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Caminin ve
DOĞANŞEHİR
KENT
MEYDANINA
KAVUŞUYOR
Cemevinin
Bütün ilçelere
hizmet ve yatırımTemelleri Aynı
larda bulunan
Büyükşehir BeleGün Atıldı
diyesi, Malatya’nın
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Haftalık Siyasi Gazete

Çığlık Köyü Kültür,
Dayanışma ve Cem evi
Yaptırma Derneği ve
köy halkının katkıları
ile ‟Çığlık Köyü Cem evi
Temeli törenle atıldı

Fiyatı:50 Kuruş

en büyük ilçesi
olan Doğanşehir’ de meydan
düzenleme projesi
yapacak
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VALİ MUSTAFA TOPRAK

“CAMİDE BİZİM, CEMEVİDE BİZİM”

SAYFA 5

Doğanşehir’de büyük
yatırımlar yapılıyor

SAYFA 2

Malatya’nın en
büyük ilçelerinden biri olan
Doğanşehir’in yol
problemlerinin
çözümü noktasında var gücüyle
çalışan Doğanşehir Belediyesi ile
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12
mahallenin ulaşım
sorununu çözdü.

Doğanşehir İlçesi Sürgü
mahallesinde yapılacak
olan Çarşı Camii inşaatının
temel atma törenine
katılan Vali Mustafa Toprak’ı Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Çakır, İlçe
Kaymakamı Memiş İnan,
İlçe Belediye Başkanı Vahap
Küçük, Malatya Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı
Şevket Keskin, İl Müftü
Yardımcısı Hacı Mustafa
Kılınç, İlçe Müftüsü Hüseyin
Bayrak, Sürgü Mahalle Muhtarı Akif Karakurt, Sivil
Toplum Kuruluşlarının yetkilileri, İş adamları ve çok
sayıda vatandaş karşıladı.

YENİ TAPU MÜDÜRÜNE
YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİNDEN ZİYARET
SAYFA 2

Polat’da Türkü festivali yapılmalı
Doğanşehir'in Polat Beldesinde Türkü ve İçli Köfte
Festivali'nin düzenlenmesi gerekir.
Polatlı vatandaşlardan gelen yoğun talepleri doğrultusunda "Türkü ve İçli Köfte Festivalinin" düzenlemesi
gereğinin hâsıl olması bir zaruriyet haline geldi.

Doğanşehir Tapu
Müdürünün Yeşilyurt ilçesine atanmasıyla Boşalan
Doğanşehir Tapu
Müdürlüğüne Mehmet Yaylagül atandı.
Yeni Tapu
Müdürlüğüne Atanan Tapu Müdürü
Mehmet Yaylagül’e
Yeni Doğanşehir
Gazetesinden hayırlı
olsun ziyaretti.
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Doğanşehir’de büyük yatırımlar yapılıyor

HABER MERKEZİ
Malatya’nın en büyük ilçelerinden
biri olan Doğanşehir’in yol problemlerinin çözümü noktasında var gücüyle
çalışan Doğanşehir Belediyesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12 mahallenin
ulaşım sorununu çözdü.
Malatya’nın en büyük ilçelerinden
biri olan Doğanşehir’in yol problemlerinin çözümü noktasında var gücüyle
çalışan Doğanşehir Belediyesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12 mahallenin

ulaşım sorununu çözdü.
4.5
kilometre
uzunluğundaki
Hudut-Bahçelievler yolu,8 kilometre
uzunluğundaki
Gövdeli-Karabölük,3
kilometre
uzunluğundaki
Karşıyaka-Kalyolu,8 kilometre uzunluğundaki
Kadılı-Çayyolu, 2.3 kilometre Yolkoru
mahalle içi yollar,4 kilometre Erkenek
mahalle içi yollar,10 kilometre Beğre
mahalle içi yollar,3.5 kilometre Çığlık
mahalle yolu Büyükşehir Belediyesi
tarafından asfaltlandı.

8 kilometre uzunluğundaki ÖrencikHapur yolunda ise Büyükşehir Belediyesi yol genişletme ve altyapı çalışmaları
yapıyor. Büyük bölümü 4 metre genişliğinden8 metre genişliğine çıkarılan yol gelecek yıl asfaltlanacak.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük ve Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Çakır tarafından yapılan
yol çalışmalarını değerlendiren Hudut
Mahalle Muhtarı Hüseyin Kıraç, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Çakır’a teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu bitirmek için özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Muhtar Kıraç,
“Mahallemize eskiden traktör giremiyordu, şimdi insanlar otomobilleriyle
bile gelebiliyorlar. Kışın mahallemizde
yol kapanınca buradan Sürgüye kadar
gitmek zorunda kalıyorduk. Yani30 kilometre yol yapıyorduk. Şimdi yolumuz
asfaltlandı. Kışın bu derdi çekmeyeceğiz.
Çok güzel oldu yolumuz, emeği geçenlere
bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Doğanşehir ilçesinin yol problemlerinin 2 yıl içinde önemli ölçüde çözüldüğüne
dikkat çeken Doğanşehir Belediye
Başkanı Vahap Küçük ise, “Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine
şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin gelmesinde çok emekleri oldu. Güzel
Doğanşehir’imizin yol sorunları azaldı.
Birçok yolumuz asfaltla yeni tanıştı. Bu
senede 45 kilometrelik asfalt çalışması
yapıldı. Birkaç yerimiz kaldı. Havalar
müsaade ederse oraları da yapacağız.
2017 yılı için söylenebilecek tek şey var
oda asfaltsız hiçbir yolumuz kalmayacak. Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda
muazzam çalıştı ve güzel işler ortaya çıkardı” şeklinde konuştu.

DUYURU
Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve Dayanışma
Derneğinin 24.11.2016 tarihinde Perşembe günü Saat
19.oo da Paşa Köşkü Melekoğulları düğün salonunda
düzenlemiş olduğu “ BİRLİK ve BERABERLİK” Gecesine
Tüm halkımız Davetlidir.
NOT; Gecemiz yemekli ve Müziklidir.
BİLET SATIŞ NUKTASI: Yeni Mah. Sürgü Cad.
Doğanşehir Emlaktan temin edebilirsiniz.

