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SAYFA 4

BÜYÜKŞEHİR DOĞANŞEHİR ELELE
BÜYÜK PROJELER YAPIYOR
Malatya Büyükşe-

hir Belediyesi 
Doğanşehir’de 

dev projeleri 
hayata geçirm-

eye hazırlanıyor. 
Büyükşehir, ilçe 
merkezinde 14 

dönüm alana 
Cami ve Kültür 

Merkezi yapacak SAYFA 5

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün

Doğanşehir  Belediye Başkanı Vahap 
Küçük , öğretmenlerin tüm insanlığa 

yön verecek kadar kutsal bir görevi 
yerine getirdiğini belirterek, ‘Öğret-

menler, insanlığı aydınlık yarınlara 
taşıyan adsız kahramanlardır’ dedi.

24 Kasım Öğretmenler
Günü Mesajı

ŞEHİDİN ADI MEZUN 
OLDUĞU OKULA VERİLDİ
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 
teröristler tarafından düzenle-

nen silahlı saldırı sonucu şe-
hit olan polis memuru Serdal 

TOPRAK'ın ismi mezun olduğu 
Doğanşehir Çok programlı An-

adolu Lisesi'ne verildi. SAYFA 4

MEZBAHANE HİZMETE GİRDİ
Malatya’nın en önemli 
geçim kaynaklarından 
biri olan hayvancılık 
sektörünün önemli 
eksiklerinden biri olan 
mezbahana sorununa 
Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi neşter vuruyor. 
Her ilçeye bir mezba-
hana projesinin ilki 
Doğanşehir’de tamam-
lanarak, hizmete girdi.

SAYFA 4

Kış Aylarında
Nasıl Beslenmeliyiz?

Diyetisyen Gözde Sultan Şahinoğlu kış ay-
larında nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında 
bilgiler verdi.>>Sayfa 2’de

Traktörün Çıkamadığı 
Mahalelere Artık
Otomobille Gidiliyor

Malatya’nın en büyük ilçelerinden 
biri olan Doğanşehir’in yol problemler-
inin çözümü noktasında çalışan Malatya 
Büyükşehir Belediyesi, 12 mahallenin ul-
aşım sorununu çözdü.>>Sayfa 3’te

Pancarın yerini
tütün aldı

Doğanşehir ilçesinde pancar üretiminin ye-
rini tütün aldı.>>Sayfa 3’te
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Memiş Batur

S.S.63 Nolu ÖZ-TUR Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifinin üyeleri olarak 
Kooperatifin ihtiyacı durumunda 
kullanılmak üzere tanzim edilen 
1.OOO.- ( Bin) TL açık senet (Bono) 
Bilinmeyen bir nedenle kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Koop. Başkanı Süleyman Orhan

KAYIP

Geldiği Makamlarla yücelen 
değil,

Geldiği Makamları yücelten İn-
sanlara ihtiyacımız var.

Haftanın Sözü 

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

Kış Aylarında Nasıl Beslenmeliyiz?
Diyetisyen Gözde Sultan Şahinoğlu kış ay-

larında nasıl beslenmemiz gerektiği hakkın-
da bilgiler verdi.

Soğuk havaların gelmesi ile yürüyüş yap-
maktan ve spordan uzaklaşıyoruz aynı za-
manda evde geçirdiğiniz süre arttığından 
yemek yeme düzeniniz değişebiliyor. Kışın 
kilo almanızın en temel nedeni dengesiz ve 
düzensiz beslenmedir. Bunun yanında soğuy-
an havalarla birlikte metabolizma hızımızda 
bir miktar azalmaktadır. Besin tüketimim-
iz aynı kalsa bile bu dönemde metabolizma 
hızının azalmasına bağlı bir miktar kilo artışı 
gözlenebilmektedir.

Her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde 
de yeterli ve dengeli beslenmek gerekmekte-
dir. 

Soğuyan havalar bağışıklık sistemini zayı-
flatır. Hastalıklara karşı  daha dirençli olmak 
için A ve C vitaminleri ve antioksidanlar ye-
terli miktarda tüketilmelidir. Havuç, broko-
li, karnabahar, roka, maydanoz, mandalina, 
portakal, yeşil biber gibi besinlere günlük 
beslenmenizde mutlaka yer vermelisiniz.

Probiyotik içeren yoğurt, kefir bağışıklık 
sisteminizi düzenler. Günde 1 porsiyon pro-
biyotik ürün tüketerek bağışıklık sisteminizi 
destekleyin. 

Taze sıkılmış meyve suları vücut direnci-
mizi arttırır. Fakat meyve sularını sıktıktan 
sonra bekletmeden tüketmek gerekmekte-
dir. C vitamini ısı ve ışık etmenlerinden kolay-
ca etkilenen bir vitamindir. Bekletilen meyve 
sularında C vitamini hızla  kaybolur.

Kış aylarında enfeksiyon hastalıkları da 
karşımıza sık çıkan sağlık sorunlarındandır. 
Enfeksiyon geçirdiğiniz dönemde beslen-

menizde yeterli miktarda protein almaya 
özen göstermelisiniz. Doku yapı ve onarımın-
da proteinler önemli bir yere sahiptir. Süt, 
yoğurt, peynir, yumurta gibi besinler bu 
dönemde enfeksiyon hastalıklarını daha 
kolay atlatmanıza yardımcı olacak gıdalardır. 

Haftada en az bir gün kurubaklagil 
tüketin. Kurubaklagiller kış aylarında sık 
karşılaştığımız kabızlık sorununu giderecek 
besinlerdir. 

Kışın güneşin azalması depresyon halini 
de arttırmaktadır. Kendinizi depresif hisset-
tiğiniz günlerde gün içerisinde tüketeceğiniz 

muz kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlay-
acaktır. Kış depresyonundan korunmak için 
beslenmeniz de balığa da mutlaka yer verin. 
Yeterli miktarda omega 3 vücudunuzda anti-
depresan etki gösterir. 

Çay, kahve tüketiminizi azaltarak bunun 
yerine kuşburnu, ıhlamur çayı gibi bitki çay-
larını tercih edebilirsiniz. 

Gecelerin uzun olması evde gece atıştır-
ma isteğinizi arttıracaktır. Günde 3 ana, 3 ara 
öğün şeklinde beslenmelisiniz. Öğün atlam-
ak bir sonraki öğünde daha aç olmanıza ned-
en olacaktır. Beslenmenizde sizi tok tutacak 
lifli gıdalara yer vererek atıştırma isteğinizi 
baskılayabilirsiniz.

Su tüketimi de kış aylarında azalmaktadır. 
Kuru ve soğuk hava su içme isteğini azaltır 
ancak havalar soğusa da vücudumuzun suya 
ihtiyacı vardır. Günde en az 10  bardak su içm-
eye özen göstermeliyiz. Dilerseniz suyunuza 
limon dilimleri de ekleyebilirsiniz. 

