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Doğanşehir Belediyesi Çalışıyor
Doğanşehir İlçesi Güzelleşiyor!
Doğanşehir Belediyesi birimleri sahada
her mahalle ve sokakta vatandaşların rahat ve daha yaşanabilir yaşam alanları için
hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Altyapı ve
üstyapı çalışmalarında Doğanşehir belediyesi ekipleri yol asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt merhum onursal Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün vefatından sonra devir aldığı
Belediye Başkanlığını sahada çalışarak geçiriyor.
Altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Doğanşehir ilçesinin tüm mahallelerinde hizmet
seferberliği başlatan Doğanşehir Belediye
Başkanı Durali Zelyurt Altıntop Mahallesinde devam eden yol genişletme ve asfaltlama
çalışmalarını yerinde inceledi.
Doğanşehir Altıntop Mahallesi Muhtarı
Mehmet Toprak yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini belirterek şu sözlere yer
verdi.
Muhtar Toprak ; " Altıntop mahallemiz
için yapılan yol genişletme çalışmalarından
dolayı mahallem adına başta Başkanımız
Durali Zelyurt beye, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beye
ve ekibine sonsuz teşekkür ederim."dedi.

Çalışmaları inceleyip bilgiler alan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt
"Altıntop mahallemizdeki Yol genişletme ve
asfaltlama çalışmaları başlamıştır. Yol medeniyettir anlayışı çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kış
gelmeden Doğanşehir ilçemizin tüm mahallelerini imkânlar ölçüsünde asfalt ve Parke
kilit taş döşeme işi yanında imkan olan yerlerde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm gayretimiz Doğanşehir halkımızın hizmetlere ulaşmasını sağlamak içindir.
Altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturma gayretindeyiz " dedi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt çalışmaları yerinde inceleyip gerekli
müdahalelerle hizmetlerin sağlıklı olması
için elinden gayreti gösteriyor.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt " Doğanşehir ilçemizdeki devam eden
Yol Asfaltlama ve Kaldırım çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor. Bugünde çalışmaları
yerinde inceledik. Doğanşehir ilçemizi güzelleştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Doğanşehir Halkımıza Belediye imkânlarını seferber ederek her türlü kaldırım,
yol, su, Kanalizasyon, Yeşil Alanlar, Dinlen-

me yerleri, Oyun alanları gibi daha birçok
hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Ekiplerimiz devamlı sahada çalışmalarını
sürdürüyorlar.
Kısa sürede büyük mesafeler kat ederek
hizmetlerimizi yaptık. İlçemiz şu an itibarıyla daha modern ve yaşanabilir örnek ilçeler-

den birisi durumuna geldi. Yeter mi yetmez
Doğanşehir halkımıza ilçemize ne kadar
hizmet etsek azdır. Hizmetlerimizi hemşerilerimizle istişare ederek yapıyoruz. Burada
vatandaş memnuniyeti bizim için çok önemli " dedi.
Haber Merkezi

