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Canımızı Canlarıyla Koruyan Namlunun Ucunda Bir Hayat
Süren Polis Teşkilatımız 172’nci Kuruluş Yılını Kutladı

Polis Huzurun ve Güvenin Teminatıdır
Vatanın bir karış 

toprağını dahi kendi 
canından üstün gören 

nice polisimizi ve 
askerimizi bu uğurda ya 

şehit verdik ya gazi... 
172’nci yılını kutlayan 
huzurumuzun teminatı 

polislerimize uzun 
yıllar diliyor vatanımız 

uğruna yitirdiğimiz 
canları da rahmetle ve 

minnetle anıyoruz

DOĞANŞEHİR
BELEDİYE

BAŞKANINDAN
POLİS TEŞKİLATININ

172. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ MESAJI

SAYFA 4

SAYFA 5

Geçen hafta yayımlanan İdris Akbıyık ile 
gerçekleştirdiğimiz ropörtajın devamı. 4’te

EMNİYETTEN KAKMAKAM
MEMİŞ İNAN’A ZİYARET

ARGUVANLI ÖĞRENCİLER
İSTANBUL’U GEZDİLER

Tarım Fuarı Açılıyor

Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıldönümünde Polis 
Haftası etkinlikleri kapsamında İlçemiz emniyet mensupları 
Doğanşehir Kaymakamı. Memiş İnan’ı Makamında ziyaret 

ettiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, emniyet mensuplarımızın 

polis haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. 

SAYFA 4
Arguvan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi 

tarafından organize edilen Arguvan İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen pro-
je kapsamında Arguvan’da başarılı olan öğren-
cilere ödül olarak İstanbul gezisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzen-
lenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Te-
knolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı 
yarın saat 13.00’te Mişmişpark Fuar Alanı’nda 
kapılarını 11. Kez ziyaretçilere açıyor. Fuara git-
mek isteyenler ücretsiz otobüslerle taşınacak

SAYFA 3

SAYFA 3



2 11 NİSAN 2017SAĞLIK

Fatma Tuzzehra Kız Öğrenci yurdunda 
almış olduğum kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
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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/

Genç Yaşta Görülen Kalp Hastalıklarına Dikkat!
HABER MERKEZİ 
Daha çok ileri yaşlarda görülen kalp hast-

alıkları ve kalp krizi, son yıllarda gençlerde 
de daha sık ortaya çıkıyor. Doğuştan gelen 
kalp hastalıklarından tamamen korunmak 
mümkün olmasa da, ailelerin çocuklarında-
ki belirtilere dikkat etmeleri, tedavi için 
geç kalınmaması açısından önem taşıyor. 
Genetik ve çevresel faktörlere bağlı olan 
koroner arter hastalığından korunmak için 
ise, genç yaşlardan itibaren bazı önemler 
almak gerekiyor

 Memorial Hastanesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem 
Yorgancıoğlu, “Kalp Haftası” öncesinde 
gençlerde görülen kalp hastalıkları ile te-
davi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi 
verdi.  Gençlerde en sık görülen kalp hast-
alıkları iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup-
ta; kalbin delik olması, damarların ters çık-
ması, kapakçık fonksiyon bozuklukları gibi 
doğuştan gelen anomaliler yer almaktadır. 
Bu hastalıklar çocuklarda hiç bulgu verme-
den genç yaşlara kadar sessizce ilerleyebil-
ir. Gençlerde ortaya çıkan ikinci gruptaki 
hastalık ise koroner arter hastalığıdır. Bu 
durum doğuştan gelen hastalıklara oranla 
çok daha nadir görülmektedir. Koroner ar-
ter hastalığı da bazı durumlarda doğuştan 
geliyor olabilir. Doğuştan gelen koroner 
arter hastalığında kalbi besleyen koroner 
damarlar adalelerin arasında yer almak-
tadır. Kalp kuvvetli kasıldığı zaman damarı 
kapatabildiği için bu hastalarda ağır eg-
zersizler göğüs ağrısına neden olabilmek-

tedir. Genç sporcularda görülen ani ölüm-
lerin nedeni çoğu zaman bu duruma bağlı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sporcularda 
ani ölümlerin diğer bir nedeni de doğuştan 
aort darlığıdır. 

Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasındaki 
başlıca sebeplerden biri, damar sertleşme-
sine yol açan kolesterol birikimidir. Yapılan 
bazı araştırmalar bu birikmenin 25 yaşından 
itibaren ince çizgilenmeler şeklinde çok 
hafif de olsa başladığını göstermektedir. 
Günümüzde artık 30-35 yaşlarında koro-
ner arter hastalığından stent takılan ya da 
ameliyat olan hastalar karşımıza çıkmak-
tadır. Bu yaşlarda hastalar göğüs ağrısı 
gibi şikayetlerle doktora başvurduklarında 
detaylı muayene edilmeli ve aile öyküleri 
irdelenmelidir. Ailesinde erken yaşlarda 
koroner arter hastalığı varsa bu hastada da 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Kolesterol mekanizmasındaki bazı bozuk-
luklar genetik olarak aile bireylerine devre-
dilmektedir. Çoğu genç yaştaki hasta bu tür 
genetik kolesterol metabolizması bozuk-
luklarını taşımaktadır. Kadınlarda hormon-
lar menopoz dönemine kadar koruyucu bir 
faktör olsa da bu bozukluğu taşıyan kadın 
hastalarda da 30-35 yaşlarında koroner ar-
ter hastalığı görülebilmektedir.

Doğuştan gelen kalp hastalıklarının 
çocuklardaki en önemli belirtileri; çarpıntı, 
çabuk yorulma ve yaşıtlarından geri kal-
madır. Çocuklardaki kalp kapak hastalıkları 
kritik değerlere ulaşmadıkları sürece sa-
dece takip edilmektedir. Darlık kritik değer-

lere ulaşırsa öncelikle kapak açılmaya 
çalışılmaktadır. Bunun nedeni kapak değişi-
minin çocukluk çağında kesin çözüm ol-
mamasıdır. Erişkinlik dönemine gelmeden 
takılan kapak çocuk büyüdüğü zaman 
küçük kalacağı için bu yaşlarda mevcut 
kapağı korumak gerekmektedir. Kapak 
değişiminin zorunlu olduğu durumlarda ise 
bir takım özel yöntemlerle mümkün olan en 

büyük kapak takılmaktadır. Darlıkların te-
davisinde ilk müdahale çoğu zaman balon-
la genişletmedir. Balonla iyi bir genişleme 
sağlanırsa bazı durumlarda hasta tamamen 
iyileşebilmektedir. Doğuştan gelen kalp 
hastalıklarının tedavisinde cerrahi yöntem-
ler hasta erişkin oluncaya kadar genellikle 
ötelenmektedir. 