Kışı istenmeyen kilolarla geçirmek istem-
iyorsanız bu kış yeterli ve dengeli beslen-
meye özen göstermelisiniz.

İnönü Üniversitesi ile Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanış-
ma Derneğinin düzenlemiş olduğu “Bir Nefeste Arguvan” isim-

li klipin tanıtımı Ankara’da Arguvanlılar Derneği’nde yapıldı
Haber Merkezi
Ankara Arguvanlılar Derneği Başkanı 

Asım Aydoğdu, Arguvan ağzı Halk Müziğini 
tanıtmak amacıyla geniş kitlelerce tanınan 
Arguvan’ı “bir nefeste” coğrafi olarak da 
tanıtmak istediklerini belirterek “Arka 
planında Arguvan’ın doğal ve tarihi güzel-
liklerinin ve değerlerinin yer aldığı; ana 
tema olarak Arguvan türkülerinin kul-
lanıldığı bir çalışma Arguvan’ın daha geniş 
kitlelere tanıtımı için etkili bir yöntem 

olacaktır. Bu tarz bir çalışmanın ayrıca, 
Arguvan’ın gelecek kuşaklara aktarımı 
açısından da faydası görülecektir” dedi. 

YAKINDA YAYINLANMASI 
BEKLENİYOR

Ankara’da yapılan tanıtım toplantısı-
na Malatya eski Valisi Mustafa Yıldırım, 
Vali Yardımcısı Hüseyin Doğan, Yargıtay 
Onursal Hâkimlerinden Ali Özçelik, Sami 
Özfırat, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Bülent Yılmaz, Hekimhan İğdir 
Dernek Başkanı Ali Özdemir, Karababa 
Dernek Başkanı Doğan Demir ve Yönetim 
kurulu üyeleri, Ankara Girişimci kadınlar 
Dernek Başkanı İnsaf Kılıç, Arguvanlılar ve 
Arguvan sevdalıları ile basın mensupları 
da destek verdi.  Hazırlanan Bir nefeste 
Arguvan adlı klip Televizyon ve Radyolar 
ile internet sitelerinde yayınlanması 
bekleniyor.  

Klibi Tanıtıldı

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Öğretmenlik her şeyden önce bir ideal, bir gaye 

ve bir hizmet mesleğidir. İçerisinde ilim, irfan, er-
dem ve medeniyeti barındıran bir harfi öğrettiği için 
kendisine kırk yıl köle olunacak ahlak pınarlarıdır.        

    Çocuklarımızın ruhunda tohumlanan yetenek 
ve eğilimleri, vatanımızın, milletimizin ve insan-
lığın menfaatleri doğrultusunda hayata geçiren 
öğretmenler, kutsal ve ulvi bir görev ifa etmekte-
dirler. Çünkü öğretmenlikten başka doğrudan insan 
yetiştirmeyi hedefleyen bir meslek dalı daha mevcut 
değildir.

 “Öğretmenlik ilk insanlık tarihi ile başlayan 
bir iştir. Anadolu da meslek olarak öğretmenlik 
Fatih döneminde profesyonel olarak başlamış an-
cak; Cumhuriyet döneminde öğretmenlik mesleği 
gelişmiş ve çağdaş normlara uygun hale getirilm-
iştir.  Bu kadim meslek mensubu  öğretmenler 
geleceğimizin emanet edileceği yeni nesiller yetişti-
rilirken, tarihimizden alacağımız değerleri de ileriye 
taşıyıp Anadolu mozaiğinde nakış nakış işleyen yine 
öğretmenlerdir.. 

Unutulmamalıdır ki; iyi ve doğru eğitilen insan, 
huzurlu bir toplum, aydınlık bir gelecek demektir! , 
Öğretmenlerimizin görevi son derece hayati ve bir o 
kadar ehemmiyetlidir, öğretmenin güzel hasletler-
le donattığı her çocuk, yetiştirdiği her birey, kur-
tarılmış bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyet-
tir!  Öğretmenler şanlı tarihimizde ve milletimizin 
gönlünde müstesna bir yeri olan, takdir ve saygıyla 
anılan toplum mimarlarıdır.   Öğretmenler Çağ açıp 
çağ kapayan Fatih’in mihmandarı Ak Şemsettin,. An-
adolu’yu ebedi Türk Yurdu yapan Sultan Alp Aslan’ı, 
mazlum milletlerin hürriyet timsali Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü yetiştirenler sizlersiniz! İçerisinde 
ilim, irfan, erdem ve medeniyeti barındıran bir harfi 
öğrettiği için kendisine kırk yıl köle olunacak ahlak 
pınarlarısınız! İnanıyorum ki, kutlu vazifenizi yerine 
getirmek hususunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmay-
acak, coşkun azminiz ve inancınızla istikbalimizi 
inşa etmeye devam edecek öğretmenlerdir.

. Değerli Öğretmenler ülkemizin dönüşüm mi-
marları olan sizler Anadolu’nun kültürel lisanı ve fe-
himinizle bu ülkeyi geleceğe taşırken çağdaş bilimin 
kazanımlarını kullanma ve onları ileriye götürme 
geleneğimizi geliştirerek tam bağımsızlığımızı 
sağlamış olacaksınız. Asımın neslini yetiştirecek 
olan değerli öğretmenler, Akif’in öğretmen tanımını 
hep akılda tutmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım değerli 
öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerim-
izin öğretmenler Günü’nü kutluyor, evvela Başöğret-
men Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
ebediyete intikal etmiş bulunan öğretmenlerimize 
Allahtan rahmet, emekli olanlara sağlık, sıhhat ve 
afiyet, hasta olanlara acil şifalar dileri, tüm öğret-
menlere saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

HABER MERKEZİ
Doğanşehir ilçesinde pancar üre-

timinin yerini tütün aldı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük, ilçede Pancar üretiminin 
yerini ise son yıllarda tütün almaya 
başladığını söyledi. Küçük, “İlçem-
izdeki çiftçilerin önemli geçim kay-
nağı olan Pancarın yerini son yıllarda 
tütün aldı. Bunun nedeni de bir kısım 

çiftçilerimiz tütünün hızlı yetişen bir 
bitki olması ve kısa sürede satılarak 
sıcak paraya çevrilmesidir. Bir diğer 
nedeni ise tütün eylül ayı sonunda 
satışa hazır hale geliyor. Pancarların 
sökümü ise Ekim ayı sonu ile Aralık 
ayı başlarına denk geliyor. Hava şart-
larının soğuk olması de ürüne olan 
ilgiyi azaltıyor” dedi. Malatya Şeker 
Fabrikası Müdürü Suat Altun ise, “il-

çede münavebeli olarak ekimi yapıl-
maktaydı. Normal olarak Doğanşe-
hir Pancar alımlarında 60 bin ton 
bir rezerv var.  Son yıllarda önemli 
düşüş gösteren pancar üretiminden 
bu yıl beklentimiz 11 bin ton civarın-
daydı. Ancak son verilere baktığımız-
da fabrikamıza gelecek pancarın bu 
yıl 7 ile 10 bin ton civarında olmasını 
bekliyoruz” diye konuştu. 

