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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt
Ankara’da Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Durali Zelyurt 
Ankara temas-
ları doğrultu-
sunda bakan-
lıklar ve ilgili 
genel müdür-
lükleri ziyaret 
ederek Doğan-
şehir’de yapıla-
cak projelerle il-
gili istişarelerde 
bulundu.2’DE

Merhum Belediye Başkanı Vahap Küçük Adına İftar Yemeği
Belediye Başkanı 
merhum Vahap Küçük 
tarafından gelenek-
sel hale getirilen iftar 
yemeği, Küçük ailesi 
tarafından tekrar kal-
dığı yerden devam 
etmeye başladı.2’DE

Kadına Şiddet Olayları Görüşüldü

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” İl Koordinas-
yon İzleme ve Değerlendirme 2022 Yılı I. dönem 
toplantısı düzenlendi.2’DE

Açık Kapı Hizmeti Sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı 
Projesi kapsamında Malatya Valiliğinde kurulan Açık 
Kapı Şube Müdürlüğü ile Açık Kapı Şeflikleri ise Bat-
talgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde Kayma-
kamlık binasında faaliyetlerini sürdürüyor.2’DE
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1 NİSAN

1Nisan şaka gününün kökeni hakkında 
birçok hikâye bulunmaktadır.

Bu rivayetlerden birine göre;
Fransa devletinde 1564 senesine kadar 

yılın başlangıç günü 1 Nisandı. Fakat kral 
4. CHARLES takvimi değiştirme kararı aldı. 
Bu kararla birlikte  yılın başlangıç tarihi 1 
Ocak yapıldı. 1 Ocak 1565 ile birlikte herkes 
birbiriyle kucaklaşırdı. Hediyeleştikten 
sonra birbirlerine mutlu yıllar dilerdi. Fakat 
1 Nisan geldiğinde bazı şakacılar eskiden 
olduğu gibi yine birbirlerine hediyeler 
verip mutlu yıllar dilerlerdi. Bu yaptıklarını 
ise gülmek için yaptıklarını söylemişlerdi. 
Böylece büyük-küçük demeden herkes 1 
Nisanda birbirine şaka yapmıştır.

Fransa da Nisan ayının başında balık avı 
yasaktır. Çünkü bu dönem balıkların üreme 
mevsimidir. Şaka yapmayı seven balıkçılar 
avcıları kandırmak için ırmaklara çiroz rin-
ga balıkları atmışlar ve atarken Nisan Balığı 
diye bağırmışlardır. Bazıları ise Nisan balığı 
kavramını 1 Nisanın balık burcunu simgele-
mesi kabul etmiştir.

Bu âdetin İngiltere yayılması yaklaşık 2 
yüzyıl sürmüştür. Daha sonrasında Amerika 
ile birlikte tüm dünyaya yayılmıştır.

1 Nisan Ve Müslümanlar
Aynı zamanda 1 Nisan’ın farklı bir 

hikâyesi bulunmaktadır. 15. yüzyılda Haçlı 
ordusu İspanya da bulunan Endülüs’ü yani 
Müslümanlarının son kalesini kuşatma 
altına alır. Bu kuşatmada kış ayı olması 
sayesinde kale korunabilmektedir. Haçlı 
ordusu komutanı durumu anlar ve taktik 
değiştirmeye karar verir. Komutanın yeni 
taktiği hilelerle doluydu. 31 Mart gecesinde 
kalenin önüne geçti ve bir eline Hıristiyan-
lığın dini kitabı İncil’i diğer eline ise Kuran-ı 
Kerim’i aldı. Ve bağırmaya  başladı..”Şu iki 
kitap üzerine yemin olsun ki eğer kaleden 
çıkar ve ordumuza teslim olursanız size 
zarar vermeyeceğim.”

Müslümanlar zaten ellerinde imkân 
olmadığı için anlaşmayı kabul ettiler. Ertesi 
gün 1 Nisan’da Haçlı ordusu komutanı 
bütün Müslümanların öldürülmesi için emir 
vermiştir. Müslümanlar ise dün verdiği sözü 
komutana hatırlattılar.

Komutanın sözü ise ” Ben size o sözü 
dün akşam için verdim” şeklindedir. Ve o 
gün orada bulunan tüm Müslümanlar şehit 
edilmiştir.

