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HÜSEYİN
KARAASLAN

DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ

İnsan hakları temelinde kadınların maruz kal-
dığı zorbalıklar, haksızlıklar, ayrımcılıklar bu gün-
de daha yüksek sesle dile getiriliyor. 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Gününde kadınların ne kadar değerli 
oldukları bir kez daha ortaya koyacak kutlamalar 
gerçekleştirilecek.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART’TA 
KUTLANIYOR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD nin New York ken-
tinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşul-
ları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. 
Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabri-
kaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında iş-
çilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaça-
maması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. 
İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarkanın 
Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadın-
lar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi ön-
derlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki 
tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anı-
sına 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlan-
ması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul 
edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve de-
ğişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kut-
lanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921de 
Moskovada gerçekleştirilen 3. Uluslararası Ka-
dınlar Konferansında gerçekleşti. Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kut-
lanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960lı 
yılların sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde de 
kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde 
gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
16 Aralık 1977 tarihinde 8 Martın Dünya Kadınlar 
Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Birleşmiş Mil-
letlerin sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, 
kutlamanın New Yorkta ölen işçilerin anısına yapıl-
dığının yazılmamıştır.

TÜRKİYE’DE KADINLAR GÜNÜ
Türkiye’de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 
darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. 
1984’ten itibaren her geçen gün daha da geniş kit-
lelerle kutlanmaya devam ediliyor.

Başkan Zelyurt’ “Vahap Küçük
Gazetecilik Başarı Ödülleri“
İstişare Toplantısına Katıldı

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Vahap Küçük Gazetecilik Başa-
rı Ödülleri “ hakkında istişare bulunmak üzere YEŞİLDER’i ziyaret etti.2’DA

Başkanı Ali Kazgan, Başkan
Durali Zelyurt’u Ziyaret Etti

Akçadağ Belediye 
Başkanı Ali Kaz-
gan Doğanşehir 
Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’u 
makamında ziya-
ret etti.3’TE

Başkan Zelyurt; 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Mesajı 

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zel-
yurt “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” mü-
nasebetiyle bir me-
saj yayımladı.2’DE

Hemşerimiz Vali Akbıyık Doğanşehir’de
Hem-
şehrimiz 
Hakkari 
Valisi ve 
Belediye 
Başkanı  
İdris Ak-
bıyık Do-
ğanşehir 
ilçesinde 
ziyaretler-
de bulun-
du.3’TE
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MELET DERESİ SU KAYNAKLARI HAKKINDA
 

 Son günlerde sosyal medyada melet deresi ile ilgisiz paylaşımlar yapılmaktadır. Konunun detayı Do-
ğanşehir’i ilgilendiren   kısmı Merhum Vahap KÜÇÜK Başkanımız döneminde Melet deresindeki FATMA 
PINARI ve ASİ PINARI'dır. MASKİ Genel Müdürlüğünün bu  kaynaklar ile ilgili hiçbir  çalışması yoktur.

2007 yılında Malatya İl Özel idaresi tarafından yapılmış İçme suyu amaçlı "Bekirhışt" projesi söz ko-
nusudur. Bu şebekede akıtılan su köylüler tarafından kısmen şebeke tahrip edilerek sulama amaçlı kul-
lanılmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yapılmak istenende fiilen çalışmakta olan "Bekirhışt" pro-
jesinin  rehabilitasyonudur.  Diğer paylaşımların tamamı asılsızdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Doğanşehir Belediyesi 

Başkan Zelyurt’ “Vahap Küçük Gazetecilik
Başarı Ödülleri“ İstişare Toplantısına Katıldı

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, “Vahap Küçük Ga-
zetecilik Başarı Ödülleri “ hakkında 
istişare bulunmak üzere YEŞİLDER’i 
ziyaret etti.

YEŞİLDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mümtaz Toy, Eğitim Başkanı 
Çetin Atmaca ve Kadın Kolları tara-
fından sıcak ve samimi havada kar-
şılandı.