CUMHURBAŞKANLIĞI OSMANLI ARŞİVİNDE
BULUNAN 1840-1841 YILLARINA AİT
NÜFUS DEFTERİNE GÖRE POLAT’IN NÜFUSU
1840-1841 yıllarında Polat; Harput (Elazığ) eyaletinin, Besni kazasına bağlı Subadra (Doğanşehir) nahiyesinin ikinci büyük köyüdür. Aynı yıllarda yapılan nüfus sayımına göre Polat köyünde toplam 68 hane bulunmaktaydı.3’TE
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Attilla Özdemir’in Hemşerimiz Deprem
Uzmanı Hüseyin Yılmaz ile Röportaj Yaptı
Prof.Dr.Hüseyin Yılmaz Atilla Özdemir ile Orta Okulu çok iyi bir kadroya sahipti. Mehröportaj yaptı.
met İnci, Yılmaz Öztürk, Sengül Günaçtı,
Mustafa Firengiz ve Süleyman Özçiftçi şükHocam herkesin bir Doğanşehir’i var, O ranla hatırladığım hocalarımdı. Ortaokul son
günlerden hatırladıklarınızı bizimle paylaşır sınıftaki sıra arkadaşlarım Fatih Dulkadiroğmısınız?
lu (112) ve Edip Özbey’in (107) okul numaraBenim Doğanşehir’im çocukluğumuz larını nedense unutmadım.
kadar masumdur. Benim Doğanşehir’im,
Ayrıca Ortaokul ikinci sınıftaki bir olay da
hemen hemen hiç birinin kilitlenmediği ka- hafızamdan hiç silinmedi. Bir derste Mustapıların ardında insanların geceleri güvenli fa Firengiz hoca “Herkes içinden geldiği gibi
bir şekilde uyuyabildiği samimi bir şehirdi. bir resim çizsin ama resim kâğıdının üzerine
Büyüklerin herkesin büyüğü olarak saygı kimliğini belirten herhangi bir işaret koymagördüğü, küçüklerin ise bütün büyükler ta- sın” dedi. Daha sonra resimleri topladı. Her
rafından korunduğu, yüzmenin Büyük dere, resmi çıkararak resim sahibiyle ilgili yorumKüçük dere (Danalık) ve Bentte öğrenildiği, sal bilgilerini açıkladı. Resimlerden birini yo“birdirbir”, takla, uzun eşek, bilye, cikkor rumlarken sahibinin annesinin muhtemelen
ve çelik-çomak oyunlarının oynandığı, üzü- yaşamıyor olduğunu söyledi. Sınıftaki bir kız
mün Köse Mustafaların bağından, eriğin Çer- arkadaşımız olan resim sahibinin gerçekten
kez Ablaların ve elmanın ise Besnili Ömer’in de öksüz olduğunu o gün öğrendik. Benim
bahçesinden yenildiği, ana-babaların endişe resmim için “Bu resmin sahibi şair ruhlu biri”
etmeleri gerekmeden gece 11’ lere kadar ço- demişti. Bu gazla, muhtemelen son sınıfta
cukların sokakta oyun oynayabildikleri şirin yapılan bir şiir yarışmasına katıldım. O döbir kasabaydı benim Doğanşehir’im.
nemler hafta başı ve sonlarında yapılan istikOkul öncesi çocukluğum böyle bir ka- lal marşı törenlerinin birinde sonuçlar açıksabanın nispeten yoksul bir mahallesi olan landı. Günay Özmansur birinci ve ben ikinci
halk dilinde Aşağı Mahalle olarak adlandırı- olmuştuk. Her birimize Okul Müdürü Sıtkı
lan Doğu Mahallesindeki Koç Sokakta yaşıtım Karahan tarafından tören topluluğu önünde
Doğan Durmuş ve kardeşi Hayri ile yan yana armağan olarak birer roman verilmişti. Beevlerde birlikte geçti. Okul çağım geldiğinde nimki Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun yazdığı
abim o zamanlar ilçedeki tek ilkokul olan ve “Savcı Bey” romanıydı. Ancak arkası gelmedi
o yaştaki bir çocuğa göre evden az uzakta ve Firengiz hocayı doğrulayamadım.
olmayan ( yaklaşık1.2 km) Merkez İlkokuluOrtaokul bitince büyük bir problemle karna kaydımı yaptırdı (1960). İlk öğretmenim
şılaştım. O yıllarda ilçemizde Lise düzeyinde
Hasan Sönmez’di. Şimdi hatırlayamadığım
okul yoktu. Bu durumda ya parasız yatılı
bir nedenle ikinci sınıftan sonra Mehmet Ali
okullardan birini kazanacaktım ya da okul
Demiralp ile devam ettim ve beşinci sınıfta
hayatım ortaokul diplomasıyla sonlanacaktı.
Mehmet Cüra (Ertuğruloğulları) hoca taraZira ailemin ekonomik durumu Malatya da
fından mezun edildim. Üçü de elleri öpülesi
Liseyi okutacak durumda değildi. Devlet Paöğretmenlerdi.
rasız Yatılı Lise Sınavını kazanınca sorun çöOrta öğrenime başladığım Doğanşehir
züldü ve 1969 yılında Turan Emeksiz
Lisesi’nde öğrenime başladım. Yani
“Cumhuriyetin” bir kurumu imdadıma
yetişmişti. Artık Doğanşehir’de ancak
Doğanşehir Jandarma Bölük
yaz tatillerinde bulunabiliyordum.
komutanlığında almış olduğum yivsiz tüfek
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.
-Neden yer bilimi?
İbrahim Ürkmez
Bizim dönemimizde Lise müfredatında Jeoloji dersi de vardı. Jeoloji dersini Jeoloji Mühendisi olan
soyadını hatırlamadığım Turan hoca
veriyordu. Sanırım hoca jeolojiyi sevdirdi. Ayrıca Jeoloji Mühendisleri mezun olur olmaz iş bulabiliyorlardı ve
Sahibi
maaşları da fena değildi. Bu yüzden
Hüseyin KARAASLAN
1972 yılında puanım başka yerlere de
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
uygun olduğu halde Karadeniz TekDemet Tuncel
nik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne
Muhabirler
İsa Kanlıbaş
kaydımı yaptırdım.
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-Çalışma hayatınız?
1977 yılında mezun olduktan
bir ay sonra MTA Genel Müdürlüğü
Malatya Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım. 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak
geçtim Yüksek Lisans öğreniminin
ardından Doktora Yeterlik Sınavını
geçtikten sonra 1986 yılında yeniden
eski kurumuma döndüm. Malatya
Bölge Müdürlüğü’nün değişik projelerinde çalışırken bir yandan da
Doğanşehir ve çevresinin jeolojisini