Bu olaydan sonra 1 Nisan Müslümanlar 
arasında ”Hile Günü” olarak bilindi.

Maalesef Türkiye’de de yaygınlaşmış 
bulunan bu günde yani binlerce Müslü-
man’ın katledildiği günde 1 Nisan’lar şaka 
yapılan gün olarak bilinmektedir. Müslü-
manların bazıları da 1 Nisan’ı kutlamayı 
modernleşme olarak görmektedir.

Sonuç olarak 1 Nisan’ın önemi kültür-
lere göre değişmektedir. Hıristiyan âlemi-
nin çoğunda ”Şaka Günü” olarak bilinen 1 
Nisan, bazı Müslümanlar tarafından ”Hile 
Günü” olarak kabul edilmiştir.

1 Nisan gününde böyle pek çok rivayet 
bulunmaktadır en çok bu iki rivayet geçer. 
Yaptığımız araştırmada 1 Nisan gününün 
asıl ortaya çıkma olayı Fransızların kul-
landığı aptallar günü olarak kabul edil-
mektedir. Diğer iddia olan Müslümanların 
kandırıldığı hile günü ise kabul niteliği 
görmemektedir ancak çok sayıda kabul 
gördüğünü de aktarmak gerekir.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Merhum Belediye Başkanı
Vahap Küçük Adına İftar Yemeği

Belediye Başkanı merhum Va-
hap Küçük tarafından geleneksel 
hale getirilen iftar yemeği, Küçük 
ailesi tarafından tekrar kaldığı 
yerden devam etmeye başladı.

Doğanşehir Belediyesi Park 
Restaurant yanında kurulan ça-
dırda düzenlenen ilk İftar prog-
ramına, Doğanşehir Kaymakamı  
Mehmet Kılıç, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı  Durali Zelyurt, Küçük-
ler Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
İş Adamı Halis Küçük, protokol 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve 
vatandaşların katılımı ile yapıldı.

Açık Kapı Hizmeti Sürüyor
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 

Açık Kapı Projesi kapsamında Malatya Valiliğinde 
kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile Açık Kapı 
Şeflikleri ise Battalgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt 
ilçelerinde Kaymakamlık binasında faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Valilik ve Kaymakamlıklarda faaliyet gös-
teren Açık Kapı ile vatandaş odaklı bir yaklaşım 
benimseyerek taleplere hızlı ve doğru çözümler 
üretmeyi, hizmetlerde vatandaş memnuniyetini 
arttırmayı, kronikleşmiş sorunlara çözüm üret-
meyi, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı ile-

tişim ve güveni artırmayı, güler yüzlü 
çalışanlarıyla vatandaşlarla birebir ve 
sıcak bir iletişim kurmayı amacını taşır. 
Vatandaşlarımız, www.acikkapi.gov.
tr adresinden veya App Store, Google 
Play’dan indirilip Açık Kapı uygulaması 
ile veyahut yüz yüze Valilik ve Kayma-
kamlıkta bulunan Açık Kapı Birimleri-
ne başvuru yapabilmektedir. Başvuru 
elektronik sisteme kaydedilmekte ve 
Açık Kapı sorumluları tarafından sis-
temden ilgili birime yönlendirilmekte-

dir. Talep durumuna göre talep sahibi ile birebir 
iletişime geçilmekte ve ilgili birimler başvuruyu 
süratle değerlendirerek 7 iş günü içerisinde ce-
vaplandırmaktadır. Başvuru sahibine başvuru ile 
ilgili bilgi mesajı gönderilmekte bu mesaj gelince 
www.acikkapi.gov.tr adresinden veya Açık Kapı 
mobil uygulamasından başvurunun sonucu öğre-
nilmektedir. İlimiz Açık Kapı Projesine 2018-2022 
yılları arasında toplam 51.255 başvuru yapılmış-
tır. Bunlardan 28.731 başvuru E-Devlet üzerinden, 
15.319 başvuru www.acikkapi.gov.tr adresinden, 
4.762 başvuru yüz yüze ve 2.443 başvuru ise mo-
bil uygulama üzerinden alınmıştır. Yeni Cami ön 
kısmında bulunan alanda açılan Açık Kapı tanıtım 
standı ile vatandaşlarımıza broşürler verilerek, 
Açık Kapının faaliyetleri konusunda bilgilendirme 
yapılmaktadır.HABER MERKEZİ