Doğuştan gelen kalp hastalıklarını ön-
lemek için yapılabilecek bir şey olmasa da 
ailelerin çocuklarını bu hastalıkların be-
lirtileri açısından yakından gözlemleme-
leri önemlidir. Hastalığı erken fark etmek; 
egzersiz düzeyinin kalbi zorlamayacak 
şekilde ayarlanmasını ve doğru zamanda 
gecikmeden müdahale edilmesini sağlaya-
caktır. Koroner arterden korunmak için ise 
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 
beslenme alışkanlıklarıdır. Akdeniz tipi seb-
ze ve beyaz et ağırlıklı beslenme alışkan-
lıkları çocuğa kazandırılmalıdır. Çocuklar 
ve gençler kolesterol oranı yüksek olan 
donmuş ve hazır gıdalardan mümkün old-
uğunca uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca hareket-
li yaşam için günde 5000 adım atmak 
alışkanlık haline getirilmelidir. 5000 adım 
yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeye denk 
gelmektedir. Genetik mirasımız günde yak-
laşık 8 kilometre yürümeye denk gelecek 
bir egzersizi gerektirmektedir. Bu nedenle 
gençler doktor muayenesinden geçtikten 
sonra uygun bir egzersiz programı uygu-
lamalıdır. Kalp sağlığını korumak için si-
gardan kesinlikle uzak durulmalı ve alkol 
tüketimi sınırlandırılmalıdır.
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BİZİM POLİSİMİZ
Hiçbir meslek grubu yoktur ki kutsal olmasın. Emek 

verilerek güvene değer görülen her iş takdir ile karşılanmalı, 
saygı duyulmalıdır…

Kuruluşunun 172 yılını kutladığımız Emniyet Teşkilatı, 
10 Nisan 1845 yılında kurulmuş olup, saygınlığından hiçbir 
şey kaybetmeden bugünlere gelebilmiş olmanın gururunu 
yaşıyor. Emniyet Teşkilatının geçmişi hakkında eleştiride bu-
lunmanın çok fazla kurcalamanın bize bir getirisi olmayacağı 
kanaatindeyim…

Her meslek grubunda olduğu gibi Emniyet Teşkilatının 
geçmişinde de alaylı dediğimiz kişiler hizmet vermişlerdir. Bu 
alaylı grubun özelliklerinden birkaçını anımsatmak gere-
kirse, babacan tavırlı veya sert mizaçlı Osmanlı erkeği tavırlı 
kişiler olarak isimlendirilebilirler…

Günümüzde ise, teknolojinin getirilerinden fazlasıyla 
yararlanan eğitimli, disiplinli, kariyer sahibi özverili kişil-
er bu işi daha tutarlı bir şekilde ifa etmektedirler. Emni-
yet Teşkilatı kendi içerisinde birçok birime ayrılmış olup, 
branşlaşmalar gözlemlenmektedir…

Geniş kitlelere psikolojik danışmanlıktan tutunda bi-
rebir kişisel eğitmenliğe varıncaya kadar, her yenilik ve 
de güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. Meslek ahlakı 
kuralları çerçevesinde hareket eden Teşkilat mensupları, 
vatandaşla hiçbir sürtüşme yaşamadan sorunları çözüme 
ulaştırmaktadırlar…

Millet olarak güvenli ellere teslimiyetin rahatlığıyla gece 
ve gündüz huzur içerisinde isek, bunu Emniyet Teşkilatının 
sevgi dolu, güler yüzlü özveriyle hizmet veren polislerimize 
borçluyuz…

Hizmet alanı alabildiğince geniş olan Polisimizin insan 
olduğu asla unutulmamalı, zaman zaman mesleğinin öne-
mini ve de sorumluluklarını unutup, yanlış yollarda yalnız 
adam rolü ile karşımıza çıkan bizleri dehşete düşüren bir iki 
kişinin mesleki onurunu ayaklar altına almış olması, Emniyet 
Teşkilatının tümüne mal edilemez…Şu iyi biline ki,birey işle-
diği suç ve de yanlış davranıştan kendisi sorumludur…

Polisimizin aile hayatı,yaşam standartı, psikolojisi 
nasıldır diye düşünülecek olursa pek de iyi sayılmaz diyebilir 
miyiz?..Evet iyi değil…huzuru sağlamak adına her şeyinden 
ödün veren fedakarlık gösteren bu güzel insanları alkışlamak 
gerekir diye düşünüyorum…Polisimizin yoğun iş temposu 
aile fertlerine ve kendilerine ayıracakları zaman dilimini silip 
süpürüyor,geriye vicdanı rahat güzel bir insan modeli kalıyor.
Bizim polisimiz bununla da yetinmesini biliyor.

Bu şerefli mesleği her ne kadar kendileri seçmiş ve de 
benimsemiş olsalar bile, zaman zaman hak etmedikleri şekil-
de haklarında yorumlar yapılabiliyor. Artık el insaf diyorum. 
Onları eleştirmeyi bırakıp saygı ve de sevgi ile selamlamanın 
zamanı gelmedi mi?..

Vatanın her karış toprağının polis kanıyla sulandığını un-
utmayalım.Şehit polislerimiz 10 Nisanları bir daha göremey-
ecek…Ey bu toprak üzerinde hakkı olan şehit polislerimiz 
bizler sizleri asla unutmadık sizler de bize hakkınızı helal 
edin…

Bu Duygu ve Düşüncelerle 10 Nisan Polisler haftasını 
kutlar saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Tarım Fuarı Açılıyor
HABER MERKEZİ 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

düzenlenen Doğu ve Güneydoğu An-
adolu Tarım Teknolojileri, Makine, 
Hayvancılık ve Gıda Fuarı yarın saat 
13.00’te Mişmişpark Fuar Alanı’nda 
kapılarını 11. Kez ziyaretçilere açıyor. 
Fuara gitmek isteyenler ücretsiz oto-
büslerle taşınacak

11. Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Tarım Teknolojileri, Makine, Hay-
vancılık ve Gıda Fuarı yarın saat 
13.00’de Mişmişpark Fuar Alanı’nda 
kapılarını açıyor. Malatya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 
tarafından organize edilen Tarım 
Fuarı’na bütün vatandaşları davet 
etti. Konu ile ilgili açıklamaya yapan 
şunları dile getirdi: “Malatya son yıl-
larda bir fuarlar şehri haline geldi, 
vatandaşların bu fuarlara katılarak, 
gerek teknolojik gelişmeleri, gerek-
se de fuarda sunulan hizmetlerden 
faydalanmaları büyük önem taşıyor. 
Malatya’da 10’dan fazla fuar düzen-
leniyor. Bölgesinin cazibe ve çekim 
merkezlerinden biri olan Malat-
ya’mızı aynı zamanda bir Fuarlar 
Şehri haline getirmiş olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Malatya; sahip 
olduğu konumu, hayata geçirilen 
sosyal ve kültürel tesisleri, bu tesis-
lerde düzenlenen yüzlerce etkinlik ve 
programlar ile bölgesinin kültür şehri 

olmakla birlikte; yıl içerisinde düzen-
lenen 10’dan fazla fuar ile de fuarlar 
şehri haline gelmiş bulunmaktadır. 
Belediyemiz iştiraklerinden biri olan 
Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 
fuarlarımızın hemen hemen tamamı 
ulusal ölçekte olmakla birlikte; Genel 
Sanayi ve Ticaret Fuarı, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı, Kitap Fuarı ile Yapı 
ve Dekorasyon Fuarı ülkemiz sınırları 
dışına taşarak uluslararası ölçekte 
gerçekleştirilen fuar özelliğine sahip 
bulunmaktadırlar. Her geçen yıl hiz-
met kalitesini ve standardını artır-
arak gerçekleştirilen fuarlarımıza 
katılımcıların da aynı oranda ilgiler-
inin artması bizleri fevkalade mut-
lu etmektedir.  Yarın saat 13.00’de 

Mişmişpark Fuar Alanı’nda açılışını 
yapacağımız 11. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Tarım Teknolojileri, Mak-
ine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na tüm 
hemşerilerimizi bekliyoruz. Fuarın 
şimdiden Malatya’mıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.”

Öte yandan Tarım Fuarı’nı zi-
yaret etmek isteyen vatandaşlar 
için ücretsiz otobüs seferleri de 
düzenlenecek. 12-16 Nisan tari-
hleri arasında; Akçadağ’da 09.20, 
Battalgazi’de 09.00, Kale’de 08.15, 
Yazıhan’da 08.30, merkez eski Bel-
ediye Binası önünde de 09.00-17.00 
saatleri arasında belediye otobüsleri 
vatandaşları ücretsiz olarak fuar 
alanına taşıyacak.

ARGUVANLI ÖĞRENCİLER İSTANBUL’U GEZDİLER

HABER MERKEZİ 
Arguvan Belediyesi ve Ataşehir 

Belediyesi tarafından organize edilen 
Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından desteklenen proje kapsamın-
da Arguvan’da başarılı olan öğrencilere 
ödül olarak İstanbul gezisi düzenlendi.

Arguvan’da İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünden Arguvan Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Kanber Yıldırım, 
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yay 
ve Şube Müdürü Hafız İmer ile veliler 
tarafından havaalanına uğurlandılar.

Öğrenciler, programın ilk gününde 
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet 
Kızıldaş ile birlikte Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’yi makamında zi-
yaret ettiler. Arguvan Belediye Başkanı 
Mehmet Kızıldaş tarafından Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye kayısı 
takdim edilirken Arguvan Belediye 
Spor’un 44 numaralı formasını da hedi-
ye etti.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet 
Kızıldaş ziyarette yaptığı konuşmada 
“Kardeş Kent projesi kapsamında bizlere 
hep destek olan yardımlarını esirge-

meyen araç-gereç, kültürel ve sosyal et-
kinliklerde yaptığımız projelere destek 
olan Ataşehir Belediyemizin Başkanı 
Battal İlgezdi’ye çok çok teşekkür edi-
yorum. Arguvan’da başarılı öğrenciler-
imizi buraya getirmek onlar için ayrı bir 
heyecan ve ilkleri yaşamanın mutluluğu 
oldu. Bu proje kapsamında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze de yardımları 
için teşekkürlerimi iletiyorum. Arguvan 
Belediyesi olarak çocuklara değer ver-
iyoruz. Çocukları mutlu etmek, onlara 
bir kazanım sağlamak bizim için önem-
li.” diye konuştu.

Daha sonra Arguvan’lı olan Ataşehir 
Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Kay-
han ve İlhami Yılmaz’ı da makamlarında 
ziyaret eden öğrenciler bir süre Başkan 
Yardımcıları ile sohbet ettiler.

Ataşehir’de Düştepe Oyun Müzesi’ni 
gezen öğrenciler, geçmişten günümüze 
uzanan oyuncak dünyasına büyük ilgi 
gösterdi. Zaman tüneline girmişçesine 
100 yıl öncesinden kalma ve dünyanın 
dört bir yanından toplanan oyuncak-
ları inceleyen öğrencilerin mutluluğu 
görülmeye değerdi.

Öğrenciler ilk günün akşamında, 8. 
Ataşehir Uluslararası Tiyatro Festivali 
kapsamında sahnelenen “Yetersiz Baki-
ye” adlı oyunu izlediler.   

Programın ikinci gününde öğren-
ciler (1 Nisan Cumartesi günü) Kalamış 
Yelken Kulübü Dr. Asım Macit Eğitim 
Tesisleri’nde denizle tanışmanın heye-
canını yaşadı. Yelkenli tekne ile açılar-
ak ilk deniz tecrübelerini de yaşayan 
çocuklara, Kalamış Yelken sporunun ne 
olduğu, doğanın gücü, bilgi ve beceri 
ile birleştirip yelkenli teknenin sevk ve 
idaresi, teknik ve taktikle hedefe ulaşıl-
ması gibi konularda, eğitmenlerden bil-
gi aldılar. 

Gezinin üçüncü ve son gününde 
öğrenciler Dolmabahçe Sarayı ve Yere-
batan Sarnıcı’nı gezdi, akşam da Fener-
bahçe-Tofaş basketbol maçını izlediler.  

Öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve tu-
ristik yerlerini ilk kez görmenin mutlu-
luğunu yaşadılar.  

Programın son gününde Arguvan 
Vakfı Merkezini ziyaret eden öğrencil-
er Arguvan Belediye Başkanı Mehmet 
Kızıldaş, Arguvan Vakfı Başkanı Hasan 
Aydın ve eşi, vakıf yöneticileri İhsan 
Karaçam,  Kevser Aydın, Erol Çakmak 
ve vakıf idari personeli Fatma Kılıç 
tarafından karşılandılar. Vakıf merkez-
inde bir süre öğrencilerle sohbet eden 
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet 
Kızıldaş ve Hasan Aydın öğrencilik 
anılarını ve vakfın işleyişini anlattılar. 
Gezi programın son gününde Arguvan 
Vakfı tarafından ağırlanan öğrencilere 
sahil gezisi yapıldı.