konu edinen doktora tezimi 1992 yılında ta- nek’in 2km ve Karanlıkdere’nin 5km günemamladım.
yinden geçmektedir. Haritada da görüleceği
üzere 1900 yılından günümüze kadar bu fay
-Doğanşehir için yaptığınız çalışmalarınız hattında merkez üssü Doğanşehir içesi sınırDoktora tez kapsamında ilçemizin jeolojik ları içinde kalan ve büyüklüğü 4-5 arasında
yapısını ve Doğanşehir’de deprem kaynakla- olan 4-5 deprem meydana gelmiştir. Bu deprı olabilecek aktif fayları inceleme olanağını remler Doğanşehir’de herhangi bir kayba yol
buldum. Bu çalışmalar sırasında hiçbir ola- açmazken İlçe sınırları dışındaki bölümlenağı esirgemeyen MTA Genel Müdürlüğü’ne rinde gerçekleşen depremler önemli kayıpşükranlarımı da belirtmeliyim.
lara neden olmuştur. Bu fay kolundaki son
yüzey izini oluşturduğu düşünülen deprem
-Şu an ki göreviniz?
1893 yılında gerçekleşen, 7.2 büyüklüğünde2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversi- ki depremdir. Bu deprem 02 Mart 1893 Çetesi Mühendislik Fakültesinde Yardımcı Do- likhan Depremidir. Bu depremde Malatya’nın
çent olarak başladığım akademik hayatımı güneyindeki 220 km uzunluğunda ve 120 km
halen aynı fakültede Prof. Dr. ünvanıyla sür- genişliğindeki bir alanda, Kubeli, Behevni,
dürüyorum.
Hun-i Monayır, Akçadağ, Karakiahta ve Mir-Doğanşehir deki deprem riski ve değer- dis yerleşim alanları etkilenmiştir. Akçadağ
lendirmeleriniz?
Bölgesindeki 11740 evden 2179 ev tamamen
Doğa hiçbir nimeti külfetsiz vermiyor. İl- yıkılmış, 1345 ev oturulamaz hale gelmiş ve
çemiz için de bu geçerli. Doğanşehir su sıkın- 2195 ev hasar görmüştür. Depremde oluşan
tısı yaşamayan bir yer. Musluğu açtığınızda can kaybı 885, yaralı sayısı 164 dür. Malatya
içilebilir suyunuz akıyor. Sürgü barajının suyu ile Pütürge arasındaki dağ köylerinde 7000
ile binlerce dönüm arazi sulanıyor. Bu suların evden 5100 ü tamamen, 30000 nüfuslu Maesas kaynağı ise Takaz pınarı. Bu durumun latya da ise bazı evler yıkılarak 3000 can
nedeni ise Sürgü Fayı’dır. Çelikhan’dan başla- kaybı olmuştur. 04 Aralık 1905 tarihli 6.8
yıp eski Kurucaova, Sürgü, Hudut ve Kalecik büyüklüğündeki Şiro Çayı Depreminde ise
güzergâhını takip eden bu fay boyunca Takaz, Pütürge ile Sürgü arasındaki dağ köylerinSürgü’nün içindeki kaynak ve Sürmeli Pınar de 500 can kaybı ve çok sayıda binada ağır
gibi çok sayıda su kaynakları çıkıyor. Sürgü hasar oluşarak, Kozluk, Abdülharap, GüzhaFayı bu nimetlerinin yanı sıra bazan 5 Mayıs ne, Erkenek Kasabaları tamamen yıkılmıştır.
1986’daki gibi biriken enerjisini salıvererek Buradan da anlaşılacağı üzere Doğanşehir’in
üzerindeki ve yakınındaki yerleşim yerlerini depremselliğini araştırırken yalnızca ilçe sısarsarak can ve mal kaybına neden oluyor.
nırları içindeki deprem kaynaklarını değil
Bir yörenin depremselliğinin araştırıl- bölgesel kaynakları dikkate almak gerekir.