Polat’da
Türkü festivali yapılmalı
Doğanşehir'in Polat Beldesinde Türkü ve
İçli Köfte Festivali'nin düzenlenmesi gerekir.
Polatlı vatandaşlardan gelen yoğun talepleri doğrultusunda "Türkü ve İçli Köfte Festivalinin" düzenlemesi gereğinin hâsıl olması
bir zaruriyet haline geldi.
Polat 1928 yılında kasaba olmuş bir belde.
70 yıl öncesi bölgesinde lider olan bir beldenin,
son sayıma göre 2 bin 480 nüfusunun olduğu öğrenildi. Polatlı Vatandaşlarımız, Polat
beldemizin adını duyurmak, dışarıdaki Polatlıların yeniden memleketlerine gelmelerini
sağlamak için Polat "Türkü ve İçliköfte Festivali" yapılmasını istiyorlar. Polat bölgesi
folkloruyla, mani ve ninnileriyle, ağıtları ve
türküleriyle, kültürüyle, içli köftesiyle, kınalı
ekmeğiyle ve yemekleriyle apayrı bir yere,
apayrı bir kültüre sahiptir. Bu özellikleri de
kültür ve müzik otoriteleri tarafından da
bilinmektedir.
Türkülerimizi, Ağıtlarımızı, Manilerimizi
başka yörelerin sanatçıları alıyor, kendi yörelerinin türküleri, Ağıtları ve manileriymiş
gibi seslendiriyorlar. Polatlılarda mayıl mayıl
bakıyorlar.
Bu nedenlerden dolayı Polat kasabasında
bir türkü ve içli köfte festivalinin yapılması
gerekir.

Haftanın Sözü
Dünya Malına çok değer veren
kişilerle arkadaşlık etme, fakir
olursan hor görürler
Zengin olursan kıskanırlar.

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 12 Sayı: 550
Yayın Türü: Süreli
15 KASIM 2016 SALI

TEL:

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6
Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

Hasan Değirmenci 0505 668 24 09
Ali Avşar				

Haber: Kenan EREN

0535 485 95 57

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com
Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR
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DOĞANŞEHİR KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR
Bütün ilçelere hizmet ve yatırımlarda
bulunan Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın en büyük ilçesi olan Doğanşehir’
de meydan düzenleme projesi yapacak
HABER MERKEZİ
Uzun yıllardır atıl durumda olan
yeni sanayi sitesini Doğanşehir Belediyesi ile birlikte Doğanşehir’e kazandıran Büyükşehir Belediyesi yeni
sanayi sitesinin altyapı, yol problemlerini çözmüş ve ilçe merkezinde
bulunan sanayici esnafın yeni sanayi sitesine taşınmasını sağlamıştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Çakır, ilçe merkezinde kalan sanayi
sitesinde incelemelerde bulunarak,
ilçeye kazandırılacak meydan projesiyle ilgili bilgiler verdi. İnceleme
gezisine
Doğanşehir
Belediye
Başkanı Vahap Küçük de katıldı.

DOĞANŞEHİR FARKLI
BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK
Yeni sanayi sitesine esnafların
taşınmaya başladığını belirten
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
Küçük, “İlçemizin içinde kalan sanayi sitesine Büyükşehir Belediyemiz
güzel bir proje hazırladı. Şuan kötü
bir görünüme sahip bu alan yakın
zamanda Doğanşehir’e layık bir

Doğanşehir’e Yapılacak Spor
Kompleksleri İçin İlk Kazma Baharda
“Doğanşehir gençlik
merkezi olacak”

HABER MERKEZİ
Doğanşehir ilçesinde gençlik
merkezi projeleri hayata geçirilmesi için ilk kazmanın bahar ayında
vurulacağı bildirildi.
Belediye
Başkanı
Vahap
Küçük projelerin yapılacağı alanları gezerek açıklamalarda bulundu. Malatya’nın Doğanşehir
ilçesinde yapımına başlanacak
Gençlik kampı ve ilçe merkezinde
yapılacak gençlik merkezinin proje çalışmaları başladı.
Projenin yaklaşık maliyetinin
15 milyon TL civarında olacağı
ve masraflarının Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından karşılanacağı belirtildi.
Projelerin hayata geçirilmesinin ardından üç ila dört bin ci-

varında öğrencinin Doğanşehir’i
ziyaret etmesi öngörülüyor.
Projenin uygulanması için
gerekli incelemeleri yapmak
üzere Doğanşehir’e gelen Gençlik
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdal Eravcı ve Gençlik Kampları Daire Başkanı Sezai Zorba,
Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan gençlik kampı projesi ve gençlik merkezi projelerinin yerlerinin
uygunluğu kontrol etti.
Bakanlık temsilcileri ile birlikte Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük, Malatya Gençlik ve
Spor Şube Müdürü Ahmet Yücel,
Doğanşehir Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Osman Şen de
proje alanlarında incelemelerde
bulunuldu.

Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük,“ Doğanşehir Gençlik Merkezi olacak. Ben geçlerimizi seviyorum, onlar için yapılacak
her projede varım. Gençler için
projelerimiz devam edecektir.
Doğanşehir Sürgü barajında DSİ
ye ait olan alanın kullanım hakkı protokol ile Doğanşehir Belediyesi’ne verilen alanda Gençlik
ve Spor bakanlığımız bölgeye
hitap eden Gençlik Kampı projesi gerçekleştireceklerdir. Burada
Doğanşehir halkının istifadesine
bir de mesire alanı eklenecektir.
İlçe merkezinde şeker fabrikalarına ait olan 6 dönüm arsa üzerine 3
bin 600 metre kare kapalı alanda
kültür merkezi ve yanına da Gençlik ve spor bakanlığı tarafından
bin metrekare üzerine gençlik
merkezi projesiyle ilgili olarak
bakanlık yetkilileri yaptıkları arsa
incelemesinden gayet memnun
kaldılar. Ben burada bu hizmetlere öncülük yapan Sayın Gençlik
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdal Eravcı ve Gençlik Kampları Daire Başkanı Sezai Zorba’ya
teşekkür ediyorum” dedi.

yere dönüşecek. Bu proje ilçemizde
büyük heyecan yarattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet
Çakır’a teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. Şehir ve ilçelerin meydanlarla anıldığını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Çakır, Malatya’nın birçok ilçesinde
meydan sıkıntısı yaşandığını söyledi.
Doğanşehir’in gelişen, büyüyen
ve göç alan bir ilçe olduğunu ifade
eden Başkan Çakır, “Doğanşehir ilçemizde kısa, orta ve uzun vade de
bazı hizmet ve projeler hazırladık.
Altyapı sorunlarını şuan çözüyoruz.
MASKİ Genel müdürlüğümüz şuan ilçemizde kanalizasyon ve içme suyu
çalışmaları yapıyor. Yakın zamanda
doğalgaz gelecek. Uzun yıllar atıl
durumda olan yeni sanayi sitesini
Doğanşehir Belediyemiz ile birlikte
ilçemize kazandırdık. 25 esnafımız
buraya taşındı. İlçe merkezi içinde
sıkışmış bir alanda bulunan sanayi sitesini yıkarak yerine meydan
yapacağız. Burada hayata geçireceğimiz projeyle birlikte Doğanşehir
ilçemiz güzel bir mekâna kavuşacak” şeklinde konuştu.