Başkan Zelyurt burada yaptığı 
konuşmada “ Merhum Vahap Baş-
kanımızın vefatı, şahsım başta ol-
mak tüm Doğanşehir’i, yetim bırak-
mıştır. 2020 yıl tüm dünya için nasıl 
bir felaket olarak kabul görmüşse, 
biz, Doğanşehirliler için de, Vahap 
Küçük büyüğümüzün ansısın ara-
mızdan ayrılması da bir felaket ol-
muştur. Her ne kadar, Onun bırak-
tığı boşluğu doldurmak için gayret 
ediyorsak ta, O’nun yerini doldu-
racak bir babayiğit daha dünyaya 
gelmez. Tek tesellimiz, sağlığında 
onun yoluna yoldaş, derdine haldaş 
olmak olmuştur. “

YEŞİLDER,  Başkanımızın adını, 
hatırasını yaşatmak için başlattığı 
bu anlamlı etkinliği, Doğanşehir-
lililer olarak takdirle karşılıyoruz. 
Ömrünü hayra, iyiliğe, sosyal toplu-
ma vakfeden Merhum başkanımız 
için yapılabilecek en anlamlı etkin-
liklerden birini düşünmüşler. Sağ 
olsunlar. Var olsunlar.  Bizler de,-
Bu konuda “nasıl destek olabiliriz, 
“nasıl katkı sunarız” başkanımızın 
şanına yakışır bir etkinlik olması 
düşüncesiyle bu ziyaretimizi ger-
çekleştirmiş bulunmaktayız. Ben 
tekrardan YEŞİLDER yönetimini, 
Merhum Başkanımız Vahap Küçük 
için gösterdikleri bu samimi gay-
retlerinden dolayı tebrik ediyorum” 
dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade eden YEŞİLDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Mümtaz Toy yaptığı 
konuşmada ” 2011 Yılında bir avuç 
eğitim gönüllüsü tarafından kuru-
lan YEŞİLDER’in,10 yılını doldurma-
sında en büyük payenin Merhum 

Başkanımız Vahap Küçük amcamıza 
aittir. Kendisi hiçbir zaman YEŞİL-
DER’i yalnız bırakmamıştır. Maddi, 
manevi tüm desteğini gördük. Al-
lah, mekanını cennet eylesin, Pey-
gamber Efendimize komşu eylesin. 
Kendisinden çok şey öğrendik. Rab-
bim Ondan razı olsun. Şimdi de biz 

YEŞİLDER olarak vefa borcumuzu 
eda etmek için bir sosyal etkinlik 
düzenliyoruz. Tek amacımız, Vahap 
Amcamız için, bir Fatiha’nın daha 
ulaşmasıdır. Ömrümüz yettiği ka-
darı ile dua edeceğiz. Bizden sonra 
da çocuklarımız, torunlarımız dua 
etmesini vasiyet edeceğiz.  Vahap 

Küçük gibi kendi nevi şahsına mün-
hasır insanlar kolay kolay yetişmi-
yor. Umarız ki, yeni Vahap Küçükler 
yetişir  de, fakirin, fukaranın, yeti-
min, öksüzsün, yolda kalmış çiçek-
lerin imdadına yetişir.” Şeklinde 
duygularını ifade etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt “8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü” münasebetiyle bir me-
saj yayımladı. 

Başkan Durali Zelyurt mesajın-
da; “Biliyoruz ki, kadın toplumun 
en etkili, yönlendirici, birleştirici ve 
koruyucu unsurudur. Cenneti anne-
lerin ayakları altına seren bir dinin 
mensupları olan bizler kadınlarımız 
için ne yapsak azdır. Bizleri eğiten, 
yetiştiren, büyüten, sevgi ve şefkati 
karşılıksız veren, desteklerini biz-
lerden esirgemeyen, fedakâr kadın-

lara gereken değeri vermek bizler 
için en önemli unsurların başında 
gelir. Hayatın her alanında fedakâr-
lığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil 
eden kadınların, sonsuz sevgi ve 
hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle 
de geleceğin şekillendirilmesinde 
en önemli katkıyı sağladığını unut-
mamak gerekir.  Bu konuda  Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed (SAV): 
"Cennet, anaların ayakları altında-
dır. Kadınların haklarına riayet edi-
niz, onlar size Allah’ın emanetidir.” 
diyerek kadına verilen değeri açıkça 

gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla 
kadınları korumak, kollamak ve on-
ların daha mutlu ve huzurlu olması-
nı sağlamak bizlerin görevidir.  