Kadına Şiddet Olayları Görüşüldü
“Kadına Yönelik Şiddetle Mü-

cadele” İl Koordinasyon İzleme ve 
Değerlendirme 2022 Yılı I. dönem 
toplantısı düzenlendi

“Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele” İl Koordinasyon İzleme ve 
Değerlendirme 2022 yılı I. Dönem 
toplantısı, Valilik 2 nolu toplantı 
salonunda  Vali Aydın Baruş Baş-
kanlığında gerçekleştirildi. “Ka-
dına Yönelik Şiddetle Mücadele” 
İl Koordinasyon İzleme ve Değer-
lendirme toplantısında; Ocak-Şu-
bat ve Mart aylarında yapılan 
çalışmalar, etkinlikler ele alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğünce verilen 
istatistiklerin ardından Risk Ana-
lizi Değerlendirme Komisyonunca 
hazırlanan rapor görüşüldü. Adli 

Birimler tarafından Elektronik Ke-
lepçe vakaları hakkında bilgiler 
verildi. Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele kapsamında farkındalık 
oluşturabilecek çalışmaların plan-
lanması ve iyi uygulama örnekleri-
nin duyurularak yaygınlaşmasının 

sağlanmasına yönelik çalışmaların 
planlanması görüşüldü.

Cumhuriyet Başsavcısı Mu-
hammet Savran, İl Jandarma Ko-
mutanı Ercan Altın, İl Emniyet Mü-
dürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Bü-

yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yrd. Cevdet Atalan, Baro Başkanı 
Onur Demez, ilgili kurum müdürle-
ri, belediye temsilcileri ve üniver-
site temsilcilerinin katıldığı top-
lantı görüş ve önerilerin alınması 
ile sona erdi. *HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Ana ile babanın oluşturduğu birlik... Lüfer balığının 

küçüğü... 2. “İlgisi yok, ne ilgisi var” anlamlarında kullanı-

lan bir söz (argo)... Sütanne... 3. Kıta... Bilgi ve erdem ba-

kımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik... 4. Bo-

yacılıkta kullanılan Hint zamkı (eski)... Barikatlamak işi... 

5. Sermaye.. Küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan... 

Açıklık, açık ve kesin yargı (eski)... 6. İlgi, bağlılık, ilişki, 

münasebet... Bakla, fasulye, bezelye vb. taze sebzelerde, 

içinde tohumların sıralanmış bulunduğu kabuk, baklamsı 

meyve... 7. Güzel koku (eski)... Dört tekerlekli, üstü kapalı, 

yaylı bir tür at arabası (eski)... Kalça kemiği (halk ağzı)... 8. 

Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... Za-

manın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Sodyum 

elementinin simgesi... Utanma, utanç duyma... 9. Karak-

ter... Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlar-

dan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan... Düz veya 

kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan 

başlık... 10. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî (eski)... İçinde 

et kaynatılmış su... 11. Küsmüş, dargın... Atgillerden, uzun 

kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun 

kulaklı... Dayanak (eski)... 12. Edirneli olma durumu... Ka-

rışık renkli, çok renkli, alaca... 13. At bakıcısı... İran dili 

ve kültürü ile uğraşan kimse... 14. Yüz kısım kauçuğun 

otuz iki kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plastik 

madde... Gizlemek.. 15. Eğrelti otu türünden bir bitki... Bir 

işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, 

mühlet, mehil...

Yukarıdan aşağıya
1. Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pa-

muk türü... Karanlık odalara girip çıkarken bu yerlere ışık 

sızmasını önleyen düzen... 2. Hangi şey... Birlikçi, birlik-

ten yana, birleştirici (siyaset)... Yazarlar, edipler (eski)... 

3. İlgili... Belit... 4. Osmanlı Devleti’nde Macaristan ve 

Hırvatistan’da sancak beylerine ve küçük prenslere veri-

len unvan... Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının 

düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, 

geometrik biçimli tahta lata... Tırpana... 5. Turpgillerden, 

şalgama benzeyen bir bitki... Nedeni olmayan, sebepsiz... 

6. Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde 

edilen yapay reçine... Bazı mobilya kilitlerinin içinde bu-

lunan, birbirinin benzeri fakat farklı ölçüdeki uçları yaylı 

kilit elemanı... Terbiyum elementinin simgesi... 7. Kiraya 

verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, aka-

ret (eski)... Aşamalı, basamaklı... 8. Çok anlayışlı ve sezgili 

(kimse)... İzmir iline bağlı ilçelerden biri... 9. Arkasından, 

hemen arkadan, ardından, hemen ardından... Çocuğun 

bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse (eski)... 10. 

Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Ter (eski)... 

İnanma, güvenme (eski)... 11. Nükteli (eski)... At, eşek ve 

sığırların ayaklarında bileğe veya dize kadar çıkan beyaz-

lık, seki... 12. Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sa-

rılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış 

destek... Somurtkan (kimse) (eski)... İleri sürülerek savu-

nulan düşünce, iddia, dava... 13. Yükleme, aktarma, elden 

ele geçirme (argo)... Oynatmak işi... 14. Onamak işi... El ki-

tabı... Bir kimseyi, 

bir şeyi anlatma-

ya, tanımlamaya, 

açıklamaya, bil-

dirmeye yarayan 

söz, isim... 15. Pa-

saklı, yırtık giysi 

(eski)... İnce ku-

maştan dikilmiş 

veya ipten örül-

müş, çoğunlukla 

yarım küre biçi-

minde başlık...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Ankara’da Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt Ankara temasları doğrultusunda 
bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükleri 
ziyaret ederek Doğanşehir’de yapılacak 
projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulun-
mak üzere Ankara'ya giden Malatya Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Kasa-
poğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Ki-
rişçi ile bir araya gelerek Doğanşehir’e ya-
pılacak olan yatırımlar hakkında görüştü.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulun-
mak için Ankara'ya giden Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti 
MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent 
Tüfenkci ile birlikte Gençlik ve Spor Baka-
nı Dr.Mehmet Kasapoğlu ile bir araya ge-

lerek Doğanşehir’e yapılacak yatırımlarla 
ilgili görüştüler.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Ka-
sapoğlu ile özellikle Doğanşehir’de gençlik 
için önem taşıyan ve Doğanşehir’li gençle-
rin isteği olan Yarı Olimpik Havuz, Gençlik 
Merkezi, 8 adet semt saha ve futbol sa-
halarının ışıklandırılması projeleri ile il-
gili istişarelerde bulunan Başkan Zelyurt, 
yapılacak olan bu projelerin Doğanşehir 
gençliği için önem taşıdığını vurguladı.

Ankara ziyareti kapsamında Başkan 
Durali Zelyurt daha sonra Tarım ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişçi’yi ziyaret ederek ha-
yırlı olsun dileklerinde bulundu. Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt Tarım ve Orman 
Bakanı ile Doğanşehir tarımı ve tütün ko-
nusunda bilgiler sundu.
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BU TOPRAĞIN

İNSANLARI -1

Doğanşehir ilçe topraklarında tarihsel süreç 

içinde, nice kavimler, nice insanlar gelip geçmiş-

tir. Bütün bunlar hakkında gerçek bilgilere sahip 

olmak olanaksızdır. Elde edilen bilgiler ise tarihi 

belgelerden okuduklarımız ve büyüklerimizden 

dinlediklerimizle sınırlıdır. Yazılan ve anlatılanlar 

ne kadar doğrudur onu da bilememekteyiz. Her 

şeyi şimdilik bir tarafa bırakıp, sınırlı bilgilerle de 

olsa kutsal bir gaye uğruna yola çıkan, sonuçları 

itibari ile bir-birinden farklı iki vatansever şahsi-

yetten bahsetmek istiyorum.

