
C M Y K 1 C M Y K 1

Fiyatı:50 Kuruş 5 EYLÜL 2017 SALIHaftalık Siyasi Gazete

Mehmet
KAYABAŞI

Bir Yolculuğun 
Hikâyesi 6’da

Söğütlü Ahmet
Güneş

Benim Köyüm

4’te

Fikri Önay 
BULANIK

POLAT EVLERİ VE
DOĞAL YAŞAM (2) 5’te

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Kurban 
Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan me-
sajında;” 

Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma duygularının 
yoğunlaştığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da pe-
kiştirildiği bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz.  

Millet olarak; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi 
değerlerle yoğrulmuş köklü bir medeniyetin temsilcil-
eriyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 

değerleri ön planda tutarak; birliğimizi, kardeşliğimizi, 
sevgi ve hoşgörümüzü daha da pekiştirmeliyiz. 

Her şeyden çok sevgi, barış ve dayanışmaya ihti-
yacımızın olduğu günümüzde, mübarek Kurban Bayramı 
vesilesiyle  herkesin birbirini sevmesi ve anlaması, değer-
lerine saygı göstermesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Doğanşehirli hemşer-
ilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin 
mübarek bayramını tebrik ediyor, herkese sevdikleriyle 
birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu Bayramlar diliyorum. 

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN KURBAN BAYRAMI MESAJI 

KURBAN BAYRAMINDA
KAYMAKAM VEDA ETTİ
Doğanşehir İlçesinde bayramın ikinci günü bayramlaşma gerçekleştiril-
di. İlçe de geleneksel hale gelen bayramlaşma törenleri Kurban bay-
ramında kaymakam Memiş İnan’ın veda konuşmasına sahne oldu.  

DOĞANŞEHİRDE ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

SAYFA 4

SAYFA 5

KAYISI REÇELİ
DÜNYAYA
TANITILDI

Ülkemizin ve ilimizin önem-
li ihraç ürünü Kayısı’nın tanıtımı 
amacıyla Malatya Valisi Ali Ka-
ban’ın talimatları ve Kayısı Araştır-
ma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı’nın 
katkılarıyla Azerbaycan’ın Qebele 
Şehrinde 26-27 Ağustos 2017 Tari-
hlerinde düzenlenen 5.Uluslararası 
Reçel Festivalinde Tüm Aşcılar Şe-
fler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı 
Y.Yalçın Manav’la birlikte stant 
açılarak tanıtım faaliyetinde bu-
lunuldu.>>5’TE
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE 

SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE 

MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE 

METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 

DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.

İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 

http://www.garantilisutespit.com/

Baş Ağrısına İlaçsız Çözüm
HABER MERKEZİ 
Kimi zaman stresten, kimi zaman uyk-

usuzluktan kimi zaman da az su içmek gibi 
yaptığımız hatalı davranışlardan çoğumuz 
baş ağrısı sorunu yaşıyoruz. Genellikle 
hafif veya orta şiddette tüm baş bölgesinde 
ağırlık, gerginlik olarak hissedilen gerilim 
tipi baş ağrıları pek çoğumuzun yaşam kali-
tesini olumsuz etkiliyor

Günlük hayatımızda yapacağımız ufak 
değişikliklerle gerilim tipi baş ağrısından 
korunabileceğimizi söyleyen Liv Hospital 
Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Yavuz alınması 
gereken önlemleri anlattı

ILIK DUŞ ALIN
Gün içinde gerilen kasları gevşetmek 

için ılık bir duş yapın. Ne çok sıcak ne de çok 
soğuk olmalı. Ilık duş kasları gevşeterek baş 
ağrısından korunmanızda yardımcı olacaktır. 

DİNLENİN 
Aşırı yorgunluk da gerilim tipi baş ağrısı-

na neden oluyor. Bu yüzden dinlenmek 
ya da istirahat etmek ağrıyı önlemek için 
çok önemli. Dinlenmeye geçildiğinde kan 
dolaşımı düzenlemeye başlıyor, böylece tüm 
organlara, özellikle de beyne oksijen girişi 
artıyor. Beyinde artan oksijen girişi ağrıda 
koruyucu etki gösteriyor. 

BOL BOL SU TÜKETİN
Yaşam kaynağımız olan su, kan dolaşımını 

kolaylaştırıyor ve vücuda gerekli olan ele-
ktrolit ile minerallerin dengesini sağlıyor 

ve baş ağrılarında koruyucu etki yapıyor. 
Bu nedenle günde 2 litre su tüketmek çok 
önemli. Alkol, kafein ve şeker tüketimini de 
azaltmak kan dolaşımını rahatlatarak ağrı 
yapıcı maddeleri uzaklaştırıyor. 

STRESTEN UZAK DURUN 
Günlük yaşam kalitesini bozan depresyon 

ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar 
baş ağrısını tetikleyen önemli etkenlerden. 
Yoğun stres altında olduğumuz dönemlerde 
çok kısa süreliğine de olsa ortamdan uzak-
laşmak, kendimize zaman ayırmak stresten 
ve baş ağrısından korunmamızı sağlayacak-
tır.  

SOĞUK /SICAK UYGULAMASI 
YAPIN

Sıcak veya soğuk uygulaması özellikle 
gerilim tipi baş ağrılarından kurtulma da 
çok işe yarıyor, gergin kasları gevşeterek 
baş ağrısından kurtulmada yardımcı oluy-
or. Sıcak uygulamayı ılık bir havluyla, soğuk 
uygulamayı ise bir beze küçük buz tor-
balarıyla yapabilirsiniz. Şakak ya da boyun 
bölgesi üzerinde bir süre tutun ardından 20 
dakikada bir olmak üzere uygulamayı 3 kere 
tekrarlayın. Baş ağrısından kurtulmanızda 
yardımcı olacaktır. 

GEVŞEYİN 
Baş ağrılarını önlemek için stresten 

uzak durmak ve mümkünse gevşeyebilmek 
çok önemli. Bunun için derin nefes alma, 
yoga, davranış terapileri ile akupunktur gibi 

gevşeme terapilerinden faydalanabilirsiniz. 
Gevşemeyi başardığınızda beyninizdeki ser-
otonin düzeyi artacak ve baş ağrısından ko-
runacaksınız. 

UYKU DÜZENİ ÇOK ÖNEMLİ 
Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek 

kadar kaliteli büyük önem taşıyor. Özellikle 
uyku sırasında salgılanan melatonin hor-
monu, vücudumuz için oldukça faydalı. İyi 
bir uykunun başlıca ölçüsü ise sabah dinç uy-
anmak ve gün içinde zinde hissetmek. Uyku 
düzeninizi günde 6 saatten az, 10 saatten de 
fazla olmamak şeklinde düzenleyin. 

DURUŞUNUZA DİKKAT EDİN
Yanlış duruş kasların gerginliğini artır-

arak sağlık açısından pek çok probleme yol 
açabilir. Kasların gerginliğini azalmak ve 
baş ağrılarını önlemek için doğru duruş çok 
önemli. Vücudunuzun dik olmasına dikkat 
etmelisiniz.

ÖĞÜN ATLAMAYIN
Uzun süren açlık baş ağrısını tetikleye-

biliyor. Bu yüzden öğün atlamamak gereki-
yor. Ara öğünlerle birlikte günde 5-6 öğün 
beslenmeyi ihmal etmeyin.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Düzenli egzersiz demek baş ağrılarının 

azalması demek. Düzenli yapılan egzersiz 
mutluluk hormonunun salınmasını sağlıyor, 
kan dolaşımını düzenliyor ve kasları gevşe-
tiyor.  
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KURBAN
BAYRAMI
Günlerin en müstesnasıdır bayramlar… 

Ortak değerlerimizin en başta gelenidirler. 