Bugün Dünya Kadınlar Günü, 
yaşadıkları şehre değer katan ve 
bu kentin kıymetini bilen Doğanşe-
hir’in güzel hanımefendileri başta 
olmak üzere azmiyle ilham veren, 
geleceğe bilgiyle, birikimle yürüyen 
tüm kadınlarımızın 8 Mart “Dünya 
Kadınlar Günü”nü kutlar, sağlık, 
mutluluk ve huzur dolu bir yaşam 
dilerim” dedi.

Başkan
Zelyurt;
8 Mart
Dünya
Kadınlar
Günü
Mesajı 

ŞAİR GAZİ ŞAHİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET...
İlçemizi tanınmış şairle-

rinden Gazi Şahin, Doğanşe-
hir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu için Yazmış olduğu 
şiiri çerçeveleterek Doğanşe-
hir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu nu ziyaret etti. Çer-
çeveletmiş olduğu Şiiri Do-
ğanşehir Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu na takdim etti.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, Ziya-
retten duyduğu memnuniyeti 
belirterek, İlçemizin tanın-
mış şairlerinde Gazi Şahin e 

çok Teşekkür ederek , “ Gazi 
beyin bize göstermiş olduğu 
ilgi ve alaka beni son derece 
mutlu etmiştir, Şairimizin el-
lerine sağlık, Kalemine sağ-
lık, Kendilerine çok çok Te-
şekkür ediyorum.” Dedi.

İlçemizin tanınmış şairi 
Gazi Şahinde; Kaymakamımız 
Sayın Halil Köroğlu beyefen-
di, şahsıma göstermiş olduğu 
ilgi ve alakadan dolayı kendi-
lerine Doğanşehirliler adına 
Çok Teşekkür ediyorum ve 
saygılarımı sunuyorum” dedi.
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Soldan sağa
1. Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçme-

siyle oluşan birleşiklerin sınıf adı... Van iline bağlı ilçeler-

den biri... 2. Banka, ticarethane vb. yerlerde kullanılan ve 

cilt kapakları özel bir düzen ve anahtarla gevşetilip sıkış-

tırılabilen defter... Öğrenci... 3. Leyleğin gagasıyla çıkar-

dığı ses... Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, 

parlak, tok, ipekli kumaş (eski)... 4. Düşünce... İstatiksel... 

5. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır... İlgi... Tür-

kiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden 

biri... 6. Klor elementinin simgesi... Açma, açılış, küşat... 

Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması (eski)... 7. 

Ölüm... Asbest... 8. Helyum elementinin simgesi... Yüzyıl... 

Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç... Bir şeyin 

esas tutulan yüzü, arka karşıtı... 9. Sinirlilik... Mucur... 10. 

Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanı-

lan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağla veya lastikle 

kaplanmış saplı araç, vuraç... Hoşnutluk, sevinç vb. duy-

guları anlatmak için söylenen bir söz, yaşasın, ole, oley... 

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 11. Her türlü arazide kullanı-

labilen motorlu taşıt... Tehlikeli, sarp ve zor geçit... İçine 

ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, 

sadak (eski)... 12. Akıllılaşmak durumu... Akümülatör... 13. 

Tokat iline bağlı ilçelerden biri... Üretimde gerekli malı 

elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş mal... 14. Rafadan 

yumurta... Ulaşım (eski)... 15. Yaprakları koyu yeşil olan 

bir tür lahana... Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, 

tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu (eski)... Bir iş 

görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkar-

mak, sarf etmek... 2. -den başka, gayri (eski)... Belgeler, 

vesikalar (eski)... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 

ses... 3. İlkel... Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri... 4. Kök, 

sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşa-

ma ve büyüme organı... Bir dilin seslerini gösteren, belirli 

bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece... 

Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek (eski)... 5. Eş-

kenar dörtgen (eski)... Aynı anda asit ve alkol gruplarını 

içeren bileşikler... 6. Gemiye hayvan yüklerken kullanılan 

sandık... Etkisiz, işe yaramaz... Arpacık soğanı (halk ağzı)... 

7. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik... Soy-

luluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa 

giyilen, değerli taşlarla süslü başlık... Osmanlı donanma-

sında tuğamirale eş bir rütbe... 8. Hoca olma durumu veya 

hocanın yaptığı iş... Kabarmak işi... 9. Birini bir göreve ge-

tirmek, tayin etmek... Altı (eski)... İyi bir nitelikte bilinip 

tanınmış olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... 10. Kavimle 

ilgili, budunsal, kavmî... Sabit manevralarda ve gemileri 

bağlamada kullanılan, üç veya dört kollu halat... Anlam... 