YENİ TAPU MÜDÜRÜNE
YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİNDEN ZİYARET
Doğanşehir
Tapu
Müdürünün
Yeşilyurt ilçesine atanmasıyla
Boşalan
Doğanşehir Tapu
Müdürlüğüne
Mehmet
Yaylagül atandı.
Yeni
Tapu
Müdürlüğüne
Atanan
Tapu
Müdürü
Mehmet Yaylagül’e
Yeni Doğanşehir
Gazetesinden
hayırlı olsun ziyaretti.
Y e n i
Doğanşehir
Gazetesi İmtiyaz
sahibi Hüseyin
Karaaslan Yeni tapu Müdürü Mehmet Yaylagüle hayırlı olsun ziyaretinde Bulunarak hoş geldiniz
dedi.
Doğanşehir Tapu Müdürü
Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti belirterek, Yeni Doğanşehir
Gazetesi Sahibi Hüseyin Karaaslan’a Teşekkür etti.
1968 Akçadağ Doğumlu olan
Mehmet Yaylagül ilk orta ve lise
tahsilini Akçadağ ilçesinde yaptı.

Haber: Kenan EREN
Yaylagül 1987 yılında Tapu kadastro Meslek Yüksek Okulunu
bitirdi. Aynı yıl Malatya Tapu
Müdürlüğünde göreve başladı.
Gaziantep, Adana da çalıştıktan
sonra 2011 de Sivrihisar Tapu
Müdürü olarak göreve başladı.
Mehmet Yaylagül 2011- 2016
yılına kadar Besni de görev
yaptı. Doğanşehir İlçesi Tapu
Müdürlüğünde görevine atanan Mehmet Yaylagül, evli ve iki
çocuk babasıdır.
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Caminin ve Cemevinin
Temelleri Aynı Gün Atıldı

HABER MERKEZİ
Çığlık Köyü Kültür, Dayanışma ve Cem evi
Yaptırma Derneği ve köy halkının katkıları ile
‟Çığlık Köyü Cem evi Temeli törenle atıldı..
Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet ÇAKIR, Doğanşehir Kaymakam Vekili
ve Akçadağ Kaymakamı Serdar DEMİRHAN,
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK,
CHP Malatya İl Başkanı Sayın Enver KİRAZ,
CEM Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Eşref

DOĞAN Dede, CHP Doğanşehir İlçe Başkanı
Kenan ERDEM, AK Parti ilçe Başkanı Murat
KAVUNCUOĞLU, Esnaf ve Sanatkarlar Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet BAYRAM ,
Doğanşehir Sulama Birliği Başkanın Abuzer
TOPRAK, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Çığlık Köyünün sakinleri ile karabalık
bir vatandaş topluluğu katıldı. Törende ki ilk
konuşmayı CEM Vakfı Malatya Şubesi Başkanı
Eşref DOĞAN Dede yaptı. Doğan; "Avrupa İn-

san Hakları Mahkemesinin kararlarının henüz
hayata geçirilmemiş olmasının ve cem evlerine yasal statü verilmemesinin hukuk devleti
ilkeleriyle bağdaşmadığını" ifade ederek,
"Umarım AİHM kararları bir an önce uygulanır da Türkiye cem evlerine karşı olan bu
tavrından ve bu ayıbından bir an önce kurtulur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen belediyelerimizin olumlu tutumlarını görmezden
gelemeyiz. Gerek Malatya Büyükşehir Belediyesi ve gerekse de Doğanşehir Belediyesi cem evi yapımı için hem arsa tahsislerini
gerçekleştirdiler hem de inşaat süreçlerine
katkıda bulunacaklarının sözünü verdiler,
bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Ahmet ÇAKIR’A ve Doğanşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap KÜÇÜK'e bir kez
daha teşekkür ediyorum. Cem evimizin
hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Hazreti Hakk, birliğimizi ve dirliğimizi daim
etsin" diyerek sözlerini tamamladı. Daha
sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR’ DA; "Çığlık Köyü
Cem evinin yapımı için bir araya geldik. Çığlık
Köyümüzün içme suyu sorununu tamamıyla
çözdük, alt yapısını ise % 80 tamamlamış
durumdayız, ancak yatırımımız devam etmektedir ve yaklaşık 900 bin liralık bir meblağı ihale bedeli olarak verdik. Umarım
cem evimiz de bir an önce tamamlanır ve
sizlere hizmet verir. Cem evimizin hayırlı
olmasını ve birliğimizi pekiştirmesini Cenab-ı Mevla'dan niyâz ediyorum." şeklinde
konuştu. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap
KÜÇÜK'de konuşmasında birlik ve beraberlik

mesajı vererek, " Ben seçim çalışmalarında
Doğanşehir’e bir cem evi yaptırma sözü verdim. Ancak Bazı arkadaşlar gelerek biz cem
evini kendimiz yapacağız, sadece siz Belediye
olarak bize arsa veriniz. Bende Kendilerine 4
bin M2 arsa tahsis ettim. O arkadaşlar hala
Doğanşehir CEM evinin temelini atamadılar.
Çığlık köylüler bunu daha önce başardılar.
Bende kendi şahsım ve Belediyenin bütün
imkânlarının bu cem evi için kullanılmasında
sizlere söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
Hüseyin TOKDEMİR hocanın okuduğu gülbanklar eşliğinde kurbanın kesilmesinin ve
temele ilk betonun dökülmesinin ardından
tören tamamlanmış oldu.

MALATYA VALİSİNİ SOYAN 3 ATMALI
HABER MERKEZİ
14 Kasım 1933 yılında Sivas-Hekimhan
arasındaki Ballıkaya mevkiinde meydana gelen olayda, Sivas’tan Harput’a para
götüreceği ihbarını alan Atmalılar Aşiretine mensup Seydi Battal Çıplan, Hüseyin
Sırma ve Mehmet Rıza adlı üç kafadar,
para ile gelecek aracı beklerken, tesadüfen
gelen dönemin Malatya Valisi İbrahim
Etem Akıncı’nın jeepini durdururlar. “Ben
Malatya Valisiyim” diyen Vali İbrahim
Etem Akıncı’nın üzerini arayan 3 kafadarın
konuşmaları da oldukça ilginçtir.
Yanlarında 2 tane ateşli silah ve 1 adet
kasatura bulunan kafadarların, arabada
yaptıkları aramada para bulamayınca Vali’nin üzerini aradıkları ve çok az miktarda

para çıkması üzerine, “Sen nasıl valisin,
üzerinde para bile yok” şeklinde sitem
etmelerine Vali’nin de, “Ben ne bileyim
ki Ballıkaya’da borcum çıkacak” şeklinde
espri yaptığı yöre halkı tarafından anlatılıyor.
Yine yöre halkının olayla ilgili anlatımlarına göre, Mehmet Rıza’nın, Vali’nin
üzerindeki Ceketi giyip Fotörüde başına
taktıktan sonra, “Vali Bey sana mı yakıştı
bana mı yakıştı?” diye sorduğu, Valinin
ise “tabi ki sana yakıştı” demek zorunda
kaldığı ifade ediliyor.
Olaydan sonra firar eden 3 kafadarı
yakalamak üzere Atma bölgesine Askeri
Birlikler sevk edilir. Ancak bu olayı duyan Atma Köyleri ağası Mustafa Efendi,