masında ilk aşama bölgede deprem üreten Örneğin Malatya Valiliiğinden yapılan açıklafayların konumları ve geçmiş davranışları- maya göre, 24 Ocak’ta Sivrice (Elazığ) mernın bilinmesidir. Bu açıdan bakıldığında Şekil kezli 6.8’lik deprem sonucu Pütürge ilçesinde
1’deki haritada görüleceği üzere Doğanşehir’i 941, Battalgazi’de 951, Kale’de 843, Doğanetkileyebilecek önemli deprem kaynakla- yol’da 433, Yeşilyurt’ta ise 151 olmak üzere 3
rı bulunmaktadır. Bunlar güneyden kuzeye bin 319 binada 6 bin 339 bağımsız bölümün
Doğu Anadolu Fayı, Sürgü Fayı, Doğanşehir ağır hasarlı olduğu belirlendi. Doğanyol’da
Fay Zonu ve Malatya Fayıdır. Bunların dışında 132, Battalgazi’de 110, Pütürge’de 27, Kale’de
Çığlık ve Eskiköy arasında muhtemel bir fay 11, Yeşilyurt’ta ise 6 bina acil yıkılacak. Ayhattı daha bulunmaktadır.
rıca, Battalgazi’de 3 bin 53, Pütürge’de 758,
Doğu Anadolu Fayı
Yeşilyurt’ta 578, Kale’de 763, Doğanyol’da ise
Türkiye’de ki en önemli aktif fay zonla- 395 olmak üzere toplam 5 bin 547 binada 18
rından biri olan Doğu Anadolu Fay Zonunun bin 469 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu
Çelikhan’ın doğusundaki Yarpuzlu’dan baş- tespit edildi. Bundan dolayı Malatya ve çevlayıp Gölbaşı’na kadar olan bölümü Erkenek resindeki diri faylar Şekil 1 A’ da ayrıca gössegmenti olarak bilinir. Bu fay, Doğanşehir’e terilmiştir.
bağlı Kurucaova’nın yaklaşık 1.5 km, ErkeDevamı Haftaya
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CUMHURBAŞKANLIĞI OSMANLI ARŞİVİNDE BULUNAN 1840-1841
YILLARINA AİT NÜFUS DEFTERİNE GÖRE POLAT’IN NÜFUSU
1840-1841 yıllarında Polat; Harput (Elazığ)
eyaletinin, Besni kazasına bağlı Subadra (Doğanşehir) nahiyesinin ikinci büyük köyüdür.
Aynı yıllarda yapılan nüfus sayımına göre Polat köyünde toplam 68 hane bulunmaktaydı.
Nüfus sayımı, vergi gelirlerini netleştirmek
ve askere alma işlemlerine bir düzen vermek
amacıyla yapıldığı için sadece erkek nüfus kayda geçirilmişti. Buna göre 68 hanede toplam
158 erkek nüfus bulunmaktaydı.Seferberlik ve
savaş dönemleri haricinde genellikle nüfusun
%50’sini kadınların oluşturduğu varsayılırsa
Polat’ın 158 olan erkek nüfusuna, 158 nüfus
kadın da eklenmesi durumunda köyün 316 nüfustan oluştuğu söylenebilir. Bu sayıya, nüfus
sayımına katılmayan, kayıt dışı kişilerin dâhil
edilmesi durumunMehmed
40
da köyün bu yıllarMustafa
21
daki nüfusu yaklaşık
olarak 500 nüfustan
Ali
21
ibaret olacaktır.
Hasan
13
Köyde kullanılan
Hüseyin
7
erkek isimlerinin sıkAhmed
6
lığı aşağıdaki şekilHalil
6
dedir. 40 kişinin ismi
Memiş
6
Mehmed, 21 kişinin
ismi ise Mustafa’dır.
Osman
6
Mehmed ismi MuÖmer
6
hammed’in kısaltılVeli
5
mış şeklidir. Mustafa
Süleyman
4
ve Ahmed de Hz. Muİbrahim
4
hammed’in ismi olup
toplamda 67 erkek,
İsmail
2
Hz. Muhammed’in
Habib
2
ismiyle isimlendirilAbdurrahman 1
miştir.Köyde kullaAbuzer
1
nılan isimlerin çok
Bayram
1
büyük bir kısmı sahabe ve peygamber
Musa
1
isimleridir.
Selim
1
Köyde 40 hane
Yusuf
1