Pancarın yerini tütün aldı

Traktörün Çıkamadığı Mahalelere
Artık Otomobille Gidiliyor

HABER MERKEZI
Malatya’nın en büyük ilçelerinden 

biri olan Doğanşehir’in yol problem-
lerinin çözümü noktasında çalışan 
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12 
mahallenin ulaşım sorununu çözdü.

4.5 kilometre uzunluğundaki 
Hudut-Bahçelievler yolu, 8 kilometre 
uzunluğundaki Gövdeli-Karabölük, 
3 kilometre uzunluğundaki Karşıya-
ka-Kalyolu, 8 kilometre uzun-
luğundaki Kadılı-Çayyolu, 2.3 kilo-
metre Yolkoru mahalle içi yollar, 4 
kilometre Erkenek mahalle içi yollar, 
10 kilometre Beğre mahalle içi yol-
lar, 3.5 kilometre Çığlık mahalle yolu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından as-
faltlandı.

8 kilometre uzunluğundaki 
Örencik-Hapur yolunda ise Büyükşe-
hir Belediyesi yol genişletme ve 

altyapı çalışmaları yapıyor. Büyük 
bölümü 4 metre genişliğinden 8 me-
tre genişliğine çıkarılan yol gelecek 
yıl asfaltlanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan yol çalışmalarını değerlen-
diren Hudut Mahalle Muhtarı Hü-
seyin Kıraç, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipler-
inin yolu bitirmek için özverili bir 
şekilde çalıştığını ifade eden Mu-
htar Kıraç, “Mahallemize eskiden 
traktör giremiyordu, şimdi insanlar 
otomobilleriyle bile gelebiliyorlar. 
Kışın mahallemizde yol kapanınca 
buradan Sürgüye kadar gitmek zo-
runda kalıyorduk. Yani 30 kilometre 
yol yapıyorduk. Şimdi yolumuz as-
faltlandı. Kışın bu derdi çekmeye-
ceğiz. Çok güzel oldu yolumuz, emeği 

geçenlere birkez daha teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Doğanşehir ilçesinin yol prob-
lemlerinin 2 yıl içinde önemli ölçüde 
çözüldüğüne dikkat çeken Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır ve ekibine şükranlarımı 
sunuyorum. Bu hizmetlerin gelm-
esinde çok emekleri oldu. Güzel 
Doğanşehir’imizin yol sorunları 
azaldı. Birçok yolumuz asfaltla yeni 
tanıştı. Bu senede 45 kilometrelik 
asfalt çalışması yapıldı. Birkaç yer-
imiz kaldı. Havalar müsaade ederse 
oraları da yapacağız. 2017 yılı için 
söylenebilecek tek şey var oda as-
faltsız hiçbir yolumuz kalmayacak. 
Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda 
muazzam çalıştı ve güzel işler ortaya 
çıkardı” şeklinde konuştu.
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24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir  Belediye Başkanı 

Vahap Küçük , öğretmenlerin 
tüm insanlığa yön verecek kadar 
kutsal bir görevi yerine getird-
iğini belirterek, ‘Öğretmenler, in-
sanlığı aydınlık yarınlara taşıyan 
adsız kahramanlardır’ dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, 24 Kasım Öğret-
menler Günü nedeniyle mesaj 
yayınlayarak tüm öğretmenlerin 
öğretmenler gününü kutladı.

Türkiye’nin, öğretmenleri 
sayesinden geleceğindeki hede-
flere ulaşmada en ufak bir şüph-
esi bulunmadığına dikkat çeken 

Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, şunları ifade etti:

”Öğretmenler, insanlığı ay-
dınlık yarınlara taşıyan adsız 
kahramanlardır. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin eğitilerek ge-
leceğe hazırlanmasını sağlayan 
öğretmenler, ülkemizin de bu 
vesileyle geleceğine yön ver-
mektedir. Tüm meslek grupları 
sizlerin elinde şekillenmekte-
dir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ul-
usal egemenliği, cumhuriyeti ve 
demokrasiyi koruyan bu değerl-
eri koruyup yüceltecek kuşakları 
yetiştiren değerli öğretmenler, 
sizlerin varlığıyla gelecekten 

en ufak kaygımız ve endişem-
iz yoktur. En zor şartlarda bile, 
ülkemizin her köşesine ulaşar-
ak ışık olan, fedakârlıkların en 
büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve 
öğretmeyi bir ideal olarak ben-
imseyip ülkemizi çağdaş medeni-
yet seviyesine çıkarma gayreti 
gösteren tüm öğretmenlerimizin 
öğretmenler günü kutlu olsun. 
Başta Başöğretmenimiz Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere ebediyete intikal etmiş 
tüm öğretmenlerimize Allah’tan 
rahmet, hayatlarını sürdüren 
öğretmenlerimize de sağlıklı ve 
uzun ömür diliyorum.”’dedi. 

HABER MERKEZİ
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 

teröristler tarafından düzenlenen 
silahlı saldırı sonucu şehit olan po-
lis memuru Serdal TOPRAK'ın ismi 
mezun olduğu Doğanşehir Çok 
programlı Anadolu Lisesi'ne ver-
ildi. Şehidimizin babası Bekir TO-
PRAK, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı 
Hasan TOPRAK ile birlikte okulu 
ziyaret ettiler. Öğretmenlerimizle 
bir süre sohbet eden şehidimizin 
babası oğlunun adının mezun old-
uğu okula verilmesinden duyduğu 

memnuniyeti ifade etti ve gururlu 
olduğunu söyledi. Okul Müdürü 
Serkan YILMAZ' da " Şehidimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu 
şad, mekânı cennet olsun. Rabbim 
bizlere şehidimizin aziz hatırasını 
yaşatacak, şahadet gayesini an-
layıp bu amaç doğrultusunda 
çalışacak öğrenciler yetiştirmemizi 
nasip etsin.Okulumuz başarılarıyla 
şehidimizin adını yaşatacak inşal-
lah." diyerek ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün

ŞEHİDİN ADI MEZUN 
OLDUĞU OKULA VERİLDİ

MEZBAHANE HİZMETE GİRDİ
HABER MERKEZİ
Malatya’nın en önemli geçim 

kaynaklarından biri olan hay-
vancılık sektörünün önemli ek-
siklerinden biri olan mezbahana 
sorununa Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi neşter vuruyor. Her ilç-
eye bir mezbahana projesinin ilki 
Doğanşehir’de tamamlanarak, hiz-
mete girdi.

400 metrekarelik alan üzerine 
kurulan mezbahanede günlük 25 
büyükbaş, 50 de küçükbaş hayvan 
standartlara uygun ortamda kesil-

iyor.  3 soğuk hava deposunun bu-
lunduğu tesiste, kesimler veteriner 
hekim kontrolünde yapılıyor.

