuşmuştur.  

HASAN YILMAZ(1899-1980)- Babası Şakir’in genç yaş-
ta ölümü üzerine, yetim kalan Hasan, amcası İbrahim’in hi-
mayesinde büyümüştür. Kendisini çocukluğumda tanıma fırsatı 
buldum. Tanıdığım kadarı ile güler yüzlü, hoş sohbet ve akara-
balarına düşkün biri idi.

İstiklal Harbine katılmış, Amasya’da, harpte yaralanmış 
olan Viranşehir muha- cirlerinden, Mustafa Şahin’i hastanede 
ziyaret etmiş ve onun, “Keşke çabuk iyileşsem de düşmanların 
canına okusam” sözlerinden çok etkilenmiştir. Çeşitli köy-
lerde cami imamlığı yapan Hasan, aksak olduğundan “Topal 
Hasan Hoca” olarak anılmıştır. Hasan Yılmaz ilk evliliğini Küçük 

Hafızın kızı ile yapmış bu evlilikten çocukları olmamıştır. İkinci 
evliliğini amcası İbrahim’in kızı Zekiye (1898-1942) ile yapmış, 
bu beraberlikten;

ÜMMİ (1918-…)- Lavke Hacı Dursun ile evlenmiş, çocukları 
olmamıştır.

ELMAS (1919-….)- Şu anda 95 yaşında, ve hala dinç ve aklı 
başındadır.Çok saygı değer bir insan olup, başta akrabaları 
olmak üzere, herkese karşı çok iyi niyetlidir. Memet Hazer ile 
olan beraberliğinden; Mustafa- Faruk- Özcan- Naciye- Nuran ve 
Solmaz dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Hazer “ ailesinde-
dir.)

ŞAKİR-   Çocuk yaşta ölmüştür.
Hasan Yılmaz üçüncü evliliğini, Çolak İsa ve Mesude’den 

olma Hatice( 1905-1983) ile yapmış ve bu beraberlikten de;
NURİ YILMAZ(1931-….)- Bu araştırmayı yürütürken, bilgisin-

den en çok yararlandığım kişidir. Yaşının bir hayli ileri olması-
na rağmen çok sağlam bir hafıza ve zekaya sahiptir. Kendisi ile 
iki ayrı bacının torunlarıyız. Diğer bacının torunları da Remzi, 
Necmettin ve Naci’dir. Daha açık ifade ile Çiftçi Ahmet ve Mak-
bule’den olma üç kız çocuğundan; Mesude, Nuri Yılmaz’ın-  Fat-
ma, Remzi Kaya’nın ve Sultan da benim ninemdir. Nuri Yılmaz; 
haraketli, çalışmayı, camuz-tosun ve horoz dövüştürmeyi çok 
seven, para harcamayı sevmeyen bir yapıdadır. Hüseyin ve 
Ayşe Mutlu’dan olma Hediye ile olan beraberliğinden;

1)Orhan Yılmaz + Fatma  = Çağrı ve Burak
2)Hülya + Özcan Hazer = Zühal- Hilal- Nihan
3)Ulviye + Zeki Armağan = Barış
4)Erhan Yılmaz + Gülgün = Tolga ve Tuna
5)Ayhan Yılmaz + Mebrure = Tilbe- Tuğçe- Nisanur
6)Erkan Yılmaz  + Fatma = Meltem- Melisa- Kerem
7)Serkan Yılmaz + Süheyla = Furkan ve Ege
-NURİYE(1933-1942)- Çocuk yaşta ölmüştür.
-DURAN (1942-1949)- Çocuk yaşta ölmüştür.
-MEDEHA (1947-…)- Nazım Özer ile olan beraberliğinden; 

Halim-Selim ve Nazan olmuştur. Medeha, aklı başında, hamarat 
ve akaraba canlısıdır.

-VECEHA(1949-…)- Yaşar Yaman ile olan izdivacından ; Tür-
kan- Şükran- Hakan- Gökhan  olmuştur. (Geniş bilgi “ Yaman” 
ailesindedir.)-Veceha, son de-   rece terbiyeli ve sakin tabiatlı 
biridir.

II) HACI MEVLÜT- Recep Ağa Albayrak’ın dul kalan eşi Yeter 
ile olan evliliğinden çocukları olmamıştır. Yeter tam 102 yaşın-
da vefat etmiştir. Hacı Mevlüt, deve sırtında gitmek suretiyle 
Hac farizasını yerine getirmiştir. Başkaca da bilgi yok.

III) İBRAHİM HOCA- İlk evliliğini Rukiye ile yapmış, bu be-
raberlik sonucunda, Fatma dünyaya gelmiştir. Kardeşi Şakir 
ölünce de oğlu Hasanı himayesine almıştır. Fatma, Yerlikaya 
ailesinden Mustafa ile evlenmiş, bu beraberlikten, Rukiye 
(1906-1996) olmuş, o da Durak ailesinden Süleyman Olcay ile 
izdivaç yapmış, çocukları olmamıştır.