reisi çiftçilikle geçimini sağlamaktadır. 16
hane reisi rençberdir. Köyde bir adet devletin tanıyıp imamlığını tescil ettiği imam-hatip
bulunmaktadır. 35 yaşında olan Hacı Hüseyin
Efendi oğlu Hüseyin Efendi köyün imamlığını
yapmaktadır. 11 hane reisinin ne ile meşgul
olduğu belirtilmemiştir. Meslekleri belirtilmeyen hane reislerinden ikisi redif askeridir, biri
görme engellidir. 13 ve 25 yaşlarında olan iki

hane reisiyle birlikte, 55-75 yaş aralığında olan
altı hane reisinin de geçimini ne ile sağladığı
belirtilmemiştir.
Köyde 9 redif askeri (askerlik vazifesini
yerine getirdikten sonra yedeğe ayrılan er), 2
mansure askeri (yeni kurulan orduda askerlik
yapan) bulunmaktadır.
Nüfus sayımında lakabıyla kayda geçirilen
kişilerin lakapları ve isimleri şöyledir: Cerrah
Ömer, Deli Apan,Deli İbiş,Gedik Hasan,Gönni
İbiş, Hacı Ali, Hacı Hüseyin, Hacı Kadir, Hacı
Mustafa, Kahya İsmail,Kara Cuma,Kara Hacı,Kara Hasan, Kara Kahya, Kekeç Ömer,Kel Ahmed,Kel İsmail, Kılıç Ömer,KışoğluMehmed,Köşker Ali,Köşker Mehmed, Köşker Topu,Kürd
Ali, Molla Ali,Molla Bekir, Molla İbrahim, Molla
Mehmed, Molla Mustafa, Molla Osman.
Polat köyünün erkeklerinin fiziki özellikleri
ise şu şekildedir:
Erkeklerin 73’ü orta boylu, 11’i kısa boylu ve
7’siise uzun boyludur.
29’u siyah sakallı, 15’iak sakallı, 15’i kır sakallı, 5’i köse sakallı, 3’ü kumral sakallı ve 2’si
ise sarı sakallıdır.
Erkeklerin 12’si kumral bıyıklı, 9’u ise siyah
bıyıklıdır.
Köydeki erkeklerden 3’ü görme engelli, 2’si
çolak, 1’i topal, 1’i ise parmaksızdır.
Köyün yaş ortalaması 29’dur. Polat köyündeki yaş dağılımı aşağıdaki şekildedir.
Yaş Aralığı
Kişi sayısı
1-10 yaş aralığında
37 kişi
11-20 yaş aralığında
27 kişi
21-30 yaş aralığında
26 kişi
31-40 yaş aralığında
25 kişi
41-50 yaş aralığında
15 kişi
51-60 yaş aralığında
15 kişi
61-70 yaş aralığında
11 kişi
71-80 yaş aralığında
2 kişi
Toplam
158 erkek nüfus

MEHMET
KAYABAŞI
Şair ve yazar

SELAM OLSUN
Seni sordum duvarlara,
Yalnız düştüm o yollara,
Kuşlar kondu o dallara,
Sedam ile selam olsun.
Şarkı oldun zor nefesle,
Bir gül sevdim o hevesle,
Öksüz kaldım bir kümesle,
Sedam ile selam olsun.
Terim aktı o toprağa,
Damla damla sor damağa,
Gülüm al al bak yanağa,
Sedam ile selam olsun.
Dalla durur gül ağacı,
Güzel takmış sarı tacı,
Gönül yorgun kalmaz gücü,
Sedam ile selam olsun.
Elim değdi dost eline,
Dert anlattım saz teline,
Dilim söyler dağ gülüne,
Sedam ile selam olsun.
Seni sevdim duydu âlem,
Gönül ağlar yazar kalem,
Diyar diyar gezer çilem,
Sedam ile selam olsun.
Garip bakar taş duvara,
Yakın durur dalla nara,
Gurbet ile ahu zara,
Sedam ile selam olsun.