Daha çok bayramlarda hatırlarız birbirimizi; 

birlik ve beraberlik tavan yapar bu güzel 

zaman dilimlerinde. Bir başka kenetleniriz 

bayramlarda. Hasretler geçici olsa da son 

bulur bu sayılı günlerde. İçimize doğan sevgi 

güneşi bir başka ısıtır bizi. Hüznümüzü, 

acımızı ve yalnızlığımızı paylaşarak azaltır; 

mutluluklarımızı ise paylaşarak çoğaltırız 

bu kıymetli günlerde. Bayram gelince ara-

mızdaki mesafeler ortadan kalkar, kuruma-

ya yüz tutan tebessümler yeniden yeşerir 

dudaklarımızda. Gönüllerimize nur, haneler-

imize huzur dolar.

Kurban, iki dini bayramdan biridir. Her 

yıl on gün evvel koşar gelir beldemize; 

gelişiyle ruh iklimimize renk ve ahenk katar. 

Zira teslimiyetin sembolüdür kurban… 

Hakk’a yakınlaşmanın vesilesi… İbrahim’in 

İsmail’ini Hakk için feda etme kararlılığının 

somutlaşmış şeklidir. Kurban Bayramı’nda 

gönüller Allah’a daha bir yaklaşır; tekbirl-

er sağanak sağanak iner dil semasından. 

Gönüllerden gönüllere boşalır sevgilerin en 

katıksızı… Kazalar ve belalar bertaraf olur 

Kurban Bayramlarında… Karanlık yürekler-

imize bir dolunay misali doğar bayram neşe-

si... Sevgiler yumak yumak birleşip bir sevgi 

çığına dönüşür gönül yamaçlarında. Duaya 

kalkan eller boş çevrilmez geri; çölleşen 

yürekler rahmet damlalarıyla hayat bulur. 

Bayram sabahında erkenden kalkıp camiye 

koşar dedeyle torun, aynı safta yönelirler 

yüce Allah’ın huzuruna. Yürekler Allah’ın 

aşkıyla çarpar seher vakitlerinde…

Türk-İslam kültüründe bayramlar kay-

naşma vesilesidir. Bu özel günlerde büyükler 

ziyaret edilerek elleri öpülür. Hastalar 

ziyaret edilerek hâl hatırları sorulur. Eş-

dost ve akrabalara tek tek uğranılarak 

gönülleri alınır. Fakat günümüzde ne yazık 

ki bu saydıklarımızın çoğu yapılmıyor. Bu 

çağ birçok şeyi yozlaştırdı. Bayramlarımız 

da bu yozlaşmadan nasibini aldı. Bayram 

deyince işten kaytarma ve tatil akla geliyor. 

Bayramlar tatillere vesile kılınıyor. Turizm 

şirketleri tarafından tatil organizasyonları 

yapılıyor. Bayram gelir gelmez aileler soluğu 

bir tatil beldesinde alıyor. Büyüklerin bay-

ramları ancak telefon aracılığıyla kutlanıyor. 

Bu durum, dedeyle torunun kaynaşmasını 

engelliyor.

Zamanla sevgi bağları da çözülüyor. Bazı 

kesimler Kurban Bayramı’nı, ne yazık ki, 

anlamsız tartışmalarla sulandırma peşinde-

dir. Aslında Kurbanla ilgili her şey ayet ve 

hadislerde açıkça dile getirilmiştir. Bunların 

ötesinde yorumlar üretip insanların zihnini 

bulandırmanın bir manası yoktur. Tartışma-

ları bir kenara bırakarak bayram sevincini 

doyasıya yaşayalım. Kurban Bayramınız 

kutlu olsun”

HÜSEYİN
KARAASLAN

30 Ağustos Şanlı Zaferin Yıldönümü
Haber Merkezi  
30 ağustos Zafer Bayramı 

dolayısı ile bir mesaj yayın-
layan Bakan Tüfenkci, “Mala-
zgirt Savaşı ile Anadolu’nun 
kapılarını açan ecdadımız, 
Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi ile de Anadolu’nun 
sonsuza dek Türk yurdu olarak 
kalacağını tüm dünyaya göster-
miştir. İstiklal harbimiz bu mu-
harebede verilen mücadele ile 
taçlanmış,  düşman ordusu çok 
kısa bir sürede vatan toprak-
larından yok edilmiştir.” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısı ile 
yayınladığı mesajında şun-
ları ifade etti: “ 95 yıl önce 
bugün, Türk ordusu şanlı bir 
destana imza atarak Kurtuluş 
Savaşımızın en büyük zaferini 
kazanmıştır. Malazgirt Savaşı 
ile Anadolu’nun kapılarını 
açan ecdadımız, Başkomutan-
lık Meydan Muharebesi ile de 
Anadolu’nun sonsuza dek Türk 
yurdu olarak kalacağını tüm 
dünyaya göstermiştir. İstiklal 
harbimiz bu muharebede ver-

ilen mücadele ile taçlanmış,  
düşman ordusu çok kısa bir 
sürede vatan topraklarından 
yok edilmiştir.  Şanlı zaferlerle 
dolu tarihimizden ders alma-
yarak istiklalimiz ve istikbal-
imiz üzerinde türlü oyunlarını 
sürdürmeye devam eden şer 
odakları, aynı hezimeti yaşa-
maya mahkûmdurlar.  95 yıl 
önce olduğu gibi 15 Temmuz 
gecesinde de milletimizin 
göstermiş olduğu mücadele 
ve irade bizi geleceğe taşıya-
cak en büyük güvencemizdir. 
Herkes bilmelidir ki vatanımız 
ve birliğimiz üzerinde hain 
emeller peşinde olanlar, 
karşılarında her zaman tüm 
kudreti ve heybeti ile devle-
timizi bulacaklardır.”

Bakan Tüfenkci:” Aziz şe-
hitlerimizin bizlere emaneti 
olan vatanımızı canımız pa-
hasına korumaya ve büyüt-
meye devam edecek, Gazi 
Mustafa Kemal’in işaret ettiği 
muasır medeniyetler seviyes-
ine ulaşmak için var gücümüzle 
çalışacağız. 2023 hedeflerimizi 
gerçekleştirme kararlılığımızın 

önünde hiçbir yapı, örgüt, güç 
duramayacaktır. Bilinmelidir 
ki önümüze konulan her en-
gel, birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmekte bizleri ‘Büyük 
ve Güçlü Türkiye’ idealine 
daha da yaklaştırmaktadır. Bu 
duygularla 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nı kutluyor, bu emsal-
siz zaferin başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, inançla zafere 
yürüyen tüm şehitlerimizi bir 
kez daha minnetle ve rahmetle 
yâd ediyorum.” dedi

KENAN EREN 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MT-

SO)’nın başkanlık seçimleri için Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı iş ad-
amı Namık Şahin Malatya Gazeteciler Cem-
iyeti ve Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret 
ziyaret ederek yapabilecekleri çalışmalar 
hakkında bir takım açıklamalar yaptı.  