3 kafadarı yakalatarak Sivas’ta bulunan
Savcılığa teslim ettirir. Yargılanan 3 kafadar 5’er yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye
edilir.
Valiyi soyan 3 Atmalı olarak tarihe
geçen şahısların tahta kelepçeye vurulmuş
bu resmi, olayı yaşayan Vali İbrahim Etem
Akıncı’nın arşivinde yer aldığı ve Bursa’da
yaşayan Valinin kızı tarafından Arguvan’ın
Çobandere Köyü muhtarlığına gönderilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Valinin ceketini giyip fotör şapkasını başına takan Mehmet Rıza ortada
görülüyor. Yanlarında ise Daso Hüseyin
lakaplı Hüseyin Sırma ve Seydi Battal
Çıplak 1933 yılında çekilen resimde böyle
görülüyor.
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VALİ MUSTAFA TOPRAK

“CAMİDE BİZİM, CEMEVİDE BİZİM”

HABER MERKEZİ
Doğanşehir İlçesi Sürgü mahallesinde
yapılacak olan Çarşı Camii inşaatının temel
atma törenine katılan Vali Mustafa Toprak’ı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır,
İlçe Kaymakamı Memiş İnan, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, Malatya Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin,
İl Müftü Yardımcısı Hacı Mustafa Kılınç, İlçe
Müftüsü Hüseyin Bayrak, Sürgü Mahalle
Muhtarı Akif Karakurt, Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri, İş adamları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
Doğanşehir Merkez Cami İmamı Nazım
Aktaş’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilavetinin
ardından İlçe Belediye Başkanı Küçük yaptığı
konuşmada” Sabah Çığlık Mahallesinde Cem
evi temelini attıklarını şimdi de burada Camii
temeli attıklarını belirterek her iki temelinde
hayırlı olması dileğinde bulundu. Kendisinin
hem Belediye Başkanı hem de bir hayırsever
olarak her iki inşaata da her türlü destek ve
yardımı yapacağını dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’da sabah Çığlık Cem evinin temelini attıktan sonra
Sürgü mahallesine gelerek Camii temelini attıklarını belirtti. Camilerin sadece namaz kılmak amacı ile değil okullardaki gelişen eğitim

sisteminin yanında, camilerde de çocukların
ve gençlerin manevi yönden eğitim almaları
amacıyla kullanılması gerektiğini ifade etti.
Vali Toprak’da konuşmasında “Bu güzel
mübarek cuma günü temellini birazdan atacağımız bu camimizin Sürgü’müze, Doğanşehir’imize, ilimize, ülkemize ve milletimize
hayırlar uğurlar getirmesini diliyorum.
Öncelikle dün Mardin Derik İlçe Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk kendisine yönelik bir hain saldırı dolayısıyla
yaralanmıştı, bugün sabah kendisinin şehit
olduğu haberini aldık. Üzüldük, ülke olarak
üzüldük, Allah ülkemize, milletimize, ailesine, tüm yakınlarına ve camiamıza sabırlar
versin. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet
olsun diyorum.
Şahadete eren kardeşimize rahmet dilerken bugün burada hayırlı bir iş gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan
Doğanşehir Belediye Başkanımıza, Dernek
görevlilerimizden katkı sağlayan yardımseverlere de teşekkür ediyorum.
Bu güzel camimizin inşallah temelini atıp
en kısa zamanda da tamamlayarak güzelliklerle birlikte açılışını gerçekleştirmiş
oluruz. Camiler ibadet yerleri, dini inanış
yerlerinin esas görevi insanlar arasındaki

birliği, beraberliği, sevgiyi, kardeşliği ortaya
çıkabilmektedir. Allah'ın bir kul olarak yarattığı ve kendisine döndüğümüzde, yöneliş
yaptığımızda ki o imtihanı güzel bir şekilde
verebilmemize imkân sağlayan o güzellikleri
bu gibi yerlerde yaşatabilmektir, buradan bu
güzel meseleyi topluma yansıtabilmektir.
Camilerimiz, ibadet yerlerimiz, Allah'ın
mekânı diye ifade ettiğimiz, görevlerimizi
ifa ettiğimiz bu güzel mekânların teröriste,
terörizme, kardeşliğimize bombardıman
yapan bu gibi hain girişimlerin karşısında
da sevgiyi, kardeşliği, merhameti, adaleti, güzelliği, birliği ve beraberliği yayması
gereken kurumlar ve durumlar olduğunu ifade ediyorum ve bu camimizin de bu güzel
hedeflerinizi gerçekleştirme de önemli katkıları olacağını ve olması gerektiğinde ifade
ediyorum.
Biz istiyoruz ki insanlarımızın arasındaki ilişkiler dâhil, toplum ilişkileri dâhil,
toplumun arasına giren, toplumu kemiren
o hastalıklardan arınmış olalım, onlardan
uzaklaşmış olalım, tüm toplumumuzu, çocuklarımızı, evlatlarımızı onlardan uzak tutmuş
olalım.
Allah'a karşı kulluk vazifemizi camilerimiz de, ibadet yerlerimiz de yerine getirirken

camilerimiz, ibadet yerlerimiz diğer taraftan da oradan aldığımız özelliklerle birlikte
inanışımızın ve o güzel manevi değerlerimizin atmosferiyle çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi birbirine saygı duyan,
sevgi duyan, merhametli, vicdanlı, ahlaklı,
toplumun değerleriyle değerlenen, ülkesini,
milletini, ülkesinin bekasını seven ve bunu
gerçekleştiren insanların yetişmesine katkı
sağlayan mekânlar olsun.
Katılmayı çok istediğim ama yoğun programım nedeni ile katılamadığım, sabah temeli atılan cem evimizin de Çığlık ve çevre
mahallelerimize, Doğanşehir’imize, ilimize,
ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Bu gibi yerler temel anlamda kulluk vazifemizi daha kolay yapmamızı sağlarken
diğer taraftan da güzelliği, sevgiyi, kardeşliği
bize yansıtsın, insanlarımızın bir ve beraber olmasıyla birlikte, meşrebi, mezhebi ne
olursa olsun, insanlığa güzellikleri hep birlikte yayalım ve bunu kalbimizle birlikte,
yüreğimizle birlikte, gönlümüzle birlikte paylaşarak insanlara da yaşatmış olalım.”dedi.
İlçe Müftüsü Bayrak’ın okuduğu duanın
adından Sürgü Çarşı Camisinin temeli atıldı.
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Abdullah
Tüzün
HELAL OLSUN...
Sensiz geçmek zorunda olan bu 3. Ramazan Bayramımız, sana da kutlu olsun, nur içinde yat...