Başkan Çakır, incele-
melerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük ve beraber-
indeki heyet ile birlikte hizmete 
giren mezbahanede incelemelerde 
bulunarak, tesis ile ilgili açıklama-
lar yaptılar.

Önemli bir eksiklik 
giderildi

Doğanşehir’in önemli bir ek-
siğinin giderildiğini belirten 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, “Büyükşehir Beledi-
yemiz Doğanşehir’de çok önemli 
hizmetlere ve projelere imza atıyor. 
Yeni mezbahanemiz Doğanşehir 
ilçemizin acil ihtiyaç duyduğu bir 
tesisti. Bu tesis sadece Doğanşehir 
ilçe merkezine değil. Hayvancılığın 
önemli geçim kaynağı olduğu 
Sürgü, Erkenek, Polat, Kurucuova 
gibi uzak mahallelerimize de hiz-
met verecek. İlçemize uzun yıllar 
yetecek modern bir tesis yapıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ahmet Çakır’a şükranlarımızı 
sunuyorum” dedi.

İnsan sağlığını 
doğrudan etkiliyor
Malatya’nın birçok ilçesinde 

mezbahanelerin standartlara uy-
gun olmadığını belirten Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
mezbahanelerin hijyen kuralları-
na uygun bir halde olmasının in-
san sağlığını doğrudan etkilediğini 
söyledi. 

Malatya’nın kırsal bölgelerinde 
hayvancılığın çok yaygın olduğunun 
altını çizen Başkan Çakır, “Hay-
vancılığın önemli olduğu Malat-
ya’mızda mezbahanelerimiz yeter-
sizdi. Biz de kısa vade planlamalar 
neticesinde ilçelerimize mezba-
hane projelerini hayata geçirdik. 
Bunlarından bir tanesini Doğanşe-

hir ilçemizde yaptık. Çok modern ve 

standartlara uygun bir mezbahane. 

Kapasite olarak günde 25 büyük-

baş, 50 tane de küçükbaş hayvanın 

kesimi yapılabiliyor. 3 soğuk hava 

deposu var. Son derece hijyenik bir 

ortama sahip. Darende’deki mez-

bahanemiz de hizmete girdi. Plan-

ladığımız 3 mezbahane daha var. 

Birkaç ilçemizdeki mezbahaneleri 

standartlara uygun hale getirmek 

için çeşitli tadilatlar yaptık” şek-

linde konuştu.
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BÜYÜKŞEHİR DOĞANŞEHİR ELELE
BÜYÜK PROJELER YAPIYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir’de dev projeleri hayata geçirmeye hazır-
lanıyor. Büyükşehir, ilçe merkezinde 14 dönüm alana Cami ve Kültür Merkezi yapacak

HABER MERKEZİ 
İlçe merkezinde, Şeker fabrikası bölge 

şefliği ile Devlet Su İşlerine ait arazilerin 
Doğanşehir Belediyesine devredilmesiyle 
birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediye-
si, ilçede eksikliği hissedilen Kültür Merkezi 
ve Cami projelerini 14 dönümlük bu alan üze-
rine kuracak. 

7’den 70’e kadın-erkek herkesin kul-
lanımına hizmet edecek Kültür Merkezi 
Projesi tek kat üzerine planlandı. Kültür 
merkezinin içerisinde 50 m2 sahne, sahne 
arkası odaları, kulis odaları, 450 kişilik kon-
ferans salonu, her türlü eğitim faaliyetlerin-
in verilebileceği 4 adet atölye, sergi salonu, 
idari mekanlar, toplantı salonları, 100 m2 
büyüklüğünde kütüphane ve okuma salonu 
ile bodrum katında sportif faaliyetler için ay-
rılmış salonlar yer alacak. Aynı arazi üzerine 
ilçe geneline hitap edecek ilçenin en büyük 
camisi de yapılacak. 

Projenin hayata geçirileceği alan üzerinde 
incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır ile Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük projeyle ilgili açıklama-
larda bulundular. Buradan da Doğanşehir’in 
Erkenek Mahallesine geçen Başkan Çakır 
ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Bel-
ediyesi tarafından yapılan parkı gezerek, 
vatandaşlarla bir araya geldi.

14 dönümlük alanın Doğanşehir Belediye-
sine devrinin yapıldığını belirten Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük, “Belediyem-
ize devredilen bu alanlara Kültür merkezi 
ve cami yapmayı hedefliyoruz. Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte uyumlu bir şekil-
de çalışıyoruz. Doğanşehir’imize yakışacak 
bu projelerimizi Büyükşehir Belediyem-
iz yapacak. Erkenek Mahallemize yapılan 
parkımız çok güzel oldu. Mahalle halkı buraya 

büyük ilgi gösterdi. Sağ olsun Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Ahmet Çakır Doğanşe-
hir’den hiçbir şeyi esirgemiyor. Her zaman 
bizim yanımızda. Şahsım ve ilçem adına ken-
disine teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir’in gelişimine katkı sağlayacak 
projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır, Doğanşehir Belediyesine devre-
dilen alanlara Doğanşehirlilerin kültürel 
faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri Kültür 

Merkezi ve cami yapmayı planladıklarını 
söyledi.  

Doğanşehir’in böylesine kapsamlı bir 
merkeze ihtiyaç duyduğunu ifade eden Baş-
kan Çakır, “İçerisinde sınıf, atölye, kütüphane, 
toplantı salonları, spor salonu ve 450 kişilik 
bir konferans salonunun bulunduğu merkezi 
buraya yapacağız. Aynı ada içerisine bir de 
cami yapacağız. Amacımız her ilçemize böyle 
merkezleri kazandırmak. Her ilçemizi bu tür 
donanımlara sahip daha yaşanabilir yerler 

haline getirmek bizleri mutlu eder. 
Erkenek Mahallesi’nde 6.650 m2 alan üze-

rine yaptığımız ve hizmete açtığımız parkımız 
başta çocuklarımız olmak üzere 7’den 77’ye 
herkese hitap ediyor. Yürüyüş yolları, fut-
bol ve basketbol sahası, fitnes alanları, 
çocuk oyun grupları, yeşil alanlarıyla insan-
larımız burada hoşça vakit geçiriyor. Meydan 
çalışmaları, kültür merkezlerinin yapılması, 
spor merkezleri ve parklar ilçedeki yaşam 
kalitesini yükseltiyor.” şeklinde konuştu.