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kan adayı iş adamı Namık Şahin Gazetecil-
er Cemiyetinde yaptığı konuşmasında: 
“Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 
Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için 
yaklaşık 20-25 gündür gerek sivil toplum 
kuruluşlarıyla, gerek Malatya’mızda bu-
lunan Organize Sanayi Bölgemizdeki iş 
adamlarımızla, gerekse toplumumuzun 
önde gelen kanaat önderleriyle yapılan 
istişareler neticesinde şahsım olarak 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı 
için aday olmaya karar verdik.  Bu seçim-
lerden dolayı 3-5 gündür çok yoğun bir 
şekilde çalışmaya başladık önümüzdeki 
günlerde inşallah neler yapabileceğimizi 
kamuoyuyla paylaşacağız. Ama öncelikle 
şunu arz etmek istiyorum ki geçmişten 
beri sivil toplum kuruluşlarında yaklaşık 
40 yıla yakın bir tecrübem var. 70’ li yıl-
lardan itibaren Malatya’da sivil toplum 
kuruluşlarında yöneticilik yaptık. Aynı za-
manda Organize Sanayi Bölgesinde yak-
laşık 10-12 yıl boyunca sanayicilik yaptık, 
MÜSİAD’ ın başkanlığını yaptık. Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak Malatya’nın sorun-
larını öne çıkaracak şekilde inşallah çok 
ciddi çalışmalar yapacağız.  Sadece üye-
lerimizle seçimden seçime değil yaklaşık 
30 grupla her grupla yaklaşık 15 günde 
bir o bölümü meclis üyeleriyle birlikte 
görüşerek sıkıntılar varsa sıkıntılarını te-
selli edeceğiz bu şekilde ilgililere aktara-
cağız” ifadelerine yer verdi.   

Sözlerine devam eden aday Şahin: “ 
Malatya’mızın şu özellikleri var; sadece 
kayısının yaklaşık 350 milyon dolar ci-
varında bir katkısı var. Bunun dışında san-
ayi de Türkiye ortalamasının çok üstünde 
yaklaşık 9 yüz milyon dolar civarında 

Malatya’ya yıllık bir katkısı var. Ticaret 
ve Sanayi Odasına düşen esnaf ve san-
ayicimizin önünü açacak, bu girdilerin 
biraz daha önünü açacak çalışmalar yap-
ması gerekiyor. Bunun için Malatya’da bir 
üniversitenin olması ayrı bir şans. Bunu 
tamamen devreye koymamız gerekiyor 
üniversite sanayi iş birliği kapsamın-
da. Ayrıca Malatya’da sadece kayısı veya 
sanayi değil üniversite hastanesinde de 
diğer hastanede de yaklaşık 400 milyon 
dolar civarında bir katkısı var. Bize düşen 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu gelir 
kapılarını arttıracak şekilde Türkiye kamu-
oyuna çalışmalarımızı bildirmek, dünyaya 
bildirmek.  Bu gün bir üniversitedeki organ 
nakli az bir olay değil, sadece Malatya’da 
meyve üretimde Türkiye ortalamasının çok 
üstündeyiz. Şuan da Malatya baktığımız 
zaman sadece kayısı değil Allah’ın bir ver-
gisi Malatya’nın bütün ilçelerinde kendine 
has yani Türkiye’de ayrı bir lezzeti olan 
meyvelere sahibiz. Bugün Yeşilyurt’ un 
Dalbastı kirazı, Hekimhan’ ın cevizi, Arap-
kir’ in üzümü ve bunların tanıtımının art-
tırılması noktasında gelirinin arttırılması 
noktasında katkılar sağlayabiliriz. Yani biz 
MÜSİAD’ ta çok farklı çalışmalar yaptık.  
Bu çalışmamızın başında mesela bizim 
2009 yıllarında Türkiye genelinde üye 
sayımız 7 binlerdeydi MÜSİAD’ ın, şuanda 
sadece Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının 
üye sayısı zannediyorum 7 binin üzerinde. 
Üyelere yönelik çalışmalar yapıyorduk. 
Mesela bütün iş adamlarımızın kargoyla 

işi var, akaryakıtla işi var bu şirketlerden 
teklifler alıyorduk ve bu anlaşmaların net-
icesinde belirli bir indirim yapılıyordu. 
Bu indirim de az bir indirim değil. Mese-
la kargoda şu anda yüzde 40’ın üzerinde 
bir indirim, akaryakıtta da yüzde 5 veya 
yüzde 7’ de olsa bir indirim yapılıyordu. 
Biz yapılan anlaşmalar neticesinde üye-
lerimizin alışverişlerini o firmalardan 
yapmasını sağlıyorduk. Şimdi aynı durum 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda da mümkün. 
Yani üyeleri oralara yönlendirip hiç olmaz-
sa kargoda, akaryakıtta anlaşmalar yapıp 
üyelerin daha ucuz bir şekilde maliyet 
etmesini sağlamak lazım. Bu konuda da 
çalışmalar yapılabilir.  Bu konuda ben çok 
farklı bir Ticaret Odası inşallah ortaya koy-
maya çalışacağım. Bununla ilgili çalışma-
larımızı yapıyoruz, uğraşıyoruz. Üniver-
sitedeki arkadaşlarımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz” şek-
linde konuştu. 

“BU İŞE LAYIK”
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Haydar Karaduman ise şunları söyledi: 
“Her ilde en azından 3. sırada 4. sırada Ti-
caret ve Sanayi Odaları gelir ve çok önem-
lilerdir. Bir ilin ekonomik yönden kalkın-
ması, gelişmesi için çok önemlidir. Namık 
Şahin Bey MÜSİAD’tan gelen tecrübesi ve 
birikimi ile bu işe en layık kişilerden old-
uğunu biz görüyoruz. Kendisine başarılar 
diliyorum.”

Namık Şahin Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti
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BENİM KÖYÜM
Gulutlardır ilk gelenin,  
Ta yurt senin ilk temelin,   
Tarihinin yok bilenin,  
Sen ezelsin benim köyüm .  

Çoşuldaktan akar suyu,  
Osmanlıdır asıl suyu,  
Memleketin eski köyü,  
Sen tarihsin benim köyüm.  

Mahkemesi  köy odası,  
Hakimleri köy ağası,  
Orda biter her davası,  
Sen adildin benim köyüm.  

Mehlemliden sarı taşa,  
Akar gider koşa koşa,  
İçenlere olsun şifa,  
Sen dermansın söğüt köyü,  

Keven balı üzümüyle,  
Kuru soğan nohuduyla,  
Bağ pekmezi katırıyla,  
Sen cömertsin söğüt köyü.  

Ziyareti türbesiyle,  
Deyimleri fıkrasıyla,  
Allah verdi deresiyle,  
Sen kültürsün söğüt köyü.  

Zaman medya ahlakın bozdu,  
Tembellik hainlik bütçeyi bozdu,  
Hasetlik seçimler  toplumu bozdu,  
Eski haline dön benim köyüm.  

Aklı selim adayım diyenin,  
Hudut sınır bilenin,  
Haksızlığa dur diyenin,  
Kalmamıştır benim köyüm.  

Geçmişini unutup tarihini bilmeyenin,  
Coğrafyasını başkası çizer,  
Muhtar bile seçemedim,  
Yazık sana benim köyüm. 

Söğütlü
Ahmet
GÜNEŞ

İsmet Bayram’dan Bayram Mesajı
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet ve Kredi Ko-

operatifi ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperat-
ifi Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram , kurban 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan İsmet Bayram Mesajında şu ifadelere yer ver-
di: “Barışa, merhamete, huzura en fazla ihtiyaç duyduğu 
bir dönemde, Kurban Bayramı´nın manevi atmosferine 
girmiş bulunuyoruz. Kurban Bayramının temel felsefesi, 
insana yardımdır. Bayramdan alacağımız güç ve ilhamla, 
inşallah hem ülkemizde, hem İslam âlemi hem de bütün 
dünyada daha mutlu, hak ve adaletle yönetilen, şiddetin 
son bulduğu bir geleceği inşa etmek mümkün olacaktır. 

Özellikle ülkemizde, devlet ve milletin bütün unsur-
ları, toplumun her kesimi, sosyal statü veya etnik köken 
farkı gözetmeksizin Kurban Bayramı´nın o eşsiz kardeş-
lik ve yardım iklimde buluşacak ve milletçe bir arada, 
barış ve huzur içinde yaşıyor olabilmenin kıymetini 
yeniden idrak etmemiz mümkün olacaktır. Olması gerek-
en de budur. Çünkü bu millete, huzur ve mutluluk yaraşır.