Her bakımdan çok iyi yetişmiş padişah ve 

Enderun okullarında esaslı bir eğitime tabi tutulan 

ehil insanların sayesinde güçlü bir imparatorluk 

kuran Osmanlı, üç kıta üzerinde söz sahibi konu-

munda iken, sonradan yabancı kadınlarla yapılan 

evlilikler sonucu dünyaya gelen şehzadelerin 

basiretsizlikleri, tahta geçtiklerinde memleket 

idaresindeki beceriksizlikleri, Enderun okullarının 

zamanla işlevsel özelliklerinin kaybolması üzerine 

eskiden olduğu gibi değerli devlet adamlarının ar-

tık yetişmiyor olması, kapitülasyonlarla yabancıla-

ra sağlanan ayrıcalıklar ve neticesinde, ekonomik 

durumların bozulmaya başlaması, ülkeye bilinçli 

ve bir gaye için sokulan yabancı dinî ve siyasî 

casusların devleti yıpratmaya yönelik faaliyetleri, 

bunların etkisi altında kalan insanların akıl ve 

bilimden uzaklaşması, devle-tin güçlü olmasında 

etkin rol üstlenen Yeniçeri askeri ocağının za-

manla diğer bütün olumsuzluklara paralel olarak 

dejenere olması sonucunda; öncesinde Osmanlı’ 