HELAL OLSUN...

Bir sabah hazin hazin, tam ezan okunurken
Içime ezan ile, can fezan dokunurken
Günlerim ilmek-ilmek, an-be an dokunurken
Beni böyle bırakıp, gittin ya helal olsun!..
Nedense her yıl bugün, gönlüm hazan oluyor
Sensiz dilime bir ah! Kalbe ahzan doluyor
Bir çarpıyor ki kalbim, seni mahzan soluyor
Beni böyle bırakıp, gittin ya helal olsun!..
Beni böyle bırakıp, nasıl da gittin ah! Sen
Nere kime gittiysen, benden daha mı ahsen
Bir akşam gelir gibi, giderken bir sabah Sen
Beni böyle bırakıp, gittin ya helal olsun!..
Şu an gibi aklımda, yok mu o gittiğin an
Senin gittiğin amma, benim bittiğim inan
Ben demir-çelik gibi, sinan olsam da sinan
Beni böyle bırakıp, gittin ya helal olsun!..

15 KASIM 2016

Muharrem ayı nedeniyle
Çığlıkta aşure etkinliği yapıldı

Çığlıklı köylüler bir araya
gelerek kendi imkânlarıyla herkesin katkısıyla aşure
etkinliği yapıldı. Çığlıkta
düzenlenen aşure etkinliğine
Doğanşehir
Kaymakamı
Memiş inan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,
Doğanşehir garnizon Komutanı Binbaşı Murat Işıldak,
daire Amirleri Sivil toplum
Kuruluşlarının temsilcileri
ile çok sayıda vatandaşlar
katıldılar. Çığlık Köyü cem ve
Kültür evi Yaptırma Derneği
Başkanı Mehmet Canpolat
Yaptığı açıklamada; Her yıl
tüm köylülerin katkılarıyla aşure hayrı yapıyoruz.
Muharrem ayının bolluk ve
bereket ayı olduğunu belirterek, "Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayının

Haber: Kenan EREN
tüm İslam âlemine hayırlı
vesile olmasını diliyoruz.
Muharrem ayında bereketin simgesi olan aşureyi
vatandaşlarımıza ikram edi-

yoruz. Aşure etkinliğini yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu tür etkinliklerin
aynı zamanda yardımlaşma
ve kaynaşmayı, birlik ve be-

raberliği, Kardeşliği de beraberinde getirdiğini ifade
ederek, Allah bu ayda yapılan
tüm duaları ve aşureleri kabul buyursun" dedi.

Ne zaman bayram gelse, sen düşersin içime
Seninle dolan taşar, sığmaz içim içime
Senle içim yanarken, bir damla su içime
Serpmeden akıp akıp, gittin ya helal olsun!..
Kadere bak ki önce, nar-ı beyzanla yandım
Sonra safi ve bönce, gün ezanla uyandım
Lakin as-lolan seni, ehli sezanla andım
Beni böyle bırakıp, gittin ya helal olsun!..
Işte! kaderimde ki, anın izanı buyken
Işte ! bedenimde ki, yanın mizanı buyken
Elde kalan bir ömrün, zanı hazanı buyken
Beni böyle bırakıp, gittin ya helal olsun!...

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Antimon elementinin simgesi... Herkesin görebileceği
yere koymak...2. Yaşa... Akar (eski)... Gelecek (eski)...3.
Boşaltma işi... Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk
dövüşü, yumruk oyunu...4. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk
ağzı)... Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... Alüminyum
elementinin simgesi...5. Aynı biçimde... Sanat eserlerinin üretildiği veya sergilendiği yer...6. Bir şeyin eksiğini
tamamlamak için ona katılan parça... Çabuk, hızlı, telaşlı...
Lorentiyum elementinin simgesi...7. “Değil mi ki, -diği için,
-diğine göre” anlamlarında sebep göstermek için, başına
getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlayan bir söz...
Dizin... Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı bir durumda
söylenen bir söz...8. Taneli veya un gibi toz durumunda
olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini
kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve

tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan
araç... Radon elementinin simgesi... Yaban hayvanlarının
kendilerine yuva edindikleri kovuk... Tapa...9. Nişastanın
sindirilmesine yarayan, tükürükte bulunan bir enzim...
Merdiven (halk ağzı)...10. Dingil... Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri... Azaltma, eksiltme (eski)...11.
Alın yazısı, yazgı, kader... Genellikle, bir olta takımının ava
hazır bütünü...12. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara
leke... Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ... Müslüman
ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse (eski)...13. Yıkamak
işi... Ücret karşılığı eşyayı koruyan kimse..14. Belirli bir
ıra ile belirtmek, karakterize etmek... Karşılaşmalarda
rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket...15. Mecelle’ye
göre, kocanın ayrı ayrı üç kez veya bir arada üç kez karısını
boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma (eski)...
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu...

Yukarıdan aşağıya
1. Sobelemek işi... Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik... 2. Kocaman ve ağır kitle... Kalbin ana duvarını çeviren
ve düzenli hareket edebilen kas örgüsü, miyokart... 3. Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep,
karakaçan, uzun kulaklı... Deizm yanlısı... Bazı hayvanların
derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri
ürünü olan ipliksi uzantı... 4. Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel...
Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya
film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal
yöntemlerle gerçekleştirilmesi... Acar... 5. Gerek, gerekli...
Bir şeyin üzerinden dilini sürüp geçirmek... 6. Tat alma
duyusu ile ilgili... Güzel kokulu... 7. Düşünme, anlama ve

kavrama gücü, us... Sanat eserlerini bir topluluğa çalma
veya söyleme, konser... İskambil kâğıtlarında birli... 8.
Yaşa, kahrolsun karşıtı... İtelemek işi... 9. Utanma, utanç
duyma... Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir
bitki... Ham maddeyi işleyip mal üretme... 10. Elâzığ iline
bağlı ilçelerden biri... Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar
arasındaki uzaklık, genişlik... Bükerek germek için iki kat
edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası... 11. Taşıtların
trafik bakımından uygun olan ve belli bir süre bırakıldıkları
açık veya kapalı yer, park yeri, park... Hatay iline bağlı ilçelerden biri... 12. Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan
daire veya odaların bütünü... Sergilik... Yiğit, özellikle
Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... 13. Emme, emerek içine
çekme, soğurma (eski)... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü...
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden
bir yana bırakılan
kâğıtlar...
14. ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
Binme,
yük
çekme,
taşıma
vb. hizmetlerde
kullanılan,
tek
tırnaklı hayvan...
Avrupalılara özgü,
Avrupalılara benzer, Avrupalılar
gibi... Uçma işi...
15. İçinde kil
bulunan...
Tıpkıbasım...