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Arkadaşlıkları sarsılmak, arkadaşlık bağları kopmak, birbirine darılmak... 2. Bir şey yapmak için verilen veya alınan
özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet... Sinema
ve televizyonda görüntüsü olmayan kişiye ait söz... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 3. Erik, kayısı vb. ağaçlardan
sızan bir çeşit zamk... Bir organda birdenbire ortaya çıkan
fizyolojik bozukluk, akse... 4. Yüreklendirmeye yarayan bir
seslenme sözü, yaşa... Gizlemek.. “Hayır” anlamında bir
söz... 5. Bağır (eski)... Amerikalı... 6. Yayla atılan, ucunda
sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk... Okramak
işi veya durumu... Rubidyum elementinin simgesi... 7. -den
başka, gayri (eski)... Bağırmak fiili ile “yüksek sesle bağırmak” anlamına gelen “.... bağırmak” deyiminde kullanılan bir söz... Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme

veya sevinç anlatan bir söz... 8. Resmî bir göreve atama
veya bir üst aşama için yazılan yazı (eski)... Protaktinyum
elementinin simgesi... Radyum elementinin simgesi...
Herhangi bir sayıda olan şey, adet... 9. En tiz erkek sesi...
Kaytarma işi... 10. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık,
fecir... Koşma... Beyaz dışında başka rengi veya renkleri
olan... 11. Erkeği andıran, erkeğe benzeyen, erkek gibi,
erkeğimsi, maskulen... Dur anlamında kullanılan buyruk
sözü (argo)... 12. Fermiyum elementinin simgesi... Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri
gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma,
aksu... Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer,
kadar, değin... 13. Doğu Hindistan’da yetişen bir bitki... Filistin halkının başkaldırısı... 14. Acılanmak durumu... Bir
dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri (eski)... 15. Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler
açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği, acımık... Platin
elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İkileşim... Anlatma, bildirme (eski)... 2. Başlangıcı
belli olmayan zaman, öncesizlik... Azılı atları zapt etmek
için dillerini bastıracak biçimde yapılmış demir araç... 3.
Düşünce... Uyum... Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler, püskürtü... 4. Ansızın ortaya çıkan...
Çiçekleri hekimlikte kullanılan ve kökü kavrularak yenilen,
bir yıllık ve otsu bir bitki... Herhangi bir tarım ürününü
üreten, tarımla uğraşan çiftçi... 5. Bilinenden ayrı, değişik,
farklı, özge... Herhangi bir okka ağırlığında veya oylumunda olan... 6. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... Önlük... 7.

Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma...
Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... Şiilik... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... 8. Işılamak durumu veya biçimi... Kurçatovyum
elementinin simgesi... Gönül eri (eski)... 9. İskambil kâğıtlarında birli... Bartın iline bağlı ilçelerden biri... Banmak
işi... 10. Çekmek işi... Bayrağı taşımakla görevli kimse...
11. Israrlı bir biçimde... Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli
veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı... 12. Birden sonra gelen sayının ad...
Sergilik... Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı,
vantilatör... 13. Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir
çenekli, çok yıllık bir bitki... Kripton elementinin simgesi...
Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden
her biri, yâren... 14. Alüminyum elementinin simgesi... İlkel
yaşayan (kimse), yabani, vahşi... Edebiyatla uğraşan, edebî
eser veren kimse, yazar (eski)... 15. Eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
duyulan iki veya
daha çok sesin
birbirini sürekli
taklit etmesiyle
oluşan bütün...
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan,
yoksul
vatandaşlara devletin
sağlık hizmetlerinden ücretsiz
yararlanmaları
için verilen kart...
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BAŞSAĞLIĞI
Doğanşehir Belediye Başkanı
Durali Zelyurt’un Dayısı