Bu itibarla, başta Doğanşehirli ve Bölgemizde olan 
Esnaf ve sanatkar hemşerilerim  olmak üzere milletimiz-
in ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı´nı en içten dil-
eklerimle tebrik ediyor, herkes için sağlık, mutluluk ve 
bereket vesilesi olmasını diliyorum."dedi.

Başkan Abuzer Toprak’ın
Kurban Bayramı Mesajı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir sulama birliği başkanı 

Abuzer Toprak, Kurban bayramı 
dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

Bayramlar, birlik, ve beraberliğimiz-
in sembolize edildiği, kardeşlik ve dost-
luk bilincimizin pekiştiği, mutluluğu-
muzun ve sevincimizin arttığı, büyük bir 
kaynaşma günü olan kurban Bayramı-

na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Kurban Bayramına Doğanşe-
hirli  hemşerilerimizle birlikte ulaşmanın 
heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Doğanşe-
hirli  hemşerilerimizin ve İslam alemin 
kurban bayramını kutlar sağlık ve huzur-
lu olmasını cenabı Allahtan niyaz ederim 
dedi. 

DOĞANŞEHİRDE ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
KENAN EREN 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. Yıl dönümü, Tüm 

yurtta olduğu gibi Doğanşehirdede düzenlenen tören 
ile kutlandı. Hükümet binası önünde yapılan törene 
Doğanşehir kaymakamı Memiş İNAN, Doğanşehir 
Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen, 
Saim Şahin EKİNCİ, Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap KÜÇÜK, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, 
sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar 
katıldı. , Hükümet Binası önünde bulunan Atatürk 
Büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı okundu. Tören günün anlam ve öne-
mini belirten konuşma ile devam etti. Daha sonra 
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İNAN Kaymakamlık 
makamında bayram tebriklerini kabul etti.
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POLAT EVLERİ VE
DOĞAL YAŞAM...(2)
Eyy yeri göğü yaradan rabbim....
Seksenli yılların başında kaybettiğim anneannem ile, 

ondan beş yada altı yıl öncesinde kaybettiğim dedem ve 
onların geçmişleri hakkında çok şey bilmiyor olmam, işte 
bu erken kayıpları sebebiyledir.

Şimdilerde aşağıobanın üst başında hemen çarşıya 
yakın noktada Çapanın kahve olarak bilinen yerin 
karşısındaki yüksekçe bir sekide tahta sandalyede oturu-
rken aniden göğsünü tutarak öne, Mevlüt dedemin yere 
yığılışını anlatmıştı Gavur Ali lakaplı Ali ERDOĞAN amcamız 
bana. O yıllarda babam ile akran ve arkadaş olan Gavur Ali, 
dedemi de yakından tanıyan ve bilenlerdendi. Kendisini de 
birkaç ay önce kaybettik maalesef. Dinlerken keyif al-
dığımız, geçmişimize ışık tutan bu ve benzeri anıların içinde 
elbette üzücü olanları da var. İşte bu hikaye gibi.

Ama, yine de yaşlı insanları dinlemek, onlardan çok çok 
önemli küçük bilgiler alarak vizyonumuzu geniş tutmamız 
gerekliliğini işte bu birleşik ilişki ve anlatılardan da özet 
olarak çıkarabiliriz diye düşünüyorum.

Aile büyüklerimizden yetmişli yılların ortalarında önce 
Hasan dedem (babamın babası), akabinde Mevlüt dedem 
(annemin babası), seksenli yılların başında anneannem 
(sağır Zöhre), doksanlı yılların başında babamı, ikibinli 
yılların başında babannemi 104 yaşında, hemen sonrasında 
da Hasan Dedemin kardeşi Büyük amcam Memiş’i ebedi-
yete uğurladık. Sülaleden şimdilerde hayatta olan en büyük 
ve tek GEDO, İsa (Ese) amcam ve karısı Nazife ile Memiş 
amcamın karısı Zöhre bacımdır. 

Babaannemin çok daha uzun yaşaması, ölünceye ka-
dar akıl ve hafıza yeteneğini yitirmemesi sayesinde baba 
tarafım ile ilgili yaklaşık iki yüz yıl öncesine ait bilgileri 
toparlamam ve soyağacımızı oluşturmama yardımcı olmuş 
en önemli etmendir. 

Bu insanların tamamı, halihazırda da anımsadığım ve 
bildiğimiz bu kızıl toprak ve duvarları krem rengi sıvalı, 
bağdadı duvarlı evlerinde ve yaylaklarında yaşamlarını 
zorlukla sürdürmektedirler. Şimdiki tabiriyle bayram seyran 
veya mevsimsel değişikliklerde, boya badana olarak ifade 
ettiğimiz temizlik ve düzen ise, o zamanlar çatlayarak zarar 
gören, kirlenen, yıkanamayan ve silinemeyen bu zeminlerin 
yeniden sıvanması biçimiyle tezahür ederdi. 

Kendine mahsus güzel kokusu, sağlıklı ve sıhhatli 
uykuların uyunduğu bu toprak mekanlarda, oturulup, tv’siz, 
radyosuz muhteşem sohbetlerin lamba ve idara ışığında 
yapıldığı odalar, kapı önleri ve eyvanlarımızdı. Yaz gün-
lerinde ise ertesi gün iş olduğundan erken yatılır, ama kış 
günlerinde geç vakitlere kadar, çerezler yenilir çaylar içilir, 
sazlar çalınır, maniler, türküler söylenilir, söylenceler, ri-
vayetler ve dinlenceler anlatılırdı. Çocuklar koşmaz, bağırıp 
çağıramaz, sessizce büyüklerini izler, genç kızlar ve gelinler 
de ancak hizmet ederlerdi.

FİKRİ ÖNAY
BULANIK

DEVAMI GELECEK SAYIDA

KURBAN BAYRAMINDA
KAYMAKAM VEDA ETTİ
Doğanşehir İlçesinde bayramın ikinci günü bayramlaşma gerçekleştiril-
di. İlçe de geleneksel hale gelen bayramlaşma törenleri Kurban bay-
ramında kaymakam Memş İnan nın veda konuşmasına sahne oldu.  

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir de Kurban Bayramı 

nedeniyle halkla buluşan Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan ve Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük  Doğanşehir 
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde halk 

ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı. 
Bayramlaşma töreninde bir konuşma 
yapan kaymakam Memiş İnan şunları 
söyledi: “Kurban bayramınız kutlu 
olsun Allah kestiğiniz kurbanları kabul 
eylesin.  İnşallah dualarımızla birlikte 

yerine ulaşmıştır. Allah bayramınızı 
mübarek eylesin. Bu vesile ile sizlere 
veda ediyorum malumunuz tayinim 
çıktı.  Hepiniz haklarınızı helal ediniz” 
dedi.  Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ise “değerli kaymakamım daire amirl-
eri muhtarları, belediyemizin emektar 
çalışanları. Bu güzel günde birlikte old-
uğumuz için çok mutluyuz bayramınız 
mübarek olsun” dedi. Daha sonra 
yapılan ikramlardan sonra, Doğanşe-
hir ilçe jandarma Blk. Kom, devlet has-
tanesi, açık cezaevi ziyaret edldi.  

Bayram törenine Doğanşehir kay-
makamı Memiş İnan, Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Ankara da ki en başarılı 
bürokratımız, Mehmet  Şahin, İl sağlık 
Müdürü Mühammet Duran, MHP ve AK 
parti İlçe başkanları Mahalle Muhtar-
ları, belediye başkan yardımcıları,  ve 
vatandaşlar katıldı.