İstanbul’u yakından görüp tanıma 
fırsatı buldukları için Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkürlerini 
ileten öğrenciler, pazartesi günü uçak-
la Malatya’ya uçarken mutlu ve güzel 
anılarla Arguvan’a geldiler.



4 11 NİSAN 2017HABER

C M Y K 4 C M Y K 4

Canımızı Canlarıyla Koruyan Namlunun Ucunda Bir Hayat
Süren Polis Teşkilatımız 172’nci Kuruluş Yılını Kutladı

HABER MERKEZİ 
Polis Teşkilatımızın kuru-

luşunun 172.yıl dönümü münase-
betiyle Polis Haftası kapsamında 
Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü 
tarafından tören düzenlendi. Kay-
makamlık Hükümet Binası önünde 
bulunan Atatürk Büstüne çelenk 
konulmasının ardından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 
Törene  Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İNAN, Doğanşehir Garnizon 
Komutanı V.Per.Astğm. Salim Şa-
hin EKİNCİ, Doğanşehir  Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir 
Cumhuriyet Savcısı Nezir BAYRAM, 
Doğanşehir Emniyet Müdür V.Me-
lih BİNCİL, kurum amirleri ve em-
niyet mensupları katıldı. Törenin 
ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ziyaret edildi. Günün anlam ve öne-
mine binaen konuşan Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İNAN ‘’Türkiye 
Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
halkımızın can ve mal güvenliğini 
sağlamak, huzur ve asayişi temin 
etmek, suç işlemesini önlemek 
suçluları adalete teslim etmek 

gibi önemli görevleri başarıyla ye-
rine getiren Polislerimizin Polis 
Haftasını kutlarım. Ebediyete inti-
kal etmiş şehitlerimizi de rahmet 
ve minnetle anıyorum.’’ diyerek 
görevleri başındaki polis memur-
larına başarılar diledi. Daha sonra 
İlçemiz Merkez Camii’nde ikindi 
namazına müteakip şehitlerimiz 
için Kur’an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Memiş İnan sö-
zlerine şöyle devam etti “Devle-
timizin, milletimizin birliğini ve 
beraberliğini temin etmek üzere 
her bir kurum kendine verilen 
yükümlülük ve sorumluluklar 
çerçevesinde görevlerini yerine 
getirmeye çalışıyor. Şüphesiz ki 
emniyet teşkilatımız da bu anlam-
da çok özel bir yeri olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Çünkü hepimizin 
yaşam alanımızda bir taraftan bak-
tığımızda devletimizin bekasını, 
birliğini, güvenliğini, huzurunu 
sağlayacak kurumların en başın-
da yer alan emniyet teşkilatı diğer 
taraftan da vatandaşlarımızın, 
huzurunu, asayişini temin etme ve 
bu konu da sorumluluklarını üs-

tlenen bir teşkilattır. Bizlerin her 
türlü sıkıntılı anında gece gündüz 
demeden, kar yağmur çamur de-
meden güvenlik birimlerimiz ve 
teşkilatımız her bir şartta bu zorlu 
görevi bizlerin huzuru ve güvenliği 
için deruhte ediyor. Devletimizi, 
milletimizi, vatanımızı, bayrağımızı 
korumak ve kollamak adına görev-
lerini yerine getiriyorlar.” dedi.

“POLİSLER SEVİNÇLİ 
GÜNLERİ BİZE 

YAŞATTI”
Şerefli polislerin tüm kahra-

manlıklarıyla her zaman sevinçli 
günleri yaşattığını vurgulayan Kay-
makam Memiş İnan, “Şüphesiz ki 
şerefli polislerimizin üniforması bu 
güne kadar tüm kahramanlıklarıyla 
her zaman sevinçli günleri bizlere 
yaşattı. İçerde bazı ihanet şebeke-
leri vardı, temizlendi ve temizleni-
yor. Emniyet teşkilatımız ve Türk 
Silahlı kuvvetlerimiz ve tüm güven-
lik birimlerimizle birlikte bundan 
böyle de ülkemizin bekasını koru-
ma ve kollama adına bayrağımızı 
indirmeme, ezanımızı dindirmeme 
adına hep birlikte bu görevi ifa ede-
ceğiz. Tüm bu olaylara baktığımız-
da emniyet teşkilatımızın da tar-
ihinin, geçmişinin ve yaşadığımız 
olayların emniyet teşkilatının her 
bir evladının kahramanca ülkem-
izi koruma konusunda üzerinde 

bir görev olduğunda canını, kanını 
bayrağı için akıtmakta ve mille-
timizi yüceltme konusunda yaptığı 
iradenin hiçbir şekilde eksilmeden 
devam ettiğini de gösteriyor. Bu 

memleketin bekası ve korunması 
adına canlarını ve kanlarını bu aziz 
topraklarına akıtan tüm şehitler-
imize Allah’tan rahmet diliyorum” 
diye konuştu.

Polis Huzurun ve Güvenin Teminatıdır

EMNİYETTEN KAKMAKAM İNAN’A ZİYARET
Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 172. 

Yıldönümünde Polis 
Haftası etkinlikleri kap-

samında İlçemiz emniyet 
mensupları Doğanşehir 
Kaymakamı. Memiş İn-
an’ı Makamında ziyaret 
ettiler. Yapılan ziyaret-

ten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren 

Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan, emniyet 

mensuplarımızın polis 
haftasını kutlayarak 

görevlerinde başarılar 
diledi. 
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Geçen hafta yayımlanan 
İdris Akbıyık ile gerçekleştird-
iğimiz ropörtajın devamı.

Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi: Sizce bir kaymakam 
kontrol edici mi, yoksa 
üretici bir idareci mi ol-
malı? Eğer bir kaymakam 
toplumsal huzur ve mutlu-
luk adına bir görev üstle-
necekse sizce bu idealler ne 
olmalı?

CEVAP- Kaymakam hem 
kontrol edici, hem de üreti-
ci bir yönetici olmak zorun-
dadır. Artık ülkemizde de, 
dünyada da yönetim anlayışı 
değişmiştir. Tepeden bakan, 
sadece hiyerarşiyi önemsey-
en, her şey devlet için an-
layışı ile çalışan vatandaşı, 
bireyi ihmal eden anlayış 
değişmiştir. Artık özel sektör 
gibi düşünen, vatandaş oda-
klı uzlaşmacı, halk için var 
olan, onlarla birlikte üreten 
ve paylaşan bir idareci an-
layışı hâkimdir. Sonuç odaklı, 
saydam, şeffaf hesap verebil-
ir bir yönetim anlayışı hâkim-
dir. Atalarımız ne diyor “İn-
sanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın”. 
Bu anlayış çok önemlidir. 
Önce insan diyoruz. İdeal bir 
kaymakam bulunduğu yerde 
devleti en iyi şekilde tem-
sil etmeli kamu hizmetlerini 
oradaki vatandaşlara en hızlı 
etkili ve en az zahmetle, en 
az bürokrasi ile sunum için 
çaba göstermelidir. Milletin 
her türlü derdi ile dertlenme-
li ve çözüm aramalıdır. İşine 
hâkim olmalı ve her zaman 
insanımıza sevgi ve saygı 
ile yaklaşmalı ve onlarla di-
yalog kurmalıdır. En önemlisi 
İyi bir idareci makamından, 
koltuğundan güç olan değil, 
bulunduğu makama, koltuğa 
güç katandır

Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi: Sosyal projelerde 

yöneten ile yönetilen ar-
asındaki bağ sizce nasıl ol-
malı?