dan korkup çekinen tüm yabancı devletler fırsat-

tan istifade, leş kartalları gibi Osmanlı’nın üzerine 

çullanıp, onu tamamen ortadan kaldırıp gelmiş 

oldukları Orta Asya steplerine gönderme hesabı 

içine girmişlerdi …

Önceleri Karadeniz ve etrafı tamamen Os-

manlının hükümranlığı altında iken, yapılan her 

savaşta Osmanlı dan tokat yiyen Ruslar; dünyaya 

açılmanın ancak Osmanlı’ ya ait deniz ve toprak-

larının kullanılması ile mümkün olabileceğinin 

bilincinden hareketle, zaten, son zamanlarda 

hasta olduğu ileri sürülen Osmanlı’ yı rahatsız 

etmekten geri durmuyor, çeşitli bahanelerle savaş 

durumu yaratıp büyük oranda kazanımlar elde 

edebiliyordu. II. Mahmut ve Sultan Abdülhamit 

zamanlarında yapılan savaşları rahatlıkla kaza-

nıp Osmanlı’ ya ait toprakların üzerine konuyor, 

oralarda yaşayan insanlara yaşam hakkı tanımı-

yordu. Bunun sonucunda bu insanlar, Rusların 

zulmü altında esir hayatı yaşamaktansa çok büyük 

zorluk ve yokluklar yaşayacağını bilse de özgürce 

bir yaşam sürme adına, doğudaki yaşam sürdük-

leri kendi topraklarını terk etmek zorunda kalıp, 

Anadolu’nun çeşitli yörelerine büyük kafileler 

halinde göç etmişlerdi. İşte bu göçlerden biri de, o 

zamanki adı ile Subatra’ da şimdiki adı ile Doğan-

şehir’ de sonlanıyordu…

Bu yolculuk tabii ki kolay olmuyordu. Karda, 

kışta, çağa çocukla, kağnılarla, aylarca, yıllarca yol 

almak oldukça güçtü. Büyük sıkıntılar yaşanıyor 

olsa da bütün bunlara katlanmak zorunda kalını-

yordu… Sonunda etrafı Bizans’ tan kalma surlarla 

çevrili Subatra’ya yerleşen muhacir kesim, bu-

ra-da da pek rahat yüzü görmüyordu. Savaşlar ve 

kifayetsiz padişahlar nedeniyle oldukça yıpranmış 

ve kontrol dışı kalmış ülke toprakları, bu sefer de 

otorite boşluğundan yararlanan eşkıya milletinin 

at oynattığı bir alan durumuna düşmüştü. Gece-

leri eşkıyalar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 

muhacir kesim, elde silah, geceleri nöbet tutmak 

durumunda kalıyordu. Bu gibi durumlardan bu-

nalan bazı insanlar daha emin yerlere göç ediyor-

lardı. Eşkıya milletinden sadece muhacir kesim 

değil yörede yaşamakta olan kendi halinde olan 

insanlar da nasiplerini bir şekilde alıyorlardı. Bu 

topraklar Halep’ e doğru gitmekte olan kervanla-

rın geçiş alanı idi ve dolayısı ile eşkıyalar için gayet 

uygun bir ortam oluşturuyordu. Askerlik yapmak 

istemeyen, maddi sıkıntı çeken, ya da herhangi 

bir konumdan dolayı intikam peşinde koşan ve 

en önemlisi halk nazarında korkulan, çekinilen ve 

bu sayede ün kazanmak peşinde koşan insanların 

başvurduğu bir oluşumdu eşkıyalık. Etraflarına 

topladıkları avaneleri ile gün be gün güç kazanı-

yorlardı. Devletin bu duruma çare olmak adına 

Polat, Sürgü ve Erkenek kasabalarında kurduğu 

derbentlikler de çare olamıyorlardı. Bu sıkıntılı 

yaşamdan kurtulmak isteyen gerek muhacir 

kesimden ve gerekçe civar-da kendi halinde 

yaşam süren insanların bir bölümü buraları terk 

ederek daha uygun yerlere göç etmek durumunda 

kalıyorlardı. Bu ailelerden biri de burasını ( Elmalı 

köyü ) terk edip Pazarcık ilçesinin Höcüklü köyü 

Elifler Mezrasına yerleşiyordu. Evin küçük erkek 

çocuğu burada dini eğitim alarak molla sıfatı 

kazanmıştı… Burada bir parantez açarak, bu çocu-

ğun dini eği-tim alarak molla sıfatı almış olmasını 

güçlü bir şekilde şu nedene dayandırıyorum. 

Doğanşehir’ e 93 Harbi sonunda gelip yerleşen 

muhacir kesimin hemen her ferdi dini alanda ken-

dilerini yetiştirmiş insanlardı. Çoğu ailede en az iki 

molla sıfatı ile anılan din adamları vardı. Anlatı-

lanlara göre muhacirler buraya gelmezden önce 

buralarda yaşamakta olan insanlar, dini konular-

da cahil idilerdi. Dini kuralları ve Kuranı Kerimi, 

muhacir molla, hacı ve hocalardan öğreniyorlardı. 

Gomora’ lı Süleyman Hocanın katkıları bu gün 

dahi konuşulur olmaktadır. Dolayısı ile Mehmet 

adındaki bu çocu-ğun da din eğitimi alıp molla sı-

fatı kazanması muhacir din adamlarının sayesinde 

gerçekleşmiştir diye düşünülebilir.

Öncesinde tek başına tüm dünyaya meydan 

okuyan Osmanlı, sonraki yıpranmışlığına bak-

madan Almanların gazına gelerek Birinci Dünya 

Savaşına iştirak ediyor ve savaşın kaybedilmesi ile 

birlikte, daha önceki savaşlar so-nucu kaybedilen 

topraklar bir bir elden çıktığı gibi, Anadolu toprak-

ları da her bir taraftan düşman işgaline uğruyor-

du. Hemen hemen bütün her şeyini kaybeden 

ülke, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde milli 

mücadele kararı alıyor, bütün olumsuz koşullara 

rağmen yedi düvele karşı, doğuda, batıda, kuzey-

de, güneyde ordu kuvvetleri ve milis güçleri ve 

bilhassa hal-kın da iştiraki ile ölümüne bir müca-

delenin içine giriyordu…

Molla Mehmet, sonradan yerleştikleri Kahra-

manmaraş ilinin gözde ilçelerinden Pazarcık’ ın 

Höcüklü Köyü Elifler mezrasında, hem bedenen 

gelişip güçlenirken bir yandan da dini bilgilerini 

geliştiriyor, hem bu özelliği ve hem de olaylar 

karşında gösterdiği cesur hareketleriyle, özellikle 

kendi akranları arasında farkındalığını bir yerde 

ortaya koyuyordu. Kendisi 16 yaşına geldiğinde 

babasını kaybediyor, ailenin tüm sorumluğu kendi 

üzerine kalıyordu. Elinden geldiğince çalışarak, 

akranlarının yardımları ile de maddi durumlarını 

oldukça iyi bir duruma getiriyordu…

Bu sıralarda Birinci Dünya Harbi tüm hızı 

ile sürüyordu. Kendisi asker-lik çağına gelmişti. 