KAYISI REÇELİ DÜNYAYA TANITILDI
BÜLTEN 
Ülkemizin ve ilimizin 

önemli ihraç ürünü Kayısı nın 
tanıtımı amacıyla İlimiz Vali-
si Ali KABAN ın talimatları  ve 
Kayısı Araştırma Geliştirme 
ve Tanıtma Vakfı nın kat-
kılarıyla Azerbaycan ın Qe-
bele Şehrinde 26-27 Ağustos 
2017 Tarihlerinde düzen-
lenen 5.Uluslararası Reçel 
Festivalinde TAŞFED (Tüm 
Aşcılar Şefler Federasyonu) 
Başkanı Y.Yalçın MANAV la 
birlikte stant açılarak tanıtım 
faaliyetinde bulunuldu.

Özellikle Kayısı Reçeli ve 
kayısıdan üretilen diğer ürün-
lerin dış pazarda tanıtımı ve 
pazarlanması düşüncesiyle 
özel olarak yapılan ev reçeli 
, kayısı tatlısı, kayısılı dib-
er dudağı tatlısı, kayısıdan 
imal edilen, pestil ve 10 
çeşit kayısılı ürün ile yaş 
kayısımızın tanıtım ve ikramı 
festivale gelen yabancı ko-

nuklar ve tatlıyı çok seven 
Azerbaycan Halkı tarafından 
beğeniyle karşılandı.

Çin den Meksikaya,Rusya 
dan, KKTC, İran a kadar 25 
Ülke ve Azerbaycan dan 
birçok şehir ve onlarca fir-
manın katıldığı etkinlik te 
Malatya Standı nda kayısı ve 
diğer ürünler damaklara tad 
bıraktı.

Dünya Aşcılar Birligi 
Başkanı (WACS) Thomas 
Gogler in Başkanlığındaki 
Jüri tek tek standları gezerek 
reçellerin tadına baktı.

Malatya Kayısı Reçeli ve 
Tatlılar kaymak la birlikte 
konuklara sunuldu.

A z e r b a y c a n 
Vatandaşlarının yoğun ilgi 
gösterdiği stant da bol bol 
hatıra resmi çekildi.

TRT Avaz ve Azerbaycan 
ın 3 TV Kanalı standa çekim-
ler yaparak tanıtıma katkı 
sundular.
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Soldan sağa
1. Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve 

bazı iç organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi... Resmî 

bir makama yazılan dilekçe yazısı (eski)... 2. Klasik Türk 

müziğinde bir birleşik makam (eski)... Bir bilim alanında 

yazılmış temel kitap... 3. İkiden sonra gelen sayının adı... 

Canlı, neşeli, hayat dolu (eski)... Haydut... 4. Tereyağı... Gi-

ysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü... Bir kimseyi, 

bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirm-

eye yarayan söz, isim... 5. Karakter... Hazır (eski)... Japon 

çizgi filmi... 6. Kalkan, zırh vb. korunma aracı... Nem... 7. 

Ayıklamak işi... Radyum elementinin simgesi... Kayınbi-

rader (halk ağzı)... 8. Aksamak işi... İşe yaramaz, yıpran-

mış, eskimiş, bozulmuş (eşya)... 9. Herhangi bir kuvvet 

alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği 

varsayılan güç çizgileri, seyelan... Nikel elementinin 

simgesi... Arkalamak işi, müzaheret... 10. Sürekli kadın 

peşinde koşan, kadınlara düşkün (erkek), kadıncıl, keskin, 

zendost... İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük 

veya geniş olan, dar karşıtı... 11. Erzurum iline bağlı ilçel-

erden biri... Fili andıran, file benzeyen, fil gibi... Bir tür 

büyüteç... 12. Galyum elementinin simgesi... Her yiyeceği 

canı çeken (halk ağzı)... Hekimliğin deri hastalıkları ile 

ilgili dalı, dermatoloji... 13. Kuruntuya düşürme (eski)... 

Aştırmak işi... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan 

veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren 

yumru, tümör, neoplazma... 14. Boncuk yapan veya satan 

kimse... Kertmek işi... 15. İstettirmek işi... Bir işin, bir es-

erin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen...

Yukarıdan aşağıya
1. Önünden, çok uzak olmayan bir aralıkla... Çok 

çalışkan... 2. Uğramış, yakalanmış, tutulmuş (eski)... Ti-

bet’te, Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak 

yaşayan, kılları uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet sığırı... 

Hanigillerden, Akdeniz ve Ege’de yaşayan lezzetli bir balık, 

kaya hanisi... 3. “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında 

kullanılan bir söz... Dayının kızı... Tanrı’yı veya kutsal bilin-

en bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, 

yemin... 4. Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bil-

ime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için 

sergilendiği yer veya yapı... Dingil... Farsça (halk ağzı)... 

5. Bir şeyin fiyatı yükselmek, pahalılaşmak... Utanma du-

ygusu... 6. Suçlama, suçlu görme... Amipler takımından, 

vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya 

ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu 

sularda yaşayan bir hücreli canlı... Yerinde konuşma veya 

davranma... 7. Ağarmak işi... Afiş yapan veya asan kimse... 

8. Üç yaşına kadar olan at yavrusu... Yakarış... İran’dan 

geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan 

olan kimse... Dolaşma... 9. İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf 

(eski)... Krallık yanlısı olan... 10. Veri... Soy, sülale (eski)... 

Bit, tahtakurusu vb.nin asalak böceklerin yumurtası... 11. 

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Kabarabilmek işi... 12. Ateşli 

silahlarda hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksek-

liğine göre namluya gereken yükseliş açısını veren, silahı 

bu hedefe doğrultmaya yarayan alet... Telefon konuşması-

na başlarken 

kullanılan bir 

seslenme sözü... 

Vurma, dövme 

(eski)... 13. 

Baba... Ilımlı... 

Talyum elemen-

tinin simgesi... 

14. Mevki, kat, 

yer... Ad... Uyu-

mak durumu... 15. 

Salgın hastalık... 