CEVAP- Artık yeni yöne-
tim anlayışında yeni Türki-
ye’de yöneten ve yönetilen 
arasındaki bağ çok güçlen-
miştir. Çünkü yönetenler 
bir işi yaparken, bir hizmeti 
halkımıza sunarken yönet-
icilerin, ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, yerel yöne-
timlerin de görüşlerini, 
vatandaşların katılımlarını 
almakta ve kurumsal yapılar 
buna göre oluşturulmak-
tadır. Adeta birlikte yönetim 
sergilenmektedir. Biz buna 
yönetişim diyoruz. Toplum 
adeta ağlar ile yönetilmek-
tedir. Buna da ağ yönetişimi 
diyoruz.  Çok aktörlü, çok 
katılımlı vatandaş odak-
lı kamu yararı gözeten, bir 
yönetim anlayışı olmalıdır. 

Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi: Kaymakmlık mesleği 
özel bir sevgi, anlayış 
gerektiriyor mu?

CEVAP- Son olarak şunu 
söylemek isterim kaymakam-
lık profesyonel yöneticilik-
tir, sevgi, fedakârlık işidir. 
Bir sevdadır diyebiliriz. Bu 
sevda kökünü vatan-millet 
sevdasından alır. Şuna in-
anıyoruz “fertler ölür mil-
letler yaşar” her şey bu asil 
milletin geleceği huzur ve 
güven içinde hak ettiği yeri 
alması, bulmasıdır. Mülki 
idare amirlerimiz gerektiği 
zaman canı ile şehit olarak 
da bu millete en üstün hiz-
metleri yapmıştır. Milli şehit 
Boğazlıyan kaymakamı Ke-
mal Beyi, Derik kaymakamı 
Muhammed Safitürk bunun 
en güzel örnekleridir. Allah 
tüm şehitlerimize rahmet 
etsin. Bu meslek kutsal bir 
meslektir, yöneticilik peyg-
amber mesleğidir.

Yeni Doğanşehir 

Gazetesi: İleriki yıllarda 
bürokraside ne gibi he-
defleriniz var. Sizleri Vali 
olarak da görmek ister-
iz. Siyaset ile ilgileniyor 
musunuz ya da sonraki 
dönemlerde siyasete atıl-
mayı düşünür müsünüz?

CEVAP- Her zaman vatanı-
ma milletime hizmet etmek 
bizler için kutsaldır. Tabiî 
ki daha üst yöneticilikler 
bürokrasi içersinde olabil-
ir. Mülki idare kaymakam-
lık profesyonel yöneticilik 
mesleğidir. Bu gün devlet 
içersinde birçok bakanlıkta 
kaymakamlıklardan gelme 
mülki idare kökenli üst düzey 
yönetici bulunmaktadır. Mar-
ifet iltifata tabidir. Ben almış 
olduğum eğitim gereği kamu 
yönetimi, ekonomi, güven-
lik, siyaset gibi birçok alanda 
akademik olarak da ilgileni-
yorum. Valilik gibi üst düzey 
yöneticilik her kaymakamın 
mutlaka idealinde vardır.  
Ancak ilerde ne olur onu 
bilemiyorum. Siyaset yapmak 
farklı bir şey, şu anda siyaset 
yapmak gibi bir düşüncem 
yok, ancak zaman ne getirir, 
ne götürür onu bilemem. Bu 
işler kısmet işidir.

Yeni Doğanşehir Gazet-
esi: Son olarak Memleketi-
niz olan Doğanşehir’e ve 
Doğanşehirlilere bir diye-
ceğiniz olur mu?

Ben Doğanşehir ide, 
Doğanşehirlileride çok sevi-
yorum. Tüm herkese sevgiler-
imi ve saygılarımı iletiyorum. 
Ancak şunu da söylemeden 
geçemeyeceğim. Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük  amcamız Doğanşehir 
için bir şanstır. Doğanşehir 
de yaptığı çalışmaları yakın-
da izliyorum. Kendilerine 
selamlarımı ve saygılarımı 
iletiyorum. Allah yardımcısı 
olsun.

“İyi bir idareci makamından
güç alan değil, bulunduğu
makama güç katandır”

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN 
POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜ MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, Türk Polis Teşkilatının 172. ku-
ruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Başkan Vahap Küçük, “Türk 
polis teşkilatımız, ülkemizin ve mille-
timizin huzur ve güveninin teminatıdır” 
dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, Türk Polis Teşkilatının 172. ku-
ruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı 
mesajında, “Bugün kuruluşunun 172’nci 
yılını kutlayan polis teşkilatımız, huzur 
ve güvenin teminatı olmanın yanında, 
ülkemizin ve milletimizin övünç kay-
nağıdır. Evrensel hukuk ve insan hak-
ları ilkeleri çerçevesinde fedakârca 
görev yapan polisimiz, milletimizin gu-
rur abidesi olma özelliğini sonsuza ka-
dar sürdürecektir. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ‘Polis, asker kadar disiplinli, 

hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne 
kadar şefkatli olmalıdır’ ifadesiyle Türk 
polisinin özelliklerini ve niteliklerini en 
güzel şekilde ifade etmiştir. Türk poli-
si, ülkemizin ve milletimizin huzur ve 
güvenliğinin teminatı olduğunu 15 Tem-
muz hain darbe girişimi karşısında bir 
kez daha göstermiştir. Canı pahasına 
darbe girişiminin püskürtülmesinde 
üstün mücadele eden polis teşkilatımız, 
milletimizin gönlünde müstesna bir 
yeri bulunmaktadır. Bu duygu ve 
düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 
172’nci kuruluş yıldönümünü kutluy-
or, milletimizin huzuru ve güveni için, 
vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit 
olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan 
rahmet, gazilerimize ve emniyet men-
suplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, 
mutluluk ve başarılar diliyorum”  dedi.