Ülkenin kendisi gibi gençlere ihtiyacı vardı. Hiç 

düşünmeden görevini yapmak üzere askerliğe 

gönüllü olarak katılıyor ve hemen doğuda Ruslara 

karşı verilen mücadele için Sarıkamış’ a intikal 

ediyordu. Savaş esnasında, cesur ve kahraman-

lığı ile farkındalığını orada da ortaya koyuyor-

du. Hazırsızlık ve zamansız yapılan bu harekât 

ne yazık ki binlerce askerin donarak ölmesine 

sebep oluyor, bu arada ayağından ağır bir şekilde 

yaralanan Mehmet tedavi için, önce Erzurum ve 

daha sonra Malatya has-tanelerinde tedaviye 

tabi tutuluyordu… Savaş kaybedilmiş, anlaşma 

gereği askerler terhis edilmiş, tüm silahlara el 

konulmuştur. Akabinde yurdun her tarafı galip 

gelen yabancı ülkeler tarafından işgal edilmeye 

başlanmıştır. Biraz iyileşen Mehmet memleketine 

dönmüş ancak, hemen yanı başlarında Fransızlar 

tarafından işgale uğrayan Antep ve Maraş halkı, 

bütün imkânsızlıklarına rağmen düşmana karşı 

mücadele veriyordu. Bu durum karşısında Meh-

met kayıtsız kalamazdı. Hemen vakit geçirmeden 

Antep halkının imdadına koşmalıydı. Kendisi ile 

birlikte hareket edecek arkadaşları vardı kuş-

kusuz. Ancak bu isteğin amacına ulaşması için 

silaha ve az da olsa beslen-meye ve bütün bunlar 

için de maddiyata ihtiyaç vardı. Malının büyük bir 

bölümünü ailesinin itirazına rağmen ki annesi, “ 

Oğlum sen aklını mı yi-tirdin. Malını mülkü satıp 

da nereye gidersin böyle! “ derken Mehmet ceva-

ben “ Anacığım, sen doğuda, Rus ve Ermenilerin 

insanlara yapmış olduğu mezalime şahit olsaydın 

hiç böyle konuşmazdın!” diyordu. Sahip olduk-

ları mal ve mülkün büyük bir bölümünü satarak 

mücadeleye küçük bir arka-daş gurubu ile katılan 

Mehmet, kısa zamanda düşmana karşı göstermiş 

ol-duğu büyük yararlılıklar üzerine ekibine büyük 

katılımlar oluyordu. Onun arkadaşları ile yaptığı 

bu kahramanca mücadele özellikle Antep halkı 

tara-fından sevgi ve şükran ile karşılanıyor, du-

rumdan haberdar olan Milli Mücadele kahramanı 

Kemal Atatürk’ ün de sevgi ve takdirlerine mazhar 

olu-yordu. Onun talebi üzerine belli bir zaman 

sürecinde yaz aylarında Maraş ve Hısn-ı Mansur ( 

Adıyaman ) havalisinde eşkıya milleti ile mücade-

leye girişirken, kışın ise Antep’ in savunmasına iş-

tirak ediyordu. Onun kahra-manca ve korkusuzca 

yaptığı mücadele eşkıyaya korku salarken, düşma-

na verdiği büyük zayiatla da insanları yüreklen-

diriyor onların direnme güçlerini artırırken kendi 

ekibine katılımlar da gün be gün artıyordu.

Viranşehir havalisi, önemli bir kervan geçiş 

alanı olması nedeniyle eş-kıya hareketlerinin yo-

ğun yaşadığı bir alandı. Polatdere köyünde yoksul 

bir ailenin iki oğlu Bozo; kardeşi Seydo ile yoksul-

luklarını, askere alınma olasılığı, kız kardeşlerine 

yapılan eziyet ve sarkıntılığı da bahane ederek 

dağa çıkmaya karar veriyor, sonradan diğer kar-

deşlerinin ve havaliden bazı genç-lerin de katılımı 

ile kısa sürede güçlenip üne kavuşuyordu. Genel-

likle eşkı-yalara iyi gözle bakılmaz ancak, diğer 

eşkıyaların aksine Bozo, yöre halkı tarafından 

genellikle sevilir ve sayılır olmuştur. Bozo, bazı za-

manlar muha-cirlerin yaşadığı Viranşehir’ e rahat-

lıkla girip çıkabilmektedir. Bozo‘ nun mi-safir ola-

rak kabul edildiği ev, Keçeci Yakup’ un evidir. Peki 

kimdir Keçeci Yakup? Bir zamanların merkez cami 

imamı Keçeci Mehmet Nafi, Keçeci Abdurrahman 

Turan, Keçeci Mustafa Turan’ ın babalarıdır. Belki 

bunları da tanımayanlar olabilir. Fuat Yıldırım, 

Efrasim Yıldırım, Dilaver Gür’ ün büyük dedeler. 