Derviş...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

O bir çiçektir

Derdi bilen

Yüzü gülen

Sevgi dağıtan

Bir çiçek

Rüzgârı esen

Dinleyen düşünen

Umut veren

Gerçek olan

Bir çiçek

Güzeli seven

Derde umut olan

Sırra sır veren

Bir çiçek

Hayat veren

Sadece özlenen

Gülücük saçan

Seven sevilen

Bir çiçek

Mehmet
KAYABAŞI

BİR ÇİÇEKTİR

Yolculuk bir dalga gibidir, bazen inişli bazen çıkışlı 
olur sabahleyin saat yedide evden çıktım merterin met-
ro istasyonuna doğru yavaş yavaş yürümeye başladım. 
Yol kenarında küçük küçük parklarda çimenlerin üzerin-
de yatan insanlar, sağa sola uçan güvercinler, kuğular, 
martılar, uçuşuyordu. Onların havada dolaşmaları ayrı 
bir duygu veriyordu bana. Metro istasyonuna vardık-
tan sonra 5-6 dakika bekledim, sonra metroya bindik. 
Metro hareket etti, tıklım tıklım doluydu. Biraz gittikten 
sonra Davutpaşa istasyonuna vardık. Biraz daha kalaba-
lık oldu. Davutpaşada yaşlı bir teyze bindi. Ayakta dura-
cak hali yoktu. Oy anam oy anam diye sesleniyordu. Bir 
beyefendi kalktı yerini teyzeye verince teyze dünyanın 
duasını ederek Allah sana yardımcı olsun dedikten son-
ra beyefendi de sağol yenge dedi. Ama adamın gözleri 
doldu. Kendi kendine mırıldanarak bu insanları hiç anla-
mıyorum. Bu kadını yalnız başına nasıl gönderiyorlar bir 
türlü anlam veremedim. Sonra gözyaşlarını hafifçe sildi 
fakat sağa sola hiç bakmıyor yani kendisinin ağladığını 
kimse görmesin diye hep yüzünü saklıyordu. Birkaç is-
tasyonu geçtik. Sağmacılar istasyonu anons edildi. Tey-
ze yavaşça ben burada ineceğim evladım yardım eder 
misiniz ben bir kolundan tuttum yerini teyzeye veren 
o beyefendi bir kolundan tutarak yaşlı teyzeyi indirdik. 
Tekrar metroya binecektik. Kapılar kapandı metro hare-
ket etti. Teyze gittikten sonra on dakika kadar bekledik. 
Metro geldi tekrar bindik. O beyefendi çok gergindi. 
Böyle olmaz bu sahipsiz insanlara birileri yardım etmeli 
dedi. Allah yardım etsin yarın hepimiz böyle yaşlanaca-
ğız vay halimize dedi. Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın 
diyerek metroyla yolumuza devam ettik. Birkaç istasyon 
geçerek Aksaray istasyonuna geldik. Metro yer altında 
olduğundan merdivenlerden yavaş yavaş çıkmaya baş-
ladık. Hafif de olsa merdiven basamaklarından çıkarken 
bir yorgunluk hissettik daha sonra beyefendi şöyle bir 
çay ocağına oturup da bir yorgunluk kahvesi içsek nasıl 
olur bende olur dedim. Tahminen 150 metre yürüdük. 
Bir çay ocağına dönüp masaya oturduk. Derin bir ne-
fes aldıktan sonra garson geldi ne alırsınız? diye sordu.  
Birer yorgunluk kahvesi dedim. Beyefendi biz kısa da 
olsa beraber yolculuk yaptık isminizi sormadım dedi. 

Mehmet dedim.  Sizin ? Kadir dedi. Memnun oldum 
dedikten sonra beyefendi sordu buralı mısınız? Hayır 
Malatyalıyım. Siz? Bende Malatyalıyım. Neresinden? 
Akçadağ. Sen? Bende Doğanşehirliyim. Kadir ya şu işe 
bak dedikten sonra kahvelerimiz geldi. İçmeye başladık. 
Peki, siz burada mı oturuyorsunuz? Hayır dedim. Benim 
çocuk burada misafir olarak geldim siz nerede oturu-
yorsunuz  ben de misafirim. Benim oğlum da burada 
Bakırköy de oturuyor. Kahvelerimizi içtik ayrılmak için 
müsaade istedim Kadir Bey sordu siz her gün burala-
ra geliyor musunuz?  Evet, bir gün gelmezsem ikinci 
gün mutlaka geliyorum. Ben daha önce 4 yıla yakın 
bir zaman beyazıtta oturdum ondan dolayı İstanbula 
geldiğimde buraları ziyaret ederim. Mehmet Bey bende 
her gün geliyorum o zaman yarın yada öbür gün burada 
görüşürüz tamam dedikten sonra görüşmek üzere to-
kalaşarak ayrıldık. Laleliye doğru yürüyordum daha ön-
celeri 1971 1974 yılları arasında Beyazıtta kaldığımdan 
o geçmiş günleri hatırlayarak Laleliden Beyazıt’a doğru 
çıkan yokuşlu yolu adımlıyordum. Önceleri gördüğüm 
laleli hiç değişmemişti sadece kaldırımlarda araçların 
yoğunluğu ve insanların kalabalığı daha fazlaydı yolda 5 
kişiyi görsen 3 ünün sırtında bavul ve çantalarının oldu-
ğu bir kent görünümü veriyordu. Laleli yokuşunu çıktık-
tan sonra Beyazıt meydanına geldim gördüğüm Beyazıt 
hiç değişmemiş aynı canlılık aynı yapılar olduğu gibi 
duruyordu biraz gezdikten sonra küçük bir lokantaya 
girdim. Acıktığımı biraz da yorulduğumu hissetmiştim. 
Lokantada oturduktan sonra garson geldi. Ne alırsınız 
beyefendi dedi. İnegöl köftesi var mı? Dedim. Var dedi. 
Bir köfte dedim. Peki dedi. Garson tahminen 15 dakika 
sonra yemeği getirdi. Yemeğimi yedikten sonra hesabını 
ödeyerek çıkıp Sultanahmet  meydanına doğru  yü-
rümeye başladım. Sultanahmet camisini ziyaret ettim 
etrafı ve içi çok kalabalıktı. Camiyi ziyaret ettikten sonra 
yorulduğumu fark ederek Sultanahmet durağına geldim, 
halk otobüsüne binip laleliye geldim. Mesafe az da olsa 
yürüyerek Aksaray metro istasyonuna vardım orada 
metroya binerek Merter’e tekrar döndüm. Böylece 1 
günlük yolculuğun hikâyesi sona erdi. 

Mehmet KAYABAŞI

BİR YOLCULUĞUN HİKAYESİ
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K A B A   A İ L E S İ
Bu aile, Gürcistan’ın bir zamanlar   Osmanlının elinde 

olan en büyük ve önemli liman şehri Batum’dan gelmedir. 

HASAN ve GÜLENDAM’dan türemedir. Bu beraberlikten; Gülp-

eri(1883-1956) ve Memet dünyaya gelmiştir.

GÜLPERİ – Molla Rafet Doğan ile olan evliliğinden; Em-

ine(1905-…)-  Rabia (1906-…) ve (Muhtar) Ziya Doğan(1919…) 

dünyaya gelmiştir. Molla Rafet’in ilk eşi Nanoş’tan da; Naz-

mi(1891-…)- Mustafa Ağa(1899-…) ve Hacı Sadık (1903- …)

olmak üzere üç oğlu daha   vardır. (Geniş bilgi “ Doğan” ail-

esinde.)

MEMET KABA – İlçede Muhacir Dayı diye tanınmıştır. İl-

çenin en renkli kişilenrindendir. İri yapılı, güler yüzlü, nük-

tedan birisi idi. Uzun  süre eniştesi Molla Refet oğlu Mustafa 

Ağa’ya, birkaç arkadaşı ile fedailik yapmış, bu u-   ğurda birçok 

gayr-i meşru işlere bulaşmıştır. Bunlardan bazılarına burada 

yer vermek isterim. Tabiiki bu olanlara şahit olmuşluğum yok-

tur. Anlatılanlardan hareketle ifade etmeye çalışacağım.

     “Mustafa Ağa birgün Gölbaşı Ağa’sının evine misafir 

olur. Döndüğünde Ağa’nın çok güzel bir atı olduğunu ve onda 

gözünün kaldığını ima eder. Bunu duyan Muhacir dayı, ağaya 

yaranmak adına hemen harekete geçer. Bir kaç arkadaşı ile 

birlikte Gölbaşına varırlar. Uygun bir zamanda ağa’nın atını 

çalarak, getirip Mustafa Ağa’nın ağıl’ına bağlarlar. Mustafa 

Ağa atı görünce sevinir. Diğer taraftan atı çalınmış olan Göl-

başı Ağası çılgına döner. Adamlarına emirler yağdırır.”Gidin, 

çabuk benim atımı bulup getirin!..”Adamlar yola düşerler.İz 

sürerek Doğanşehir’e kadar gelirler. İz, Mustafa Ağa’nın evin-

de noktalan- maktadır. Bir adamlarını ahır’ın kapısına, atın 

dışarı çıkarılıp kaçırılmaması için nöbetçi  diker ve diğerleri 

ağa’nın kapısını çalarlar. Mustafa Ağa durumdan ha-   ber-

dardır. Kapıyı nezaketle açar ve gelenleri içeri buyur eder. 