Karayolları ağına alınsın
Başkan Vahap Küçük, yolun 

karayolları ağına alınması ile 
birlikte Adıyaman, Gölbaşı ve 
Çelikhan ilçeleri ile Doğanşehir 
ve çevresinin Malatya-Ankara- 
İstanbul yoluna bağlanmasının 
bölgenin karayolu trafiğini 
olumlu yönden etkileyeceğini 
belirtti. Başkan Küçük, gaze-
temize yaptığı açıklamada; “Yol-
ların durumunu defalarca dile 
getirdik. Bugün ise Büyükşe-
hir Belediyesi ile birlikte 
çalışmamız gerekiyor. Bu yol 
çok mühim bir yol. Şayet karay-
oluna bağlanırsa Hem ülkem-
iz için hem vatandaşlarımız 
için daha faydalı olacağına 
inanıyorum. Eğer bu yol tam 
olarak faaliyete geçerse Göl-

başı Nurhak Elbistan Gök-
sun üzerinden Kayseri Pınar-
başı'nda bağlanan güzel bir yol.  
Doğanşehir ilçe merkezinden 
yapılacak yol 35 kilometrelik 
yol da yeniden düzenlenirse bir 
yandan Gölbaşı'na bağlanıyor 
Diğer yandan Elbistan üzerin-
den batıya açılan bir yol oluyor. 
Bu yolun açılmış olması halinde 
yaklaşık 60 kilometrelik bir 
kısalma meydana geliyor. Şu 
anda bu durumda bile bazı yük 
kamyonları kısa olduğu için bu 
yolu kullanıyorlar. Ama karayol-
larına alındığı takdirde daha da 
iyi bakım hizmeti olacağından 
yolun daha verimli çalışacağını 
düşünüyorum” ifadelerini kul-
landı. 

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 
Küçük, Doğanşe-

hir-Gölbaşı, 
Doğanşehir-Nur-
hak-Elbistan ar-

ası mevcut yolun 
karayolları ağı-
na alınması ile 

bölgenin kalkın-
acağını söyledi

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük:
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Soldan sağa
1. Erzurum iline bağlı ilçelerden biri... İçinden su akıt-

mak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık... İstenççilik 
(eski)... 2. Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence 
zengin un... Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza at-
mak... 3. Siborgiyum elementinin simgesi... Pusma... Sınır, uç 
(eski)... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... 
4. Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka... 
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçim-
de olan... Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş 
(halk ağzında)... 5. Kanatlarının altındaki havanın yaptığı 
basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, 
tayyare... Yontuk düz... 6. Tahtadan, metal perdeli, orkestra-
da önemli yeri olan bir üflemeli çalgı... Ölüm veya bir fela-
ketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem... 
7. Tıbba ait, tıpla ilgili... Tren... 8. Tanrıtanımaz... Soyu sopu, 

bütün aile... 9. Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için 
söylenen türkü... Teşhis etmek... 10. Dubniyum elementinin 
simgesi... Meni... Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan 
bölümü... 11. Yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa nam-
lulu top... Amiyane olma durumu... 12. Pamuk ipliğini veya 
bezini bol ve soğuk su ile yıkayarak ağartma işi (halk ağzı)... 
Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu 
dar, uzun cam parçası... Ayrı olmakla birlikte aynı değerde 
tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne get-
irilen söz, yahut... 13. Tek dilli, bir tekerlekli makara... Öğüt 
14. Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen 
müzikli tiyatro eseri... Adıyaman iline bağlı ilçelerden biri... 
Kayınbirader (halk ağzı)... 15. Buyrukların veya beklentil-
erin yönelttiği durumda ortaya çıkan davranışsızlık... Bir 
yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, 
taban vb. bölümlerinin tümü...

Yukarıdan aşağıya
1. Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir ci-

sim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası... 
Bir tıp dalında gerekli ihtisası görüp uzmanlık belgesini 
alan doktor, uzman hekim... 2. Dokuma tezgâhlarında enine 
atılan iplik, atkı... Doktorlar, hekimler (eski)... Polonyum el-
ementinin simgesi... 3. Tulyum elementinin simgesi... Para 
olarak... Üstü olan... 4. İpekten yapılmış veya içinde ipek bu-
lunan... Nastur adlı Süryani rahiplerinden birinin ortaya koy-
duğu mezhepten olan kimse... 5. Düşünme, anlama ve ka-
vrama gücü, us... Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının 
ve tapınma kurallarının tümü... İslam inancına göre cennet 
ile cehennem arasında bir yer... 6. Gezme, gezinme... Çok 
ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlarda-
ki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı... 7. 

“Hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, 
yüklem görevinde kullanılan bir söz... Anlatma işi... Göçebe-
lerin konak yeri... 8. Aklan (eski)... Ağır (eski)... Notada du-
raklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... 9. Bir şeyin 
geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, 
alamet, emare... Bir yana eğilmiş, yatık... Bilgisayar veya 
tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede or-
taya çıkan görüntü... 10. Döl yatağı... Türkiye’nin Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 11. Karışık ren-
kli, çok renkli, alaca... Daha önceki dönemlerde elde edilen 
bilgi ve deneyim, art yetişim... Tarih öncesinden günümüze 
kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini 
temsil eden eser veya kalıntı... 12. Kastamonu iline bağlı 
ilçelerden biri... Geleneğe dayanan, geleneksel (eski)... 13. 
İşaret... Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan 
gün veya günler... Erime noktaları düşük metalleri tutturma 
işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel 
adı... 14. Uyanıklık 
(eski)... Safça... 15. 
Büyük, yetişkin, 
yaşlı, kart (halk 
ağzı)... Dudakların 
büzülerek veya 
parmağın dil üze-
rine getirilmesi-
yle çıkarılan ince 
ve tiz ses... İnsan 
öldüren kimse, 
cani...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İlçemizin Tanınmış
İş Adamlarından

Muammer Şahin ve
Muzaffer Şahin’in amcaları

Doğanşehir Belediyesi
Yazı İşleri Müdürü

Hacı Konak’ın
Amcası

Vefat etmiştir.
Merhuma Tanrıdan rahmet ve 

Kederli ailesine
Başsağlığı dileriz.

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allahtan rahmet

Kederli ailesine ve
yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

MEHMET
ŞAHİN

Ali Konak
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  Kasım ha bire yürüyor, bazen de tren sesine kulak ka-
bartıyordu. Öyle ya, bunun şakası yoktu. Trenin altında kal-
mak ta vardı. Şimdiye kadar kaç insan tren altında kalarak 
ezilmişti. Tren yolu dere boyunca ilerliyordu. Dere içi kavak 
ve söğüt ağaçları ile dolu olup, yeşillikler içerisinde kayboluy-
ordu. Cıvıldaşan kuşlar, o ağaçtan o ağaca konuyor, bir müzik 
senfonisi  oluşturuyorlardı. Birden uzunca bir yılan, hışırt diye 
aktı önünden. O anda, korkusundan nutku  tutuldu. Bir süre 
o küçücük kalbi, göğsünden fırlarcasına atmaya başladı. Yılan 
akıp gitmişti. Fazla abartıya da gerek yoktu. Bu gibi korkulara 
kendini alıştırmalıydı. Öyle ya, bundan böyle Allah ne göster-
irdi, kim bilir?... Yol katettiği bu yerleri ilk defa görüyordu. 
Hergün aynı manzaralar görmekten bıkmıştı. Şimdi ise deği- 
şik yerler görmekten mutlu oluyordu.