Hüseyin
Poyraz
Doğanşehir’de Armut Ağacı Ekim Ayında Çiçek Açtı

Armut Ağacı Ekim Ayında Çiçek Açtı
Doğanşehir ilçesinde, armut ağacının Ekim ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.
Doğanşehir ilçesine bağlı
Kurucaova mahallesi Kalecik
mevkiinde bulunan armut
ağacı çiçek açtı. Meyveleri
bir süre önce toplanan ağa-

cın Ekim ayında çiçek açması
görenleri şaşırttı.
Bahçe sahibi Ali Yücegönül, sonbaharı yaşamalarına
rağmen havanın hala sıcak
olduğunu belirterek, "Hava
sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

ADALET
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Bahçemde armut ağacının
çiçek açtığını görünce şaşırdım. Ağacın sıcak havaya
aldandığını düşünüyorum.
Daha önce Ekim ayında çiçek
açan armut ağacı görmemiştim" dedi.
Haber; İsa Kanlıbaş

karar verilir.
Mimar çıkıp gittikten sonra Fatih,
kadıya dönerek “ Şayet benim padişahlı-ğımdan çekinip de farklı bir karar
vermiş olsaydın kılıcımla kafanı koparırBilgili, kültürlü, deneyimli ve oturaklı
dım” demiştir. Kadı ise padişaha dönerek
bir padişah olarak kabul gören Fatih Sulkendinden emin bir şekilde şöyle demiştan Mehmet İstanbul’u alınca, Rum asıllı
tir “ Şayet sen de padişahlığına güvenip
meşhur bir mimara Ayasofya’nın kub-bede vermiş olduğum karara karşı gelmiş
sinden daha geniş kubbeli bir cami yapılmasını emreder. Mimar, emir üzeri-ne ca- ol-saydın, şu gördüğün topuzla kafanı
ezerdim” demiştir… Böyle bir hadise
miyi tamamlar. Fatih, caminin kubbesinin
olmuş mu dur bilinmez. Ancak, OsmanAyasofya’nınkinden büyük ol-madı-ğını
lı’nın o şaşaalı dönemlerinde, adaletin, ne
görünce mimara kızar ve nedenini sorar.
dere-ce hassas bir şekilde uygulandığını
Mimar “ Şayet kubbeyi da-ha büyük
olarak inşa etseydim. Bir yer sarsıntısında gösteren güzel bir örnek olması bakımın-dan kayda değerdir … Fatih Sultan
yıkılıverir ve bu eser ziyan olurdu” demeMehmet’in bu konu ile ilgili şu sözü de
sine rağmen Fatih Mehmet Sultan “ Sen
öne-mini korumaktadır. “ Kadıyı satın alırAyasofya’ya gölge düş-sün istemedin
sanız adaleti öldürürsünüz. Adaleti öldüve bilerek bunu böyle yaptın” diyerek
rür-seniz de devleti yok edersiniz” …
kolunun birinin kesil-mesini emreder.
Osmanlıda, Fatih Sultan Mehmet’ten
Canı yanan mimar, Padişahı, Kadı Hızır
sonra en büyük Padişah olarak kabul
Beye şikayet eder. Bu-nun üzerine Padişah gören ve nice ülkeler fetheden Kanuni
Fatih Sultan Mehmet mahkemeye çağrılır. Sultan Süleyman, gerektiğinde adalet
Her iki tarafı dinleyen Kadı Hızır, kararıadına iki oğlu Mustafa ve Beyazıt’ı boğnı açıklar. Padişah Fatih Sultan Mehmet
durtmaktan geri durmamıştır. Padişaha ‘
suçlu bulun-muştur ve bir kolunun kesilKanuni ’ sıfatının yakıştırılması, koyduğu
mesine karar verilmiştir. Hiç tepki vermekurallara bizatihi kendisinin de riayet etden kararı sükunetle karşılayan Padişah
mesinden dolayıdır. Bir gün sarayın bahçekarşısında telaşlanan mimar, “ Aman
sinde bir ağacın gövdesinin karınca-larla
Kadı efen-di, sen ne yaparsın? Koca
sarılmış olduğunu görür ve rahatsızlık
bir Cihan Padişahının böyle bir cezaya
duyar. Onların yok edilmesini ister. Ama,
çarptırılma-sına benim gönlüm razı olur
bir yandan da onlara haksızlık yapılmasımu hiç. Ben şikayetimden vazgeçiyorum”
na gönlü razı olmaz. Bu durumda en iyisi
demiştir mimar. Sonuçta, Padişahın kolubir akil insana danışmak diye düşünür. O
nun kesilmesinden vazgeçilir ve kendisine devirde Zembilli Ali Efendi diye biri vardır. Ülkede herkes, varsa bir sıkıntısı ona
büyük miktarda tazminat ödenmesine