Adamlar “Bizim ağa’nın atı senin ahırda. İz sürerek buraya 

kadar geldik. Hiç kuşkumuz yok, ağamızın atı senin ahırda 

ağa. Çabuk atı çıkar ki götürelim.Yoksa bizim ağa derilerim-

izi yüzer Maazallah!”… Mustafa Ağa, gayet sakin ve nezaket 

içeri- sinde”Hele buyurun ağalar, bir soluklanın. Karınlarınız 

acıkmış ve yorulmuş- sunuzdur. Hele bir karınlarınızı doyurun, 

biraz istirahat edin, sonra ineriz ahıra bakarız. Şayet at içerde 

ise alır götürürsünüz.”der… Gerçekten hem yorgun düşmüşler, 

hem de acıkmışlardır. Teklifi olumlu karşılarlar. Zaten ahırın 

kapı- sının önünde bir adamları da nöbet tutmaktadır. Bir 

endişeye mahal yoktur- dur.Yemekler yenir, içkiler içilirken, 

Mustafa Ağa bir fırsatını bularak Muhacir dayıya sessizce “Git 

hemen arkadaşlarınla, ahırın arka duvarını sessizce delin, atı 

oradan dışarı çıkarın, sonra da deliği kapatın.”der…Bu işlem, 

sessizce halledilir. Ne ise, adamlar yeyip içtikten ve biraz da 

dinlenditen sonra “Ağa artık bize müsaade. Atı alıp gidelim, 

ağamız şimdi merak içindedir.”derler. Mustafa Ağa, Vallaha 

siz bilirsiniz, diyerek hep birlikte kalkar aşağı ahıra inerler. 

Kapısını açıp içeri girdiklerinde, ahır bomboştur. İçeride ne 

bir at, ne de her- hangi bir hayvan yokturdur. Adamlar şaşkın-

lık içerisinde birbirlerine bakarlar. Nöbetçiye dönerek “Sen 

hiç buradan ayrıldın mı?” diye sorarlar. Nöbetçi yemin billah 

ederek, hiçbir yere ayrılmadığını ve yerinden bile kıpırdama-

dığını söyler. Mustafa Ağa,” Ağalar görüyorsunuz işte. İçeride 

at mat yok, demekki yanılmış- sınız. Ağanıza selamlarımı il-

etin!”der.Ve adamlar süklüm püklüm bir vaziyette “Biz ağaya 

şimdi ne cevap  vereceğiz ”, diyerek gayet üzgün ve canları 

sıkkın bir şekilde Gölbaşı’ nın yolunu tutarlar….

     Yine bir zaman, Mustafa Ağa Muhacir dayı ve ark-

adaşlarını Suriye  Halep’ ten bir şeyler alıp gelmeleri için 

görevlendirir. Ve hemen yola koyulurlar. Halep’ten siparişleri 

alıp dönerlerken, bir grup insana rastlarlar. Tüfeklerini bir 

yere çatmış ve sofraya oturmuşlardır. Onlar da  belliki Ha-

lep’ten bir şeyler alıp dönmekteler. Bizimkileri yemeğe 

davet ederler. Bizimkilerin aklından hemen şeytanca bir fikir 

geçer.”Silahları  nasılsa çatılı vaziyette. Bunları darp edelim. 

Yemeklerini bir güzelce yiyelim. Silahlarını ve malzemelerini 

de alıp sıvışa- lım.”Hemen silahlarını doğrultup, onları etkisiz 

hale getirdikten sonra, hepsini iplerle ağaca bağlayıp, hazır 

ettikleri yiyecekleri onların gözleri önünde afiyetle yerler, si-

lah ve malzemelerini de alıp yola keyifle koyulurlar. İplerden 

kendi- lerini kurtarıp ki bunlar Gölbaşının ağa’sının adam-

larıdır, ağalarına koşup durumu açıklarlar. Ağa hiddetlenerek 

“ Ben sizleri bu hallere düşesiniz diye mi besliyorum. Bunları 

yapsa yapsa Mustafa Ağa’nın adamları yapmıştır. Çabuk gidin 

onları yakalayın, onlara derslerini verin ve ellerinde ne varsa 

alın getirin.” der. Ağa’nın adamları hemen yola koyulur ve Vi-

ranşehir’e henüz kavuşmadan bizimkileri kıstırırlar. Ellerinde 

ne varsa, Mustafa Ağa’nın siparişleri de dahil alırlar. Hatta 

tüm giysilerini soyarak çırılçıplak ortalıkta bırakıp, Gölbaşına 

tekrar dönerler. Bizim kafadarlar, bu durumda ne yapacak-

larını şaşırırlar. Bu vaziyette eve nasıl dönecekler, önemlisi 

ağa’ya nasıl hesap verecekler?... İnsanların gözüne gözük-

meden, saklanaraktan eve gelirler. Ağa’nın korkusun- dan 

birkaç gün dışarı çıkamazlar. Ama ne zamana kadar?..Nihayet 

ağa’nın huzuruna çıkıp, her şeyi birbir anlatırlar.Tabii ki ağa 

sinirlenir.”Ben anlamam, benim siparişlerimi nasıl kaptırdı 

iseniz, alıp geleceksiniz!.Ben onu, bunu bilmem, tamam mı?...

Mustafa Ağa, Gölbaşının ağasına, özür ve üzüntülerini 

bildiren bir mektup yazar, siparişlerinin iadesini ister. Bizim 

kafadarlar, ezile-büzüle  Gölbaşı Ağa’ sının huzuruna çıkarak, 

ağalarının yazdığı mektubu uzatırlar. Ağa mektubu açar okur, 

kaşlarını çatarak “Bir daha sizleri bu topraklarda görmiye-

ceğim”, diyerek tehdit eder ve Mustafa Ağa’ya ait olan  eşy-

aları vererek onları postalar..

     Muhacir dayı ve arkadaşları, Mustafa Ağa’nın sadık 

adamlarıdırlar. Onun bir dediğini iki etmemektedirler. Hatta 

aklından geçenleri bile okumaktadırlar.Ve aynı zamanda on-

dan çok ta korkmaktadırlar. Ona yaranmak için her şeyi göze 

alabilmektedirler.

Yine bir gün ağa atı ile, etrafı bir kolaçan ettikten son-

ra eve döndüğünde “Bu gün falan köyde, falanın öküzlerini 

gördüm. Ama ne öküzlerdi. Hayran kaldım. ”der. Bunu bir ih-

bar kabul eden ve emir telakki eden Muhacir dayı ve arkadaş- 

ları, ağayı mutlu etmek adına hemen harekete geçerler. Bahsi 

edilen köye ve şahsa misafir olurlar. Köylü ağanın adamları 

olduklarını anladığı bu kişilere izzet-ikramlarda bulunur.Yedi-

rir, içirir ve yataklarını da sererek istirahatlarını temin eder. 

Kendisi de uykuya dalar. Gecenin bir vakti, Muhacir dayı ve 

adamları, sessizce ahıra inip bahsi edilen öküzleri çıkarıp, yola 

revan olurlar. Ve öküzleri getirip ağa’nın ağılına bağlarlar. Ağa 

sabah uyanıp öküzleri ağılda görünce şaşırır. Hemen Muhacir 

dayıyı çağırır.”Siz ki bu öküzleri alıp geldiniz o ki, bu adam si-

zleri tanımaz mı, sizlerin öküzleri götürdüğünüzü anlamaz mı 

ve buraya gelip beni sıkıntıya sokmaz mı? Çabuk alın götürün 

bu öküzleri buradan ve kaybedin!..”Bunun üzerine Muhacir 

dayı ve adamları öküzleri Akçadağ’a götürüp pazarda   satar-

lar ve dönerler.