    Kasım, epeyi mesafe katetmişti. Karnı da fena halde 
acıkmıştı. Keşke yanıma biraz ekmek alsaydım diye geçirdi 
aklından. Ama yaşadığı o olaydan sonra, ekmek kimin aklına 
gelirdi ki? O zaman tek düşüncesi vardı. O da bir an evvel, o 
mekandan uzaklaşmaktı. Nitekim de oradan  epeyi uzaklaşmış 
ve zaman da bir hayli ilerlemişti. “Acaba, kasaba çok mu uzak. 
Hava kararmadan oraya ulaşa- bilir miyim? Ya hava karar-
madan oraya ulaşamazsam ne olacak? diye geçirdi aklından. 
Endişelenmeye ve korkmaya başladı. Çok yol almıştı. Geri 
dönemez- di artık. Zaten geri dönmekte istemezdi.” Ne olursa 
olsun, yola devam etme- liyim” dedi. Tren yolu boyunca sıralı 
bir şekilde uzanan direklere gözü takıldı. Direkler birbirlerine 
tellerle bağlı idi. Bunlar da  ne olaki diye düşündü. Direk ve tell-
erden vın vııın diye sesler geliyordu kulağına. Bir ara, kulağını 
direğe yas- ladı. O sesleri daha belirgin bir şekilde duydu. Bird-
en otların arasından bir kuş pırrr diye uçuverdi. Hemen tanıdı 
onu. O bir bıldırcındı ve onu tanıyordu. Bir defasında  sapanı ile 
birisini vurmuştu. 

     Endişe ve korkusunu yenmek için daima farklı şeyler 
düşünmesine rağmen, yine de onları üzerinden atamıyordu. 
Nerde ise güneş batmak üzere idi. Biraz- dan hava kararacak-
tı. Adımlarını biraz hızlandırdı. Biraz sonra, büyük bir gürül- 
tü ve düdük sesi ile irkildi. Gelen trendi. Bu  sese alışıktı. Zira 
tren yolu, köyle- rinin hemen altından geçiyor ve her geçişinde 
Kasım onu izliyordu. Tren du-   manlar salarak ve gürültülü bir 
şekilde soluyarak yanından geçmekte idi.        Trenin yokuş 
yukarı çıktığı; çıkardığı seslerden ve zorlanarak yavaş ilerle- 
mesinden belli oluyordu. Kasım bir ara,” Hazır yavaş ilerliyork-
en trene atlasam mı? Ne iyi olurdu. Hem daha fazla yorulmaz 
ve hem de önemlisi çabucak ula- şırdım kasabaya” diye geçirdi 
içinden. Sonra vazgeçti. “Ne olur ne olmaz, ayağım takılıverir 
de trenin altına kayıveririm. Hem sonra trenciler beni ceza- 
landırırlar” diye düşündü. Bu arada tren, yokuşu aşınca sesi 
değişti. Belli ki yokuş aşağı inmekte. Tren gözden kaybolmuş, 
içini bir sıkıntı basmıştı. Güneş tamamen batmış, ortalık hafif-
ten kararmaya başlamıştı. Ümitsizliğe kapıldı bir an. Ne ise ki 
yokuşun sonuna gelmişti. Yokuşun en üst tepesinden bakınca, 
evler ve tüten bacalar gördü. İçini bir sevinç dalgası kapladı. 
Ferahlamıştı artık. Gerçi, daha bir hayli mesafe vardı ama, en 
azından kasabaya az da olsa yaklaşmıştı.            “Acaba ba-
bası şimdi ne yapıyordur? Telaşlanmış mıdır, korkmuş mudur? 
Varsın telaş etsin.Varsın korksun. Umurumda mı?..” Bu sefer 
ağabeyi Hacı Ali’yi aklı- na getirdi. “ Beni karşısında görünce 
ne yapar acaba? Mutlaka bir şaşkınlık geçirir ve sonunda se-
vinirdi muhakkak. Zaten beni çok sever bilirim”  diye geçirdi 
aklından… 

     İstasyona ulaştığında ortalık tamamen kararmıştı. Or-
talıkta hiç kimse görün- müyordu. İstasyondan kasabanın içer-
isine doğru ilerledi. Sokaklarda kimseler yoktu. Bir iki tane kedi 
ve köpek görmüştü o kadar. Biraz ilerde bir ihtiyar, bas- tonu-
na dayanarak yürüyordu. “Acaba bu dedeye sorsam mı Hacı 
Ali ağa- beyimi?”  diye düşündü. Sonra vazgeçti. “ Bu dedenin 
yürümeye bile mecali yok, nerden bilecek ağabeyimi?. Biraz 
daha çarşı merkezine doğru yürüyeyim, belki birilerini daha 
görürüm” dedi. Sokakta yürürken, ortalık karanlık olmasına 
rağmen, burasının büyük bir yer olduğunun farkına vardı. Hiç 
kendi köylerine benzemiyordu. Köylerinde topu topu 5-10 hane 
ev var. Burası öyle mi? İstas- yondan buraya kadar o kadar çok 
eve rastlamıştı ki. Biraz sonra ezan okunmaya başladı. Camiye 
doğru yürüdü. Caminin yanına geldiğinde insanların tümü içeri 
girmişti. Bu arada, aptest almış biri, acele ile camiye yetişmeye 
çalışıyordu. Ona soramadı. “En iyisi, namazın bitimini bekley-
eyim. O zaman  soracak çok kişi olur” diye düşündü. 

   Bir müddet sonra cemaat camiden çıkmaya başladı. Kasım 
birini gözüne kestirerek yanına yaklaştı. “ Emmiii, Mustafa 
Ağa’nın evi neresi? “ diye sordu. Adam “Ağa’yı niye sorarsın 
ki, ne yapacaksın ağayı çocuk ?”  Kasım: “Ağabe- yim Hacı Ali 
onun hizmetkarı, ben de onun kardeşiyim, köyden onun yanına 
geldim de” dedi. Adam: “ Be hey çocuk, bu gece vakti hiç yola 
çıkılır mı?  Kur- da kuşa yem olursun Alim Allah. Gel bakalım be-
nimle” diyerek biraz ilerlediler. Adam  devamla  “Bu yolu takip 
et. Bayırdan aşağı in. Dereyi geç. Tam karşıdaki ev, ağanın evi-