7

15 KASIM 2016
- S İ V A S - S U Ş E H R İ’ den
gelen AİLE–
-ÇİFTÇİOĞLU AİLESİ–
Önceleri Sivas- Suşehrinde ikamet etmekte iken bilahare Malatya’ya gelip yerleşen aile daha sonraları Viranşehir’e taşınıp kalıcı olarak buraya yerleşmiş- tir. Babası Orhan,
annesi Ufik olan Osman, kardeşi Harun ile birlikte, ülkenin
karışık olduğu bir dönemde, çocuk yaşlarında yollara düşmüş
sığınacak bir yer bulmaya çalışmışlardır. Susayan kardeşine
su bulmak için yanından bir süreliği- ne ayrılan Osman, geri
döndüğünde onu yerinde bulamamış, bütün araştırmala- rına
rağmen izine rastlayamamıştır. Bundan sonraki yolculuğunu
tek başına sür- dürmüştür. Önce Malatyaya gelen Osman bilahare Viranşehir(Doğanşehir)e ge- lerek bundan sonraki
yaşamını ölünceye kadar burada sürdürmüştür.
Bu aile Osman- Aslı( Yumurtacı Hamdinin bacısı) ve Mediha( Malatyalı) dan türemedir. Osman’ın Aslı ile evliliğinden; 1)
Fatma 2) İsmail 3) Hatice 4) Hacı Memet 5) Emine 6) Kifaye
dünyaya gelmişlerdir. İkinci evliliğini yaptığı Mediha’dan da
1) Adnan 2) Edip 3) Hakkı 4) Hakan 5) Tülay 6) Şenay 7)
Günay olmuştur.
OSMAN ÇİFTÇİOĞLU- İlçede ayakkabıcılık ile iştigal etmiştir. Kendisinin çocuk yaşta bir yetim olarak kasabaya gelip
bir aileye sığındığı ifade olunmakta- dır. Belli bir zaman sonra
kendi düzenini kurarak hayata merhaba demiştir. Yap- tığı işin
sağlam ve temizliği, dürüstlük, efendilik ve insanlara olan saygınlığı ile bütünleşmiş ve ilçenin saygın, güvenilir ve itibarlı
bir insanı olmuştur. İnsanlar tarafından sevilen ve sayılan
Osman’ın yaptığı iki evlilikten 13 tane evladı olmuş bunların
geçimini sorunsuz bir şekilde sağlamış ve onları çok iyi bir şekilde yetiştirerek hayata hazırlamıştır. Kendisini çocukluk ve ilk
gençlik yılla- rımda tanıma fırsatım oldu. Daima güler yüzlü,
konuştuğu insanlara güven veren ve rahatlatan bir yapısı daima aklımda yer edecek, sevip saygı duyduğum bir insan olarak
hatırlanacaktır.
1)FATMA- Yusuf Şahin ile olan beraberliğimden; Nuray- Rabia- Recai- Zekai ve Ayfer dünyaya gelmiştir. ( Geniş bilgi “ Şahin “ ailesindedir.)
2)İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU- Babasının özelliklerini bir ölçüde
taşıyarak ilçede bir süre yapı malzemeleri üzerine esnaflık
yaptı. Bilahare Mersin’e taşındı. Hala orada ailesi ile birlikte yaşamını sürdürmektedir. Sevip saygı duyduğum biridir.
Mesude ile olan berberliğinden; Sunay- Şenay- Nesrin ve Nofer
olmuştur.
3)HATİCE- Vehbi Korkmaz ile olan evliliğinden; NurşenBirsen- Gülşen- Turan ve Salih dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş
bilgi “ Korkmaz “ ailesindedir.)
Hatice abla alçak gönüllü, sevimli, terbiyeli ve saygın bir
insan olarak tanıdım. Hemen hemen aynı özellikleri taşıyan
Vehbi Korkmaz ile, uyumlu bir çift olarak ölünceye kadar sorunsuz bir yaşam sürmüşlerdir.
4)HACI MEMET ÇİFTÇİOĞLU- Güler yüzlülüğü, efendiliği,
dürüstlüğü ve sosyal ilişkileri ile babasının tüm özelliklerini
taşımakta idi. Malatyada kuyum- culuk ile bir süre iştigal etti.
Herkesin çekinmeden yanına gidip sohbet ettiği ve yardım
talebinde bulunabildiği bir saygın insandı. Ölümü insanları çok
üzdü. Nerman ile olan beraberliğinden çocukları olmadı.
5)EMİNE- Hacı Memet Özel ile olan beraberliğinden Sabahattin dünyaya geldi. ( Geniş bilgi “ Özel “ ailesinde=
6)KİFAYE- Malatyalı Orhan Hoşhan ile beraberliğinden; Erhan- Burhan- Özkan Nurhan- Aynur dünyaya gelmişlerdir.
Osman Çiftçioğlunun ikinci evliliğini yaptığı Mediha’dan
olma çocukları:
1)ADNAN ÇİFÇİOĞLU- Gençlik dönemlerinde kuyumculukla
iştigal etti. Ken- dini birden siyasetin içinde buldu. Bu konuda hareketleri biraz fevri idi. Bir siya- si kargaşada arkadaşı
karnından yaralandı barsakları dışarı fırlamıştı. Kurtula- maz
gözü ile bakılıyordu. Kendisi ise bacağından yara almıştı. Yarası önem- senmiyordu. İşin garibi, arkadaşı almış olduğu o ağır
yaralanmadan kurtulurken kendisi basit yaradan kurtulamadı. Bekar olarak dünyasını değiştirdi.
2)EDİP ÇİFTÇİOĞLU- İlçenin en güvenilir esnaflarından
biridir. Önceleri öğ- retmen olarak görev yaparken, istifa
edip kuyumculuğa başladı. Namazında, ni- yazında, efendi ve
dürüst bir esnaf olarak büyük bir başarı ile işlerini yürütmektedir. Aysel ile olan beraberliğinden; Nida- Osman- SümeyyeCihat olmuştur.
3)HAKKI ÇİFTÇİOĞLU- Serap ile olan evliliğinden; Ömer Faruk- Nisanur- Nurefşan- Betül ve Zeynep dünyaya gelmişlerdir.
Osman amcanın tüm çocukları gibi Hakkı da efendi, düzeyli ve
bir toplum insanıdır. Kendisi LC. Vaikiki’nin genel müdürü ve
aynı zamanda hissedarıdır.
4)HAKAN ÇİFTÇİOĞLU- Mine ile olan beraberliğinden;