İsimler daha çok da sadece bunlarla yetinelim. 

Keçeci Yakup’ un evi aynı zamanda Bozo’ nun 

peşine düşen askerlerin de uğrak yeridir. İnsanlar 

“ Yahu Keçeci, sen aklını mı yitirdin. Birbirlerin-

den habersiz, evinin bir odasında eşkıya Bozo’ 

yu, diğer bir odasında da askerleri ağırlıyorsun” 

şeklinde uyarılarına “ Ne yapayım yani, bıraksam 

da birbirlerini mi öldür-sünler” diyordu …

Bozo ve kardeşi Seydo’nun, Hısn-ı Mansur ( 

Adıyaman ) Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı 

Hafız Dursun, onbaşı Hacı Hamdi Hasan ve er Ali 

tara fından öldürülmeleri üzerine yöre halkının 

ağıt yakması “ Araban düzünden atlayamadın - Fi-

şengin döküldü toplayamadın- Kemal Bey’ in elin-

den kurtulamadın - Di yürü yürü, Bozan’ım yürü 

- Askerin dağılmış uğrunca yürü “ diye başlayıp 

devam eden bu ağıda bakıp, onun halk tarafından 

sevilip, sayıldığını anlamakta gecikmiyoruz. Tarih 

boyunca bu türden insanlar, davranışları nedeni 

ile, ya lanetle ya da sevgi ile anılır olmuşlardır. İşte 

eşkıya Bozo da böyle biri idi…

Eşkıya hareketleri tabii olarak sadece bun-

larla sınırlı değildi. Bu alanın kervan geçiş alanı 

olması münasebetiyle, daha birçok eşkıya milleti 

buralarda cirit atmakta, buralarda yaşam süren 

insanlara da rahat yüzü göstermiyorlardı. Eşkı-

ya milletinden en çok, muhacir olarak buralara 

gelip yerle-şen henüz rahata erişemeyen insanlar 

görüyorlardı. İnsanlar rahatsız ve huzursuzdular. 

Bu soruna bir çare bulunmalıydı. Polat kasaba-

sının saygın insanlarından Abdullah Kurukafa bu 

yörelerde sözü geçen biri idi. Muhacirlerin önemli 

şahsiyetlerinden Esat Doğan onunla görüşerek 

bu soruna çare bul-maya çalıştı. Hatta onunla 

samimiyetini ilerletmek adına oğlu Yaşar için 

kızı Kudret’ e talip oluyordu. Abdullah Kurukafa 

rica üzerine “ Ben bunların yakınları ile görüşür 

ve onları ikna ederim. Ama eşkıya milletinin sağı 

solu belli olmaz. Siz en iyisi aranızda bir miktar 

para toplayın. Bu insanlar ancak bu şekilde tatmin 

olurlar” demesi üzerine muhacirler aralarında 

topladıkları 60 altını bir şekilde eşkıya milletine 

ulaştırırlar ve bu şekilde soruna köklü bir çözüm 

getirilmiş olur.

Evet bir yandan düşman ve bir yandan da 

eşkıya milleti ile mücadele eden Molla Mehmet, 

yaptığı kutsal mücadele sonunda şehit düşüyor, 

ancak aveneleri ile giriştiği mücadele ve halkın da 

bu mücadeleden güç ve cesaret alarak gösterdiği 

kahramanca savunma sonucunda, Antep özgürlü-

ğüne kavuşmuş oluyor ve bilahare Gazilik unva-

nına layık görülüyordu. Arkadaşları ile verdiği bu 

kahramanca ve korkusuzca mücadele ile Antep’ in 

özgürlüğe kavuşmasında etken olan Molla Meh-

met, insanlar tarafından uzun yıllar boyunca K A R 

A Y I L AN namı ile hayranlık uyandırmaya devam 

edecekti…

MÜNİR
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