dir.” Kasım söylenenleri harfiyen uyguladı. Evin önüne gelince, 
kanatlı dış kapıyı çaldı. Evin girişi tek  katlı genişce bir dam. Ön 
tarafta, dama bitişik iki katlı bir ev vardı. Kasım kapıyı bir daha 
çaldı. İçeriden “Kim ooo? diye bir ses işitti. Bu sesi tanıdı he-
men. Bu ağabeyinin sesi idi. Sevindi, heye- canlandı. Ama sür-
priz olsun diye sesini çıkarmadı. Biraz sonra Hacı Ali merakla 
kapıyı açtı. “Sen de kimsin be çocuk?” diye sordu. Alaca karan-
lıkta kim oldu- ğunu tanıyamamıştı. Nereden tanısın ki. Küçük 
kardeşinin, bu küçücük haliyle, bu kadar yolu tepip ve gecenin 
bu vaktinde gelip kendisini bulması, aklının köşesinden dahi 
geçmezdi. Kasım sevinç ve heyecanla “Benim ben Hacı Ali abi, 
ben Kasım, ben Kasım” dedi. Hacı Ali “ Kasım, Kasım sahi sen 
misin. Ulan oğlum nasıl geldin, kim getirdi seni buraya? dedik-
ten sonra hasretle kucak- laştılar, koklaştılar. İçeriye girdiler. 
Hacı Ali, Kasım’ı alt katta kendine ayrılmış odasına aldı. Hacı 
Ali “Hele otur hele karşıma da anlat bakalım neler oldu?”di-
ye merakla ve heyecanla sordu. Kasım, başından geçenleri bir 
bir anlattı abisine. Epeyi konuştuktan sonra, Kasım yorgunluk-
tan uyuklamaya başladı. Ağabeyi onu güzelce kendi yatağına 
yatırdı. Kendisi de hemen oracığa uzanıverdi. Bir süre gözlerine 
uyku girmedi. Küçük kardeşi Kasım’ın şu anda yanında olması      
onu çok sevinçli kılıyordu. Ancak, Kasım’ın anlattıklarını da ka-
fasında tartıp du-   ruyordu. Hiç bu yaşta bir çocuğa bu yapılan-
lar reva mıdır? Babası niye böyle davranır ki? Gerçi kendisine 
de pek fazla yüz vermezdi ama, hiç değilse böyle-   sine bir 
gaddarlığı olmamıştı. Bu düşünceler içerisinde uyuya kaldı.

     Kasım’ın geç vakte kadar eve dönmemesi babası Ali’yi 
çok üzdü ve kor- kutmuştu. Ona yaptıklarından dolayı kendine 
çok kızıyordu. Birkaç tanıdığı ve akrabası ile, sağı solu kolaçan 
ettiler ama, Kasım yer yarılmış içine girmiştir adeta. Hiç bir iz 
ve işarete rastlamadılar. Sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. 
Korku ve telaş içinde bekleştiler.

     Sabah olur olmaz Hacı Ali, hayvanları yemlemiş ve kardeşi 
Kasım’ın yanına çömelmiş onu seyretmektedir. Birazdan Kasım 
gerneşerek uyandı. Bir an nerede olduğunu anlayamadı. Son-
ra abisini görünce, duruma vakıf oldu. Hemen doğru- larak 
abisine sarıldı. Beraberce kalkıp ellerini ve yüzlerini yıkadılar. 
Hacı Ali, Kasım’a, evi, ahırı, içindeki hayvanları ve diğer bölüm-
leri gezdirdi ve tanıttı. Ve biraz sonra üst kattan Mustafa Ağa 
merdivenleri inerken, Hacı Ali kendine bir çeki düzen verdi. 
Kasım da ona bakarak aynı hareketleri yaptı ve içinden “ De-
mek Mustafa Ağa bu ha, şöhreti tüm bölgeye yayılmış olan.” 
Gerçi ismini çok duymuştu ama, ilk defa görüyordu kendisini. 
Mustafa Ağa onlara yaklaştı. “HacıAli kim bu çocuk? diye sor-
du. Hacı Ali “ Benim köydeki küçük kardeşim ağam” dedi. Ağa 
“Peki niye gelmiş, nasıl gelmiş buraya? diye sorunca, Hacı Ali, 
tüm olanları ağaya bir bir anlatıverdi. Ağa Kasım’a dönerek 
“ İyi etmiş ve hoş gelmişsin de, baban burada olduğunu bili-
yor mu peki?” diye sorunca, hemen Hacı Ali cevaplayıverdi 
Kasım’ın yerine. “Ağam, maalesef babama kızmış, kendisine 
yaptıklarından ötürü ve habersizden çekip gelmiş buraya ka-
dar” dedi. Ağa kafasını salladı ve “ Şimdi oldu mu bu çocuk. İn-
san babasına hiç haber vermeden buralara kadar gelir mi? Ba-
ban seni hiç merak etmez mi? diye sordu ve Kasım’ın cevabını 
beklememeksizin “ Hacı Ali, çabuk atımı  hazırla, Kasım ile doğ-
ru Kadılı’ ya gidiyoruz. Kasım ve Hacı Ali bir şeyler söyleyecek 
oldular   fakat ağa “ İtiraz istemem” deyince ses çıkaramadılar. 
At hazırlanınca ağa atına binerken Hacı Ali, ağanın binmesine 
yardım etti. Ağa Hacı Ali’ye dönerek “Bindir bakalım Kasım’ı da 
terkime”. Hacı Ali, Kasım’ı koltuklarının altından tutarak atın 
terkisine oturduverdi. Ağa ile Kasım, böylece köye doğru yol 
alma- ya başladılar.     

    Kasım, ağanın arkasında, atın terkisinde şunları 
düşünüyordu.” Niye sanki, ağa beni tekrardan köye götürürki? 
Köye, babamın yanına gitmek istemiyorum. Ne güzel, abimin 
yanına gelmiş ve mutlu olmuşken, bu çekilir mi şimdi? Ama 
durmam ben köyde. Köyde beni bağlayan ne kaldı ki? Bir ba-
bam var, o da ben- den nefret ediyor. Üstelik ben de artık onu 
sevmiyorum.Yok yok, durmam artık ben köyde. Kaçar yine ge-
lirim kasabaya, abimin yanına. Kimse tutamaz artık beni. Nasıl 
olsa yolu yordamını öğrenmişim.” diyordu kendi kendine.

   Köye artık yaklaşmışlardır. Ağayı görüp tanıyanlar, hemen 
toparlanıyor, selam ve saygı göstermekten geri durmuyorlardı. 
Kasım’ı ağanın terkisinde görenler şaşırıp kalıyorlar ve de ra-
hatlıyorlardı. Zira tüm gece boyunca onu aramaktan gözlerine 
uyku girmemişti. Hemen birileri koşup babasına haber uçurdu. 