İbrahim Hoca ikinci evliliğini de Gülhanım ile yapmış, bu 
beraberlikten de; Rabia ve Zekiye dünyaya gelmişlerdir. Rabia, 
Hafız Hüseyin Tekin ile evlenmiş, bu beraberlikten; Ahmet ve 
Memet Tekin dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Tekin” ail-
esindedir.)- Zekiye ise Topal Hasan Yılmaz ile evlenmiş, bu evli- 
likten; Ümmi ve Elmas dünyaya gelmişlerdir. Ümmi, Lavke Hacı 
ile evlenmiş, çocukları olmamıştır. Elmas ise, Memet Hazer ile 
evlenmiş, bu evlilikten; Mustafa- Faruk- Özcan- Naciye- Nuran- 
Solmaz oldu.(Geniş bilgi “Hazer” ailesindedir.)

IV) EMİN – Hüsne ile olan evliliğinden; Memet (1881-1941)- 
Ahmet ve Pembe dünyaya geldi. Bu beraberlikten oluşan aile “ 
A R M A Ğ A N “ soyadını kullanmıştır.

MEMET ARMAĞAN (1881-1941)- İlk evliliğini Tekin ailesin-
den İsmail ve Sultan’dan olma  Asya (1889-1936) ile yapmış, bu 
beraberlikten; Abdülkadir ve Cezmünür olmuştur. İkinci evlil-
iğini ise Feyzullah ve Rabia kızı Miyase(1897-1969) ile yapmış, 
çocukları olmamıştır.

ABDÜLKADİR ARMAĞAN(1918-1995)- Entelli Kadir olarak 
anıldı. Çok yönlü ve çok iyi bir insan olarak tanıdım kendisini. 
Hayatında hiç kimseyi incitmemiş, kendi halinde sessiz ve sak-
in bir hayat sürmüştür. Az konuşan, ancak çok şey anlatan ve 
anlatırken de çok düşündüren biridir. İnsanlara hiç belli etme-
den takılır. Önceleri söylediklerinden bir mana çıkaramayan, 
ancak sonradan sözleriyle  ne demeye getirdiğini anlayan in-
sanlar,”İlahi Kadir dayı “ demeden kendilerini alamazlar. 

Bir gün aşiret köylülerinden biri kapısını çalar. Köylü “ Lo 
kadir, senin şu tarlayı bana ver de yarıya ekeyim” der. Kadir 
dayı da “ Olur der. Yalnız bir şartım var, kabul edersen tarlayı 

veririm sana” der. Köylü kabul eder.”Şartın ne, de hele?” diye 
sorar. Kadir dayı, “ Bak der. İlk sene buğda ekeceksin, altı senin, 
üstü ise benim olacak. İkinci sene pancar ekeceksin, bu sefer  
altı benim, üstü ise senin olacak.Tamam mı?” Köylü tamam der 
ve evine yollanır. Gece olduğunda iyice düşünür, bu anlaşma 
nasıl olacak diye. Birinci sene buğda ekeceğim, üstü Kadirin 
olacak, altı ise benim. Yani Kadir buğdanın başağını alacak, 
bense sapını. İkinci yıl da pancar ekeceğim. Bu sefer de altını 
yani pancarın kökünü o alacak, bana ise yaprağı kalacak. Sa-
baha kadar uyuyamayan köylü, hemen erkenden kalkıp Entelli 
Kadir’in kapısına dayanır.” Lo Kadir, sen beni kandırmışsın!.. 
Ben istemem senin tarlayı diyerek, kızgın bir şekilde orayı terk-
eder.

-Kadir dayı yine bir gün sağlık ocağına uğrar. Sıra kendis-
ine geldiğinde doktor sorar “Emmi  neyin var, şikayetin nedir 
? Kadir dayı “ Valaha dokdor beg, heç iştahım yok bu günler. 
Doktor,” Nasıl yani ? “ diye sorar. Kadir dayı hiç belirti verme-
den “ Dokdor beg, inan olsun ki   doyduktan sonra bir çocuk 
kadar bile bir şeyler yiyemiyorum” der. Doktor “ Emmi ben 
sana bir iştah şurubu yazayım. Onu içersen iştahın yerine ge-
lir.” Kadir dayı, hiç bozuntuya vermeden “ Sağolasın doktor 
beg” diyerek, reçeteyi alır ve çıkar gider. Kısa bi zaman sonra 
doktor, yanındaki hemşireye “Deminki emmi bana ne dediydi? 
Hemşire “ Doyduktan sonra, bir çocuk kadar bile bir  şey yi-
yemiyorum, dediydi.”Doktor,” Vay emmi vay, bizi nasıl işlettin 
öyle!” diyerek gülüşürler.