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
MUHACİRLER 3. BÖLÜM-16
M.Emin- Ubeydullah Abdülhamit ve Elif Zehra dünyaya
gelmişlerdir. Gördüğüm ve tanıdığım kadarı
ile dürüst,
efendi, insanlara karşı saygılı ve naziktir. Kardeşi Edip gibi o
da ku- yumculukla iştigal etmekte, işlerini dürüst bir şekilde
sürdürmektedir.
5)TÜLAY( Ev Kad.)Seyyit ile olan beraberliğinden; Furkan
ve Erdem olmuştur.
6)ŞENAY – Hasan ile yaptığı evlilikten; Mustafa- Adnan ve
Fatih olmuştur. Kendisi öğretmen olarak görev yaptıktan sonra
emekli olmuştur.
7)GÜNAY ( Ev Kad.)-Talat ile olan evliliğinden; Tubanur ve
Furkan dünyaya gelmiştir.

- K A D I L I ‘d a n gelen A İ L E –
Aslında sadece 93 muhacirlerini incelemeye almama
mukabil, muhacir olmayan, civar köy ve kasabalardan gelip ilçeye yerleşen ve muhacir kesimle içli-dışlı bir hayat sürüp, dikkatleri üzerine çeken ailelerden de bahsetmenin uygun olacağı
görüşündeyim.

- ÖZTÜRK AİLESİ –
-ALİ ÖZTÜRK- Kadılı köyünde sığırtmaç olarak köylünün
hayvanlarını yay- lıma götürür, onlara göz kulak olur, akşama
doğru da köye getirip, sahiplerine teslim ederdi. Eskiden gerek
köy ve gerekse kasaba ve ilçelerde uygulama bun- dan pek
farksız değildi. Çocukluk ve gençlik yıllarımda Doğanşehir’de
de uygu- lama böyle idi. Sabah güneş doğmadan, davar ve keçi
gibi küçük baş hayvan- ların, kısa bir zaman sonra da büyük
baş hayvanların sorumlu çobanlarca yayı- lıma sürüler halinde
götürüldüğüne çokça şahit olmuşturum. Küçük baş hay- vanların çobanı Memet Ali, büyük baş hayvanların ise çobanı Koço
adında biri idi. Sabahları uykuda iken çoban Memet Ali’nin sesi
ve hayvanların ayak ses- lerinden küçük başların, Koço’nun sesi
ve böğürme seslerinden de büyük baş- ların yayılıma gitmekte
oldukları anlaşılırdı. Güneş epeyi yükseldikten sonra da, evde
kalan hayvan yavruları, evin çocukları tarafından ayrıca yaylıma götü- rülürdü. Bu durumu, çocukluğumda çokça yaşadığım
için çok iyi bilirim. Yaylıma gitme zamanları uyku ne kadar da
tatlı, bu görev için derin uykudan uyandırılmaya çalışılması da
ne kadar can sıkıcı olurdu!... Akşamleyin de hay- vanlarla eve
dönmek, özlem ve sevinç duygusu yaratırdı insanda…
Ali Öztürk’ün ilk eşi Döndü’den Hacı Ali- Memet ve İbrahim, eşinin ölümü üzerine çok çok severek evlendiği Döndü
adındaki ikinci eşinden de Kasım dünyaya geldi. İlçenin ve
tüm o yörenin ağası Mustafa Ağa, Ali’in ilk eşinden olan Hacı
Ali’yi hizmetkar olarak yanına almış, diğer çocuklar ise köyde
ya- nında kalmışlardı. Ali Öztürk müthiş bir Atatürk hayranı idi.
Atatürk’ün yanın- da, onun askeri olmayı ve düşmanla çarpışmayı çok hayal etmişti. Ama o za- manlar daha henüz çocuktu
ve kendini askere almazlardı. Yoksa bir saniye tereddüt etmeden hemen askere yazılırdı. Ne yazık ki hevesi kursağında
kaldı ve emeline ulaşamadı. 1938 yılı, onun için bir yıkım yılı
olmuştu. O yıl, hem çok hayranlık duyduğu Ulu Önder Atatürk
hayata gözlerini yummuş, hem de son- radan çok severek evlendiği Döndü, doğum yapıp Kasım’ı dünyaya getirdikten sonra hayattan kopup gitmişti. Ali, bu iki derin acıyı hiçbir zaman unutamıyor, bunları o sene doğan Kasım’ın uğursuzluğuna
yorumluyordu. Ama nihayetinde kendinden bir parça ve çok
sevmiş olduğu Döndü’den bir yadigardı. Onu sev- miyor ama,
ona bakmak zorunda olduğunun da bilincinde idi. Kasım, anne
sevgisinden ve şefkatinden yoksun ve babasından da en ufak
sevgi ve yakınlık duymaksızın 5-6 yaşlarına gelmiş bulunuyordu.
Bir gün, Ali Öztürk, yanına oğlu Kasım’ı da alarak hayvanları yayılıma götürdü. Hayvanlar büyük bir iştahla otlarken Ali bir ağacın, oğlu Kasım da yakın bir ağacın gölgesinde
oturmuş, bir yandan hayvanları gözetlerken, bir yandan da
geçmişte kalan acı ve tatlı olayların hayallerini kurmakta, ya
sevin- mekte ve gülümsemekte, ya da üzülmekte ve surat asmaktadırlar. Örneğin Baba Ali; doğumda kaybetmiş olduğu çok
sevdiği son eşi ile geçirdiği ilk yılları ve kendini her bakımdan
güçlü hissettiği gençlik yıllarını hatırlıyarak, doyumsuz bir
mutluluk yaşarken çok sevdiği ve hayran olduğu Atatürk’ün ve
çok sevdiği ikinci eşinin doğum sırasında öldüğü 1938 li yılları
hatırladığında da üzülüyor ve kahroluyordu.
Diğer yandan oğul Kasım, yakın bir ağacın gölgesinde,
elindeki çakı ile bir dal parçasını yontarken; annesini hiç