Baba Ali koşarak geldi. Hem Kasım’ın bulunmuş olmasının ra-
hatlığı ve hem de koca    bir ağanın köylerini şereflendirme-
sinin, hemi de Kasım ile beraber karşısında duruyor olmasının 
heyecan ve mutluluğu ile, hemen ağanın yanına seğirtti.”Hoş    
gelmişsiniz ağam, köyümüze şeref verdiniz” dedi. Ağa attan 
inmeden, gözleri ile şöyle etrafı bir taradı. Ağanın köye gelmiş 
olması ve dünden beri kayıp Kasım ’ın bulunmuş olması, köyü 
adeta ayaklandırmıştı. Haberi alan insanlar, evinden fırlayıp 
ağanın etrafında toplanıyor, ağaya temennada bulunuyorlardı. 
Ağa söze girerek “ Bak Ali efendi, bu çocuğa sen ne yaptın ki, 
bu çocuk o kadar yolu tepip ta benim eve, abisinin yanına ka-
dar geldi?..Yine de ben, senin meraklanıp üzüleceğini düşü-
nerek, onu aldım buraya kadar getirdim. Şayet bu çocuğa doğ-
ru düzgün bakacaksan, ona tam bir babalık yapacaksan, aha 
alıp getirdim buraya kadar. Kasım da seninle birlikte kalmak 
istiyorsa, bırakıp gideyim. Şayet te iste- miyorsa ve sen de rıza 
gösteriyorsan alıp gideyim” dedi. Ali, ağaya karşı mahçup bir 
eda ile “ Vallaha bilmem ki ağam. İstiyorsa kalsın. Onu bir daha 
üzmem. Eğer de gitmek te istiyorsa ona engel olmam” dedi. 
Ağa Kasım’a döne- rek “Ulan oğul, bak babanın dediklerini duy-
dun. Burada babanla beraber mi kalmak istersin, yoksa ben-
imle beraber tekrar kasabaya dönmek mi? Kasım hiç tereddüt 
etmeden “ Ben burada kalmam ağam, ben kasabaya abimin 
yanına dönmek isterim” dedi. Ağa “ O zaman bize müsaade 
ağalar, haydin eyvallah” deyince, köylüler hep birden atılarak “ 
Ağam taa buralara kadar gelmiş, köyü- müze şeref vermişsin. 
Hiç bir acı  kahvemizi, soğuk bir ayranımızı içmeden olur mu?” 
dediler. Ağa “ Başka bir sefere inşallah, yolcu yolunda gerek” 
diyerek atının yönünü çevirip kasabaya doğru yöneldi. Ağanın 
yine terkisinde olarak kasabaya dönmekte olan Kasım’ın 
keyfine diyecek yoktu. “Ya ağa beni, babama terk edip geri 
dönseydi, o zaman  ne yapardım? Çok şükür bu sıkıntıdan ebe-
di- yen kurtuldum. Allah ağamdan razı olsun” diye geçiriyordu 
içinden. Şimdi çok daha rahat, çok daha huzurlu ve çok daha 
sevinçli idi.

     Mustafa Ağa ve Kasım kasabaya döndüler. Ağa Kasım’ı 
çok sevdi. Yıllardır   çocuk sevgisine hasretti. Oğlu Vahap ve kızı 
İlhan artık büyümüşler ve çocukluk   çağlarını atlatmışlardır. 
Kasım bir ilaç gibi gelmişti. Ona çok ilgi gösteriyor, ona   iyi 
bakılması, korunup gözetilmesi için talimatlar veriyordu. Evin 
hanımı Bedri-   ye de Kasım’ı çok sevmeye başlamıştı. Oğulları 
Vahap bu duruma şaşıp kalı -    yordu. “ Babam bir güne bir 
gün bana bu kadar ilgi ve sevgi göstermedi” diyordu içinden. 
Ağa, Hacı Ali’ye emir vererek “ Kasım’ı da alıp doğru Köşger 
Osman’ın yanına gideceksin, ona şöyle güzel bir çift yemeni 
alacaksın. Sonra terzi Akali Çavuş’a uğrayıp güzel bir elbise 
dikmesini söyleyeceksin, ben sonra hesaplarını  görürüm on-
ların” dedi.

     Birkaç gün sonra Kasım, ayaklarında kırmızı yemenil-
er, sırtında yeni elbise- si ile mahallede fink atmakta, gururla 
sokaklarda gezmekte, ara sıra da mahalle    çocuklarının gıp-
ta ve hasetle kendisini izlediklerini fark ederek, kendini daha 
da     bir kasmaktadır. Köydeki baba sevgi ve şefkatinden yok-
sun, çok sıkıcı ve yoksul      hayattan, böylesine çok farklı ve 
görkemli bir hayata kavuşturduğu için Rabbine    şükrediyor 
ve kendisine böyle bir hayatı bahşettiği için de ağaya şükran 
duygu-    ları besliyordu. Dolayısı ile ağaya daha yakın durmaya 
ve ona saygıda kusur et-   memeye özen gösteriyor ve bunun da 
semeresini fazlası ile alıyordu. 

     Kasım bu aşırı ilgiden şımarıyor, kendisini çok güçlü 
hissediyor, kendi yaşıtı  ve de kendinden küçüklere aman ver-
miyor, onlara baskı yapıyor ve icabında on-   ları gaddarca 
dövüyordu. Mahalle çocukları ondan korkup, önünden kaçıyor-
lar-   dı. İsteseler onun hakkından gelebilirdi ama, onlar ağadan 
çekiniyorlardı. Bili-    yorlardı ki ağa onu çok seviyor ve ona 
büyük ilgi gösteriyordu. Kasım’ın şöhre-  ti kısa zamanda kasa-
banın tüm kesiminde hissedilmeye başladı. Kendi yaşıtları  ve 
küçükler her gün ondan sopa yiyor, şikayetçi olmuyor ve sineye 
çekiyorlardı.    Ancak, kendinden büyük ve güçlü olanlardan 
da o çekiniyordu. Ağaya herhangi bir meseleden hınç besleyen 
ailelerin büyük çocukları, onu hırpalayarak adeta ağadan inti-
kam alıyorlardı. Başka da ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Bili-
yor- lardı ki ağa güçlü biridir, devlet içinde büyük itibarı vardır. 
Ona fazla zarar vermeye gelmezdi ve bedelini çok ağır bir şekil-
de öderlerdi. Kasım bu yönden kendini zayıf ve şanssız hissedi-
yor, o da hıncını küçüklerden alıyordu. Kasım, bazen ağaya ait 
küçük baş hayvanları otlağa götürüyordu. Evin hanımı ve kızı, 
Kasım’ın heybesini taze pağaça, peynir, çökelek ve mevsimine 
göre her şeyden dolduruyorlardı. Büyük oğlanlar bu durumu 
bildiklerinden, hemen onun önünü çevirip, heybesinde ne var 
ne yok alıyorlardı. Direnirse de kendisini, bir eyice dövüyor-
lardı. Bir gün durumu evin hanımına anlattı. O da” Behey  ben-
im eşek oğlum. Madem öyle, sen de onların gitiği yöne değil, de 
başka yöne gidersin. Allah’ın otlağı mı tükendi” dedi. Bu öneri, 
Kasım’ın aklına yattı ve bundan böyle, hanımının sözüne uyar-
ak bu baskı ve işkenceden kurtulmuş oldu.
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