DOĞANŞEHİRLİLER EĞİTİM
VE KÜLTÜR VAKFI KURULDU

HABER MERKEZİ 
İlçemizin Tanınmış iş adamlarından 

Muammer Şahin ve Prof. Dr. Abdurrah-
man Kılıç’ın önderliğinde Doğanşehirliler 
Eğitim ve Kultür vakfı kuruldu.

Vakfın adı Doğanşehirliler Eğitim ve 
Kültür Vakfı’dır. Kısa adı DOVAK tır.

Vakfın Merkezi İstanbul ili Fatih il-
çesinde olup, adresi Kemal Paşa Mah. 
Atatürk Bulvarı Lale Apt. No: 50 Kat:1 
Daire: 3  Fatih/ İSTANBUL’ DUR.

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf 
Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya 
dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın İlk geçici Yönetim Kurulu Üye-
liklerine

   1-  Muammer Şahin 2- Abdurrahman 
Kılıç 3- Mehmet Çolak 4- Tülay Oğhan 5- 
Meslaha Yılmaz 6- Mustafa Kınacı 7-  Ka-
mil Doğan 

 Yedek Üyeler: 1- Hacı Mevlüt Şahin 
2-  Mustafa  Erdem 3- Ergün Şahin 4- Urfi 
Peker  5-  Servet Özbey  6- Doğan Olgun  
7- Burak Şahin

Geçici Denetim Kurulu üyeleri: 1- Mu-
rat Bayeren 2- İlker Demirtaş 3- Muzaffer 
Şahin

Yedek üyeler:  1- Önder Şahin 2- İbra-
him Elmas 3-  Adile Mezin Şahin

 Doğanşehir Eğitim ve Kültür Vak-
fı”nın amacı;  yükseköğretim öğrencil-
erine yardımcı olmak bunlara imkânları 
dâhilinde burs vermek. Doğanşehirli 
vatandaşlarımızın kültürel, bilimsel ve 
sosyal gelişmesine hizmet etmek, ver-
imli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hiz-
metlerinin yerine getirilmesine katkıda 
bulunmaktır. 
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Soldan sağa
1. Demir elementinin simgesi... İçinde karabiber olmayan... 2. 

Ağmak işi... İleri sürülerek savunulan düşüncelerin en belli başlı 

olanı... Yunan rakısı... 3. Ay çöreği... Çok bükümlü iplikle dokunmuş 

bir çeşit ince kumaş... 4. Tarih öncesinden günümüze kadar değişik 

çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya 

kalıntı... Şimdiki durumda veya zamanda, şimdiki zaman için, şu 

duruma göre... Su (eski)... 5. Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya’nın 

sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası... Soylu... 6. İlenme, 

beddua... Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat... Kalsiyum ele-

mentinin simgesi... 7. Kemikten yapılmış kalem ucunu düzeltmeye 

yarayan araç (eski)... Yazarı bilinmeyen, anonim (eski)... Berilyum 

elementinin simgesi... 8. Alt tabaka, havas (eski)... Gam dizisinde 

“si” ile “re” arasındaki ses... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili 

cümleleri birbirine bağlayan bir söz... Çok ince taneli kil mineral-

lerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tor-

tul kayaç, pekmez toprağı... 9. Arapça... Yunusun iri bir türü... 10. 

Ağabey (halk ağzı)... Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya 

benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori... Demir yol-

larında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine 

döşenen taş kırıkları... 11. Biraz büyük (halk ağzı)... Verimli... 12. 

Utanma, utanç duyma... Sabıkası olan... Akümülatör... 13. Hangi 

yerde?... “Zayıflamak, güçsüz bir duruma gelmek” anlamlarında-

ki “.... erimek” sözünde geçer... 14. Genel seçimler dışında yapılan 

ara dönem seçimleri... Kaplumbağa (halk ağzı)... 15. Bir kimseye 

ilaç verilirken “iyi olması, fayda sağlaması dileğiyle” anlamında 

kullanılan bir söz... İndiyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Belgegeçerleme işi... Abanma işi... 2. Doğru veya düz olma-

yan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı... 

Hava yuvarı... 3. Yumuşak başlı, itaat eden (eski)... Karaim... 

Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine birbir-

ine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya 

metal levha... 4. Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir 

tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde... 

Batmak işi... Esirler, köleler (eski)... 5. Bildik, tanıdık... Bu yerden... 

6. Irkçı... Laf ebesi... 7. Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, 

üzüntü vb. duygular anlatan söz... Telefon konuşmasına başlarken 

kullanılan bir seslenme sözü... Herhangi bir kuvvet alanında, belli 

bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, 

seyelan... Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati 

çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir ses-

lenme sözü... 8. Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kul-

lanılan büyük mendil... Fermiyum elementinin simgesi... Yapağı 

veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen 

kaba kumaş... 9. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Bilar-

do oyununda toplara vurmak için kullanılan sopa... Renksiz veya 

beyaz, sarı, gri renklerde olabilen, sondaj, dolgu vb. alanlarda kul-

lanılan bir mineral, baritin, baryum sülfat... 10. Baklagillerden, yur-

dumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki... 

Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki 

ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya 

karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filolo-

ji... 11. Konu ile yüklemin birbirinin yerine geçmesiyle doğruluğu 

bozulmayan (önerme)... Gemi direklerinin başa veya kıça doğru 

olan eğimi... 12. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Bir tara-

fa yatırma, eğme (eski)... Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, 

diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kur-

tulmak için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun 

ebesi... 13. Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle... Teknetyum 

elementinin simge-

si... Kıta... 14. Bir 

şeyin geçtiği veya 

önce bulunduğu 

yerde bıraktığı be-

lirti, nişan, alamet, 

emare... Fırça gibi 

dik kesilmiş (erkek 

saçı)... Bingöl iline 

bağlı ilçelerden 

biri... 15. Hortlak... 

Çalgı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Küreselleşen dünyayı 200 
yıldır geriden takip eden Tür-
kiye, tarihi değiştirecek yep-
yeni bir sayfa açıyor. 21. Yüz 
yılın ilk çeyreğinde dünyaya 
yeniden gözlerini açacak 
olan Türkiye, kendi tarihin-
deki sanayi ve modernleşme 
devrimlerini gerçekleştirmeye 
hazırlanıyor. Ağır sanayi ham-
leleri, hazırlanması planlanan 
teknoloji ve ARGE çalışmala-
rı, bağımsız Ortadoğu proje-
si, uluslararası ilişkilerde yeni 
diplomasi politikaları… Ve 
daha birçoğu 17 Nisan saba-
hını bekliyor…

Temel Güç Unsurları; 
Ahlak, Fikir, İrade, Akıl, Sa-
nat, Marifet… Eğitim, Kültür, 
Bilim…

Bir ülke için ideal olan 

temel güç unsurları; Ahlak, 
Fikir, İrade, Akıl, Sanat, Ma-
rifet… Eğitim, Kültür, Bilim… 
Ahlaklı bir toplum; fikir ve 
iradesini ortaya koyabilen 
akıllı bir nesille idare edile-
bilir. O toplumu oluşturan 
Kültür, Dil, Din ve bağımsız 
topraklarda; sanat, marifet 
ve teknik olmazsa olmazlar-
dandır. 