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allah’tan
rahmet Ailesine
yakınlarına ve sevenlerine
Başsağlığı diliyoruz.

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ
danışır, onun tavsiyeleri üzerine sıkıntılarından kurtulurmuş. Ülke içinde şanı o
kadar yayılmış ki, en uzak yerler-den bile
akın akın insanlar danışmak için gelirlermiş yanına. Öyle bir an olmuş ki kafasını
kaşıyacak zaman bile bulamaz olmuş.
Evine girip çıkanın haddi hesabı yokmuş
… Sonunda şöyle bir çare bulmuş kendince. Penceresinden bir zembil ( sepet)
sarkıtmış, sıkıntısı olanların bir kağıda
yazıp zembilin içine bırakmasını istemiş.
O da, geceleyin zembilin içindeki notları okuyup, çarelerini de yazıp zembilin
içine koyduktan sonra pencereden aşağıya sarkıtırmış. Böylece insan-lar zembilin
içine bırakılan yazıları okuyarak sıkıntılarına çare bulurlarmış.
Kanuni Sultan Süleyman Zembilli Ali
Efendiden haberdardır. En iyisi karıncalar
ile ilgi olarak ona danışayım diye düşünür. Kendisinin aynı zamanda şairlik bir
yanı da vardır. Sıkıntısını şiirsel bir şekilde yazarak Ali Efendinin zembilinin içine
bıraktırır. Yazdıkları şöyledir. “ Bir ağaca
dadanmışsa karınca - Sorumluk var mı
dır karıncayı kırınca?”… Padişah merakla cevabını beklemektedir. Ertesi gün
zembilin içine konulmuş olan not getirilip
Padişaha uzatılır. Padişah merak için-de
cevap niteliğindeki notu okur. Cevabi notta
şunlar yazılıdır. “ Ağaçtaki karın-cayı kırınca – Hesabı verilir Ruz-i Mahşere varınca”… Kanuni Sultan Süleyman’ın karınca
hususundaki hassasiyetinin Kuran’daki ‘
Neml’ Suresinden kaynaklandı-ğını sanmaktayım. “ Hz. Süleyman; cinler, kuşlar
ve insanlardan oluşan ordusu düzenli bir

MÜNİR
TAŞTAN
şekilde bölükler halinde yürürlerken, kendilerinin bulunduğu yerden geçeceklerini
varsayan bir karınca şöyle der ‘ Ey karıncalar! Haydi hemen yuva-larınıza girin. Süleyman ve ordusu sizi kırıp geçirmesin’…(
Neml Suresi 17 ve 18. Ayetler)
Kanuni Sultan Süleyman bir gün dönemin değerli alimlerinden aynı zamanda
süt kardeşi olan Yahya Efendiye şu soruyu
yöneltir. “ BİR DEVLET HANGİ HAL-LERDE
ÇÖKER?” Bu soruya Yahya Efendi şöyle cevap verir. “ Sultanım, bir dev-lette; Zulüm,
haksızlık yayılırsa - İşitenler neme lazım
deyip uzaklaşırlarsa – Ko- yunları kurtlar
değil de çobanlar yerse - Bilenler bunu
bilip de susarlarsa ve giz-lemeye çalışırlarsa - Fakirlerin, muhtaçların, yoksulların,
kimsesizlerin feryatları göklere çıkarsa
ve bütün bunları taşlardan başka kimse işitmezse, işte o zaman devletin sonu
görünür. Ardından devlet hazinesi boşalır,
halkın itimat ve hür-meti sarsılır. ADALET’e itaat hissi kaybolur, halkta hürmet
duygusu yok olur. Ve sonunda çöküş ve yok
oluş böylece mukadder hale gelir.”