tanımamanın, onun sevgi ve şefkatini tatmamış olmanın
hüznünü yaşıyordu. Bir de üstelik babasından en ufak bir
yakınlık, sevgi ve şefkat görememenin huzursuzluğunu yaşıyor
ve kızgın bir şekilde, elindeki çakı ile diğer eliyle tuttuğu dal
parçasını daha bir hırsla yontarak, hayattan duyduğu hıncını
yatıştırmaya çalışıyordu. “ Neden herkes gibi benim de annem yok ? Neden beni sevgi ve şefkatle kucaklayan bir babaya
herkes gibi sahip değilim?” diyerek hayıflanıyor, bir yandan
üzülürken, bir yandan da hınç- lanıyordu.
Bu arada, otlamakta olan hayvanlar epey uzaklaşmışlardır.
Baba Ali, oğlu Ka- sım’a, sert bir şekilde “ Kalkta şu malları çevir de getir bakıyim!” dedi. Kasım hiç tınmadı. O, annesizliğin ruhunda yaratığı hasret ve özlemi yaşarken, baba- sının kendine
karşı başından beri takındığı haşince tutum nedeni ile, onun
sert bir şekildeki emrini duymamazlıktan geliyordu. Ruhunda
oluşan bu tür duy- guların etkisi ve babasının sert ifadesiyle
birleşince, kendisini tutamayıp ağla- maya başladı. Bir süre
ağladıktan sonra, kafasını babasından yana çevirip onun tepkisini ölçmeye çalıştı. “Acaba babası, bu hassasiyet karşısında
yumuşaya- cakmıydı ? Kendisine birazcık olsun acımış olabilecek miydi? Kafasında bu duyguları oluşturmaya çalışıyordu. Babasının biraz hareketlendiğini fark edin- ce, “Demek
babam, ağlamamın etkisiyle biraz yumuşadı” diye düşünürek
ağlamasını daha bir coşku ile sürdürmeye başladı. Baba Ali,
hırsla ayağa kalktı ve Kasım’a doğru yüyrümeye başlayınca, Kasım “ Yaşasın! babam bana doğru geliyor, beni kucaklayıp sevecek, başımı okşayıp güzel sözler söyleyecek” diye
düşünüyor ve heyecanlanıyordu. Baba Ali, hırsla gelip Kasım’ı
koltuklarından tuttuğu gibi havaya kaldırdı. Kasım tarifsiz duygular içinde “ Demek babam beni seviyormuş. Bak beni kucaklayıp havaya kaldırdı” diye düşündü. Ruhunda büyük bir ferahlık, kalbinde büyük bir coşku ve sevinç, yüzünde çoktandır
hasret kaldığı bir gülümseme!.. Babasının elleri üzerinde, kendisini bir kuş kadar hafiflemiş hissediyor, adeta bulutların üzerinde, sevinçten bir kuş gibi uçuyordu.
Ancak ne yazik ki Kasım’ın kısa bir süre içerisinde duymuş
olduğu heyecan, sevinç ve coşku, bir anda zifiri bir karanlığın
içine gömülüverdi. Kasım’ı kol- tuklarından tutup kaldırdığında, baba Ali’nin ağzından, şu nefret sözcükleri dökülüverdi.
“Ulan eşekoğlu eşek, ulan it oğlu it!.. Ulan yedi düvelin baş edemediği koca Atatürk’ün başını yedin. Ulan, canım gibi sevdiğim
ana’nın başını yedin. Şimdi de benim mi başımı yiyeceksin
ha!...” dediği gibi, yukarıda ellerinin üzerinde tutmakta olduğu
Kasım’ı olanca hızı ile yere çalması bir oldu. “Oy anaaam!..”.
diye bağıran Kasım’ın uzun süre sesi ve soluğu kesildi. Bir ara
korkuya kapılan ve panikleyen baba, Kasım’ın nefes aldığını ve
önemli bir şey olmadığını anlayınca biraz ferahladı. Kasım, bu
olanlara bir anlam veremiyor, neleri düşünürken neler oluyordu. Bütün hayalleri yıkılmış, artık bundan sonra kimseye inanmayacak ve hiç kimseye karşı bir acıma hissi duymayacaktı.Ve
kimseye karşı da ne bir sevgi ve ne de saygı duyacaktı. Bir baba
evladına karşı bu kadar acımasız olabilir miydi ?.. “Benim zaten
annem hiç yoktu, babam da bundan sonra olmayı versin” diye
içinden geçirerek, doğrulmaya çalıştı. Babası doğrulmasına
yardım etmek istedi ise de, bedenini ondan sakındırdı. Suratı
asık, morali son derece bozuk, hayalleri yıkık vaziyete ayağa
kalkarak, tren hattına doğru son hızla koşmaya başladı.” Ulan
nereye koşuyorsun? Gel buraya baka- yım.” diye babasının
bağırmasına hiç aldırmadan ha bire koşuyordu. Babası arkasından bir süre seyirtti ise de, yorulunca daha fazla koşamadı. Hayvanları bırakıp uzun süre onun arkasından gidemezdi.
“ Ne ise, biraz koşar, hırsı inince döner gelir.” diye düşündü…
Kasım ha bire koşuyordu. Nereye kadar gidebileceğini
bilmemeksizin, mümkün olduğunca köyden, babasından ve
son yaşadığı travmadan uzaklaşmak adına devamlı koşuyordu.
Bir ara yorulduğunu hissetti. Biraz durarak soluklan- dı. Geldiği
yöne doğru dönerek nerede olduğunu ölçmeye çalıştı. Ne köy
evleri, ne babası ve otlattıkları hayvanlar ve ne de her zaman
bulunduğu mekanlar görünüyordu. Demekki çok uzaklaşmışım
diye geçirdi aklından. Ben artık, köye, babamın yanına dönmeyeceğime göre, nereye, kimin yanına sığınacağım? diye düşündü
o küçük aklıyla. Sonra, birden ağabeyi Hacı Ali geldi aklına.
“Öyle ya, ağabeyim varken, kime sığınırım ki? Ama, o neredeki,
oraya nasıl gidilirki?” Kendi kendine sorduğu bu sualler, kafasını kurcalamaya başladı. Ağabeyim bir gün köye geldiğinde,
Doğanşehir Kasabasında, Mustafa Ağa diye, varlıklı ve güçlü
birinden, onun evinde hizmekar olarak, hayvan, tarla-tapan
işlerine baktı- ğından, hayatından memnun olduğundan bahsetmişti. Oraya gidip gelirken de trene bindiğini, tren yolunun
kasabanın içinden geçtiğini söylediğini hatırladı ve ferahladı.
Evet kararını artık vermişti. Doğruca ağabeyi Hacı Ali’nin bulunduğu kasabaya kadar gidecek ve onun yanında kalacaktır.
Mademki, tren yolu kasa- banın içinden geçmekte, o halde tren
yolunu takip ederek oraya ulaşabilecekti.
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