Neden mi? Batı dünyası 
1 asır önce Osmanlı’yı yıktı. 
Aynı neslin tohumları bugün 
bizi yurtlarımızdan çıkarmak 
veya yapabiliyorlarsa yok 
etme gayreti içinde. Yeni Tür-
kiye ise; gücünü, istikrarını, 
istiklalini, istikbalini yeniden 
tayin etme, diri tutma ve ida-
me etme mücadelesi veriyor. 
Ülke son Virajdan dönmek 

üzere ve akıbeti ya uçuruma 
yuvarlanmak ya da selametle 
ilerleyebilmektir…

SURİYE’YE ANİ MÜDAHE-
LE

Ortadoğu’da kaybettiği 
gücü tekrar kazanmak is-
teyen ABD, Rusya ve Tür-
kiye’nin varlığına rağmen, 
BM’den gelen olumsuz 
neticelerden dolayı Suriye’ye 
ani bir müdahale yaptı. İlk iş 
olarak da Esad’ın İdlib’i kim-
yasallarla bombalayan hava 
üssünü hedef alarak yine 
kurtarıcı rolünü oynadı. Rus-
ya yerinde sayar mı? O da 
bölgede Esad’a karşı müca-
dele veren muhaliflere Askeri 
yardım ve S400’leri vermeyi 
teklif etti. 

Buradaki amaç bu iktidar 
savaşında kimin kazanacağı 
değildir, her hâlükârda Suriye 
halkının kaybedeceği gerçe-
ğidir. Çünkü asıl olan kazançlı 
tarafın ya PYD’ye ayrıcalık 
tanınması veya DAİŞ’e yeni 
bir harita verilmesidir. Bu 
yüzden ABD’ye karşı Rus-
ya-İran ittifakı çoktan oluştu. 
Ama korkmayın savaş olmaz, 
bunlar gelinle kaynana gi-
bidirler. Kavga ederler ama 
ayrılamazlar…

AVRUPA’DAKİ KORKU, 

FOBİ, ÜRPERTİ, ENDİŞE…
Avrupa’nın Türkiye üzerin-

den kendi halkı içinde oluş-
turduğu psikolojik kavramlara 
değinmek gerekiyor. Özellikle 
tarihimiz iyi ezberletiliyor. 
Kölelikten, ortaçağ karan-
lığından modernleşme ve 
sanayileşmeye giden Avrupa, 
hala o eski küstah alışkanlı-
ğını bırakmış değil. Köleliği 
Modernleşmeyle bütünleşti-
ren Avrupa, Asırlarca sahip-
siz, yoksul toprakların kanını 
emerek, sömürgeleştirerek 
kendini besledi. Adına Mede-
niyet, Modernleşme, Çağdaş 
yaşam, ideal hayat şekilleri 
ve çizgileri ile mazlum halk-
ların kapısını çaldılar. Aldık-
ları şeyler o halkın değerleri, 
zenginlikleri idi. Geride bırak-
tıkları ise, yoksulluk, fakirlik, 
açlık, iç çatışma, kaos… 

Elbette Avrupa’da hiçbir 
devlet Ortadoğu’da güçlü, 
istikrarlı ve denge politikasıy-
la güçlenen, yenilikçi ve önü 
açık bir devleti görmek iste-
mez. Netice itibari ile 300 
yıldır Ortadoğu’nun ekmeği-
ni, suyunu, petrolünü, yer altı 
zenginlikleri kullanıyorlar…

Yedi Kutuplu Ortadoğu Ve 
17 Nisan Sabahı

Ellerinden gelse bizi bu 

topraklardan sürerler, Zira 
Irak ve Suriye halkının akıbet-
leri malum… Bu bağlamda 
Avrupa, ABD, Rusya, İngil-
tere, İsrail, Türkiye ve İran 
Ortadoğu’da yeni hâkimiyet 
kutuplarını oluşturuyor. Bir 
anlamda bu kutuplar 17 Ni-
san sabahını bekliyor diyebi-
liriz. Zira 16 Nisan’da yapı-
lacak olan Cumhurbaşkanlığı 
Referandumu sadece Türki-
ye’nin kaderini değil, aslında 
Ortadoğu’nun da kaderini 
belirleyecektir. 

ABD kısa süreli olarak 
kendi içindeki iktidar savaşını 
unutup yüzünü Ortadoğu’ya 
döndü. Rusya, Ortadoğu’yu 
ABD’nin avuçlarına bırakma 
niyetinde değil ve bu yüzden 
dış politikada İran ile ilişkileri 
iyi koruyor. İngiltere kraliçesi 
ise ömrünün son demlerinde 
o eski sömürge gücünü elde 
etmek ve torunlarına güçlü 
bir miras bırakmak istiyor. 
İsrail ise son 2 yılda çok ses-
siz ve gizli bir politika yürü-
yor. Nihayetinde Türkiye ise 
cumhuriyetten beri dizlerinin 
üstüne çökmüş devi tekrar 
ayağa kaldırmak ve eskisi gibi 
Ortadoğu’da büyük bir ege-
menlik kurmak istiyor. 

Muhammed Ali
GÜNAYDIN

YENİ DÜNYA’DA, YEDİ KUTUPLU
ORTADOĞU VE 17 NİSAN SABAHI

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ
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3)  KİFAYE- Mehmet Çil ile evliliğinden; 1) Sıddık 
( Bekar) / 2) Gülsen + Nihat Mutlu = Emre- Esra.  / 
3) Erdal (Marmara depreminde enkaz altında kalarak 
hayatını kaybetti.) / 4) Tahsin + Fadime = Ayşegül- Ay-
nur- Ömer- Mehmet.

Fahriye, Naciye ve Kifaye’yi görmüşlüğüm vardır. 
Ancak kendilerini pek iyi tanıma fırsatım olmadı. İyi 
bir ailenin mensupları olmaları, onlara artı değer 
kattığı izlenimi uyandırmaktadır.

      4) SERVET ÖZBEY- Osman-Emine Bilgili kızı 
Gülümser ile olan evlili- ğinden; 1) Gürsel (Deniz 
Binbaşı) + Reyhan = Ece- Pınar. / 2) Mehmet Fahri (   
Deniz Sb.Milli Kürekçi) + Reyhan = Ozan. / 3)Mahmut 
Nedim(Müh.)  + Fahriye = Derinsu- Mercan.