- Kadir dayı bir gün hanımı ile sokakta yürürken, hızlı 
yürümesi için hanımına ikaz etmektedir. Hanımı ona yetişmek 
için büyük efor sarfetmektedir. Bu duruma şahit olan muhacir 
kesimden Ahmet Doğan “ Ola kadir, nedir bu telaşın, nereye 
gidersiniz böyle ?”diye sorunca, Kadir dayı başını sağa sola 
sallayarak “ Heç sorma Ahmet kardeş, ben bu karının elinde 
kaldım.” Ahmet Doğan merakla “ Hayrola neler oldu, ne is-
tersin bu kadıcağızdan ?” Kadir dayı devamla “ Sen bilmezsin 
Ahmet kardeş. Bu kadın varya bu kadın!..Şeker alırım, götürür 
çayın içine atar. Tuz alırım, götürür yemeğin içine atar. Gazyağı 
alırım, götürür şişe lambasına döker. Ben bu kadının elinden 
nere gidem, bana bir yol göster hele ?...

-Kadir dayı yine birgün, Vehbi Korkmaz’ın dükkanına uğrar 
ve 5 kg. kıska alır.” Ola Vehbi, param yokki kıskanın parasını 
ödeyeyim. Sen bunu deftere yaz, yazın 5 kg kıskan için sana 
tamı tamamına 5 kg. soğan veririm inşallah.” Vehbi Korkmaz, 
kadir dayıyı iyi tanıdığından bu külü yutmaz.” Yağma yok öyle 
!..Bu şartla ben sana 5 kg. değil 5 gram bile kıska vermem   ark-
adaş.Ya parasını şimdi verirsin, ya da yazın kıskanın sayısınca 
soğan isterim, der.  

-Yine bir gün, terminal işleten ve Malatya-Adana, Mersin 
arası çalışan otobüsler bilet temin eden Vahit Doğan, acele-
acele bir yere gitmektedir. Kadir dayı arkasından bağırır “ Vahit 
Efendi, Vahit Efendi, az dur hele.Vahit Doğan ise “ Kadir emmi 
işim çok acele, sonra görüşek” der. Kadir dayı ısrarla “ Hele dur 
hele, hele dur hele.” diye ısrarla yineler. Vahit Doğan çaresiz 
kendisini bekler. Kadir dayı yanına geldiğinde,” Nedir sıkıntın, 
niye beni yolumdan   edersin, ne diyeceksen de benim acele 
işim var.”  Kadir dayı bozuntuya vermeden ve ciddi bir şekilde 
“ Vahit  Efendi, Mızgıya gidecem de, bir bilet veresin bana”. 
Aslında sinirli bir yapısı olan Vahit Doğan “Ey ben sana ne di-
yem Kadir dayı!.Sırf bunun için mi beni bunca beklettin. Ne za-
mandan beri Mızgı’ya şehirler arası otobüs çalışıyor ?..La havle 
çekerek işine koyulur. Kadir dayı ise hiçbir şey  olmamışçasına 
sessiz  ve sakin bir şekilde yoluna devam eder.  

- Kadir dayı son zamanlarda gazcılıkla iştigal etti. Komşu 
çocuklarından birisi     babası tarafından eline 5 lira sıkıştırılarak 
gazyağı alması için Kadir dayının dükkanına gönderilir. Elindeki 
kab 5 litreliktir. Gazyağının litresi de bir liradır.    Yani elindeki 5 
lira ile ancak 5 litre gazyağı alabilecektir. Ne ise dükkana varır.  
İsteğini söyler. Kadir dayı elindeki litreyi, gazyağını bulunduğu 
geniş yayvan     kaba daldırır ve yüksek sesle biiir, çocuğun 
kabına dökerken ikii diyerek kabı      gazyağı ile doldurur. 5 
litrelik kab, Kadir dayının sunumu ile 10 iltre almıştır.    Çocuk 
gazyağı dolu kabı alıp büyük bir sevinçle eve gelir. Heyecanla 
babasına   “Baba, senin verdiğin para ile ben 5 litre yerine tam 
10 litre gazyağı aldım.” Der. Babası “ o nasılmış öyle. Bu kab 5 
litreden fazla almaz ulan” diye azarla-   yınca çocuk “ Vallaha 
baba, iki gözüm önüme aksın ki 10 litre gazyağı aldım.    Kadir 
dayı litreyi doldurup benim kabıma aktarırken 10’ a kadar say-
dı.” Der.      Sonuçta baba meseleyi anlar. “ Oğlum, Kadir dayı 
seni işletmiş.”…   

Abdülkadir Armağan ilk evliliğini Fazlı ve Fatma Sarı’dan 
olma Ümmi ile yapar. Bu evlilikten; Kadriye- Zakir- Zeki dün-
yaya gelir. Ümmi’nin hastalanıp ölmesi üzerine ikinci evliliğini 
Polatlı Ayşe ile yapar. Bu evlilikten de; Arif ve Neriman dünyaya 
gelirler. Armağan ailesi bizim kapı komşumuz olduğundan, 
Ümmi ablayı yakından tanımaktayım. Güler yüzlü, çok iyi kalpli 
bir insandı.        Kendi çocukları olsun, komşu çocukları olsun 
çok sevecen davranırdı. Biz kom-   şu çocukları olarak onu çok 
severdik. Bir ara hastalandı. Bir süre sonra da ölün-   ce hepi-
miz büyük bir üzüntü yaşadık.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