11. Boş, temelsiz, asılsız konuşan (kimse)... O sıra... 12. Bir 

el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel ola-

rak yapılmış nesne... Bir hesap gereğince daha alınmamış 

olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı... Ağabey 

(halk ağzı)... 13. İçinde resimler bulunan, musavver... Yük 

altında güçlükle solumak (halk ağzı)... 14. Su (eski)... Kadın 

berberi... Kendini 

akıllı ve bilgili sa-

nan, bilgiçlik tas-

layan (kimse)... 

15. Yetişmiş, ol-

gunlaşmış... Optik 

aletlerinde objek-

tiften aldığı ışın-

ları göze veren 

mercek sistemi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÇOCUK SESİ
Gözüm arar dilekleri,
Rüzgâr ile gelir serin,
Gerçek gibi sözün derin,
Sokak sokak çocuk sesi…

Sesler gelir sokağımdan,
Dostlar güler gül bağımdan,
Kin bulunmaz ocağımdan,
Sokak sokak çocuk sesi…

Uzak uçar kanatların,
Daldan kaçmaz yaprakların,
Yüze gülen yanakların,
Sokak sokak çocuk sesi…

Sözün benim tek gülümdür,
Fikir benim tek yolumdur,
Sesin benim saz telimdir,
Sokak sokak çocuk sesi…

Garip sesi haber eder,
Çocuk gibi içten güler,
Onu bilen insan sever,
Sokak sokak çocuk sesi…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

 İLANI
Doğanşehir Zirai üreticileri derneğinin olağan Genel 

Kurul Toplantısı 15.3. 2021 tarihinde saat 12. 00 da der-
neğimiz merkezinde aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı Takdirde 22.03. 2021 tari-
hinde aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM;
1 – Açılış ve yoklama
2- Divanın oluşturması 
3 Saygı duruşu ve istiklal Marşı
4- Faaliyet Raporunun Okunması 
5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
6- Dilek ve Temenniler 
7- Kapanış.

Başkanı Ali Kazgan, Başkan Durali Zelyurt’u Ziyaret Etti
Akçadağ Belediye Başkanı Ali 

Kazgan Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’u makamında ziyaret 
etti.  

Akçadağ Belediye Başkanı Ali 
Kazgan beraberinde Meclis üyesi 
Mustafa Turhan ve Şirket Müdürü Ali 
Seydi Barutçu ile Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt’u makamın-
da ziyaret ettiler. Yapılan ziyarette 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali  
Zelyurt ve Başkan Kazgan istişare-
lerde bulunarak fikir alışverişinde 
bulundular. Daha sonra Akçadağ Be-
lediye Başkanı Ali Kazgan, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali  Zelyurt’a 
halı işlemeli bir tablo hediye etti. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt,  ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek Akçadağ Be-
lediye Başkanı Ali Kazgan’a ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür etti. 

Hemşerimiz Vali Akbıyık Doğanşehir’de

Hemşehrimiz Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı  İdris Akbıyık Doğanşehir 
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Doğanşehir’li hemşehrimiz İdris Akbıyık  
doğduğu yer olan Doğanşehir ilçesine gelerek ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık’a eşlik eden Doğanşehir Kaymakamı Halil İbra-
him Köroğlu ile birlikte Vali Akbıyık AK Parti İl Başkan yardımcısı ve Çamlıca 
Restaurant sahiplerinden Rıdvan Budak, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı’yı, ve bir takım ziyaretler yaptı.

Başkan Rıdvan Budak,Murat Kavuncvuoğlu ve Saffet Yağcı ziyaretlerinden 
dolayı Hemşehrimiz Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.
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4 Şubat 2021’de aramızdan ayrılan,
değerli babamız, dedemiz, Doğanşehir
esnaflarından DERVİŞ ERKEK’in cenaze
törenine katılan, taziye  dileklerini ileten,

bütün akrabalarımıza, dostlarımıza ve
hemşerilerimize çok teşekkür ederiz.

Eşi, çocukları, torunları, gelinleri ve
damatları

 

Teşekkür 