Diğer taraftan, köylü uyandığında misafirlerin yatak-

larında olmadıklarını fark eder. Merakla dışarı çıkar, etrafa 

bakar kimsecikler yok. ”Allah Allah, bu adamlar nereye gid-

erler?” diyerek ahıra yönelir. Ahırın kapısı açıktır. Merakla 

içeri girdiğinde, o güzelim öküzlerinin orada olmadıklarını 

görür ve adeta beyninden vurulmuşa döner.Telaşla sağa-sola 

koşuşur. Yok, yok, yok!.. Öküzler ve  de misafirler sırra kadem 

basmışlardır. Öküzlerin, ağanın adamları tarafından kaçırılıp 

götürüldüğüne kanaat getirir. Başka da bir ihtimal aklına 

gelmez. Herşey apaçık ortadır. Hemen telaşla yola koyulur 

ve kasabaya gelerek ağa’nın kapısını  çalar. Mustafa Ağa, 

köylüyü güler yüz ve nezaketle karşılar ve içeri bu- yur eder. 

Köylünün ne maksatla geldiğinin farkındadır ama belli etme-

meye çalışarak “Buyur ağa, bir sıkıntın mı var?”sözü üzerine, 

köylü üzgün ve bitkin bir vaziyette olanları anlatır. Bunun üze-

rine ağa, Muhacir dayı ve adamlarını çağırır. Köylüye dönerek 

“Senin öküzleri bunlar mı çaldı diyorsun?” Köylü, “He ağam 

bunlar! Akşam bana misafir  oldular. Sabah kalktım ki ne mis-

afirler, ne de öküzler var ortalıkta. Bunlardan başkası olamaz 

ağam.”..Ağa hiddetlenmiştir. “Söyleyin bakayım, bu garibanın 

öküzlerini siz mi çaldınız?..” diyerek girişir bunlara!..

“Ağam Vallaha, Billaha bizim habarımız yok öküzlerden. 

Biz ona misafir olduk doğru. Ancak, sabah erkenden kalkıp 

çıktık oradan” der ağanın adamları. Ağa, bu sefer köylüye 

dönerek “Bak, biz çalmadık diyorlar. Başka bir şahidin falan 

var mı? Ama sen gönlünü serin tut. Ben olayı takip edeceğim. 

Mutlaka bir yerlerden çıkar kokusu. Sen şimdi, doğru evine 

git. Herhangi bir durum olursa seni haberdar ederim.”der. 

Köylü üzgün ve moralsiz bir vaziyette köyün yolunu tutar. 

Ama, öküzleri de gözünün önünden hiç gitmez.

Aradan bir zaman geçtikten sonra, ağa’dan bir haber çık-

mayınca, köylü  yine ağa’nın huzuruna çıkar.”N’oldu ağa, yok 

mu bi haber?.. Elim kolum bağlı dururum uzun zamandır. Ben 

öküzlerim olmadan ne yaparım?der, biraz da sitem ederek. 

Ve devamla “Bu öküzleri senin adamlarından başka kimse 

götüremez, verin benim öküzlerimi!..diyerek ayak diretir. Ağa 

bu durum karşısında hiddet- lenerek “ Ne yani, senin ökü-

zlerini ben mi çaldım. Beni hırsızlıkla mı itham ediyorsun?” 

diyerek  köylüye bir tokat atar. Köylü, giden öküzlerine mi 

yansın, yoksa yediği tokata mı!..Gayet üzgün ve umutsuzca 

“Öküzlerimi çalanlar Allah’tan  bulsunlar!..” diyerek köyünün 

yolunu tutar.

    O dönemler, ağalık hükümranlığı ülke çapında yay-

gındır. Ama zamanla bu özellikler kaybolmaya başlar. Bu du-

rum karşısında ağalar; kendi himaye- lerindeki fedailik yapan 

insanalara “Öküz öldü, ortaklık bitti” dercesine bu insanlara 

yol vermişlerdir. Her fedai gibi işsiz kalan  bizim muhacir dayı 

da Gölbaşının bir köyünde cami imamı olarak görev yapmaya 

başlar. Ama, bir yandan da Gölbaşının ağası’na görünmem-

eye çalışır. Çünkü zamanında ağa’ya birçok defalar zarar ver-

miştir. Bu durumunu bilen eşi Emine, kendisine rahat- sızlık 

verdiğinde “Baak,  ağa’ya söylerim ha!..”diyerek kendisini 

tehdit eder, o da “Aman gurban Emine, sakın ha, ne dersen, 

nasıl istersen öyle olurum. Yeter ki beni ağa’ya söyleme. Şim-

di yalnız başıma ne yaparım?..der.

    Muhacir dayı, her ne kadar bazı gereksiz yanlış işler 

yapmışsa da, aslında çok saf ve hoş sohbet bir insandır.Yaptığı 

yanlış işleri de Ağa memnun olsun diye yapmıştır.Yoksa kötü 

bir niyeti yokturdur. Muhacir dayı ile ilgili o kadar çok hikaye 

dinlemişimdir ki, onları anlatmaya sayfalar yetmez. Olmaz sa 

birkaç tanesini daha anlatalım.

     Muhacir dayı(Memet Kaba) birkaç muhacir arkadaşı ile, 

bir kasabada yapılan güreşleri izlemektedirler. Bir süre sonra, 

oranın yerlileri, garip gördükleri bizim- lere güreş teklifinde 

bulunurlar. Bizimkilerin hiçbiri güreşten anlamamaktadır. 

Oradakilere yok demek te işlerine gelmediğinden “Biz öyle 

rast gele herkesle güreş tutmayız, bizim karşımıza çıkacak 

pehlivanın çok iddialı olması lazım. Ama, isterseniz (Muhacir 

dayıyı göstererek) bu adamımız çıksın ortaya ki, o bizlerin en 

az güreş bilenimizdir. Şayet onu yenerseniz, o zaman biz de 

çıkarız meydana “diyerek Muhacir dayıya soyunmasını söyler-

ler. Muhacir dayı saf adam, hemen soyunup çıkar meydana. 

Muhacir dayı iri yapılı, adeta bir insan azmanıdır. Meydan-

da dolanmaya başlar. Hiç kimse onunla  güreşmeye cesaret 

gösteremez.Ve böylece bizimkiler vartayı atlatmış olurlar…

     Muhacir dayı Adana’dadır. İş bulmak umudu ile işçi 

pazarına uğrar. Bir iş sahibi, birkaç kişiyi, bu arada iri 

yapısından dolayı Muhacir dayıyı da katar ve eve getirir.

Yukarıdaki hanımına bağırır.”Hanım, bak çalışacak işçileri 

getirdim. Hepsi de seçme Maşallah. Evin hanımı dışarı çıkar, 

işçilere şöyle bir bakar ve Muhacir dayıyı göstererek; “ şu ad-

amı koy ver gitsin, diğerleri hemen işe başlasın.”der. Evin beyi 

hemen atılır “Hanım sen ne yapıyorsun? En babayiğit olanı 

istemiyorsun!..der. Hanım “Bey, bey! bu adam iyi çalışan biri 

olsa idi, böylesine irileşirmiydi?.. Muhacir dayı bu durumu, 

sonradan arkadaşlarına anlatırken “ Yahu, gari nassın da bildi 

!...”demiş ve gülüşmüşlerdir.

Muhacir Dayı(Memet Kaba), Bilgili ailesinden Ali Efend-

inin kızı Emine(1901-…)ile evlilik yapmış, ancak çocukları 

olmamıştır.Yaşlanınca eli iş tutmaz olmuştur. Eşi de ölünce, 

çocukları da zaten olmamıştır, ortada kalmıştır.Yeğeni Servet 

Özbey, onu Adana’daki Yaşlılar Yurdu’na yatırmış, ancak haya-

ta fazla direnemeyerek orada vefat etmiştir.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