       Servet Özbey, eşi Gülümser’in vefatı üzerine  
Mahmut Doğan kızı  Sevgi ile yapmıştır. Bu evlilik-
ten çocuk yok. Servet ağabey benim çok  sevdiğim 
ve saygı duyduğum bir insandır. Gayet alçak gönüllü, 
kültürlü, iyi niyetli, toplumda itibar görmüş biridir.
Tapu Müdürü olarak görev yapmış, emekli hayatını 
çocukları ve torunları ile birlikte İstanbulda devam 
ettirmektedir. Sosyal yönü çok kuvvetli, olgun ve 
hatırlı bir insandır.

Gürsel Özbey – İlk ve ortaokulu Doğanşehirde 
okudu. Sonradan İstanbula taşı-    nınca yüksek tah-
siline Deniz Harp Okulunda devam etti. Deniz bin-
başısı olarak   farklı bölgelerde görev yaptı. Aşırı 
özgürce hareketleri olumsuz yanı olarak gö- züktü. 
Atik, atılgan ve mücadeleci bir yapısı vardır.

Mehmet Fahri Özbey- O da abisi gibi denizci oldu. 
Ayrıca milli kürekçi olarak   yarışmalara katılıp üstün 
başarılar elde etti. Çok sakin, olgun ve mütevazi tav-
ır-   lariyle halk nezdinde itibar görmüştür.

Mahmut Nedim Özbey – Akıllı, zeki ve konrollüdür. 
Başarılı olmak için müca-    deleden kaçınmaz ve us-
anmaz. Mühendis olarak olumlu çalışmaları vardır.

    5)HULUSİ ÖZBEY- Yaşar-Kudret Doğan kızı Erde-
nay ile olan evliliğinden 1) Esma(Elk. Müh.) ve 2) Esat 
(İnş.Müh.)

      Hulusi; İskenderun Demir Çelik ve İstanbul 
Belediyesinde Makine mühen- disi olarak görev yaptı.
Yakın ve sevdiğim bir arkadaşımdı. Kendisi  güler yü-
zlü, sempatik ve nüktedan bir insandı.Vakitsiz ara-
mızdan  ayrılması bizleri çok üzdü.

 Esma Özbey – Çocukluğundaki o sevimli ve 
sempatik halleri gözümün önünden gitmez. Zeki ve 
çalışkandı. Sonuçta bir elektrik mühendisi olarak hiz- 
met vermektedir.

Esat Özbey – Okudu. Başarılı oldu. Herkesin olmak 
isteyip te olamadığı inşaat  mühendisi olmaya hak ka-
zandı.

Anne Erdenay, eşi Hulusi’nin  erken ölümü üze-
rine, çocuklarına hem annelik ve   hem de babalık 
yaptı. Onları sorunsuz bir şekilde yetiştirdi.

   III- HATİCE – Ahmet Özbey ile olan evliliğinden; 
1) Hüsnü(Ok.Hiz.) + Hasibe = Çocuk yok.  2) Hani-
fi(Çiftçi) + İlhan = Ayhan-Aydın-Aykut Erkut- Nurhan. 
/  3) Hilmi(Alm.İş.) + Mualla = Ahmet- Serpil. 4) İlhami 
(Dr.) + Yıldız = Ayşegül(Grafiker)-Berdan( İnş.Müh.)          

Ahmet Özbey; Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşırdı. 
Aksi biri olarak hatırlı- yorum. Zaten herkes te öyle 
biliyor. Oğullarından 1)HÜSNÜ ÖZBEY- ağırbaşlı çalış-
kan ve işini temiz yapan birisi idi. Baraj kanalları 
çalışmaları sırasında, babam taşeronluk yapıyor, ben 
de çalışanlara içme suyu taşıyorum. Kanal çalışması 
bitince, mühendisin en temiz iş yapana 50 lira ödül 
vereceği söylendi. Herkes ve bu arada ben, neticeyi 
merakla beklemekteyiz. Mühendis nihayet geldi. 
Kanalları tek tek teftiş etti.Yapılan işler bölüm bölüm 
belirlenmişti. Mühendis nihayet bir bölümde durdu.”-
Bu bölümü kim yaptı” diye sorunca, Hüsnü abi oradan 
atıldı.”Ben yaptım efendim” dedi. Gerçekten de çok 
temiz ve güzel kazımıştı kanalı. Mühendis herhesin 
meraklı bakışları arasında, çanta- sından  çıkardığı 50 
lirayı Hüsnü abiye takdim etti. Ben 50 lirayı ilk defa 
o zaman gördüm.- O zamanlarla ilgili çocukluk anımı 

sizlerle paylaşmak isterim.    Bu çalışmalar sırasın-
da, taşeronluk yapan babam tarafından, çalışanlara 
içme su-   yu taşımakla görevlendirildim. İnsanlar 
çalıştıkça terliyor ve sık sık suya ihtiyaç   duyuyor-
lar. Ben ise habire su taşımaktayım. Mevsim sonu 
çalışmalara ara veril-   di. Çalışan herkesin ücretleri 
ödendi. Benim ücretim de 55 lira olarak belirlendi.  
Alın teri ile kazandığım bir para idi bu. Tabiiki bu 
para benim elime geçmedi.      O zamana göre benim 
için çok büyük bir para idi. Bu paraya sahip olmadı 
isem     de yine de mutlu olduğumu söyleyebilirim. 
Bu çalışmalar sırasında dikkatimi çeken bir nokta da, 
çalışanların, öğlen paydosunda, bir soğuk su başına 
oturarak   yedikleri şeylerdi. Neydi bunlar ? Ekmek, 
tuz ve kırmızı toz biber. Tuz ile toz biberi karıştırıyor, 
ekmeği bandırarak mideye indiriyorlardı. Ve bununla 
akşama   kadar kazma- kürek sallayıp duruyorlardı 
!...

 2)HANİFİ ÖZBEY- Sevimli ve nüktedan bir insandı. 
Hiçbir şeyi dert edinmez gibi görünürdü. 3)HİLMİ ÖZ-
BEY- Babasına çekmişti. Akis ve yaramazdı. İlkokul 
4.sınıfı beraber okuduk. Derslerimize Vahap Doğan  
vekaleten giri- yordu. Vahap abinin sinirliliği herkesçe 
malumdur. Sınıfta Hilmi ile Güzel gülmeye başladılar. 
Vahap abi tabii olarak sinirlendi. Bir ders boyunca 
bu ikisine dayak attı, yine de onları susturamadı. 4) 
İLHAMİ ÖZBEY- Benim canciğer arkadaşım. İlkokul 5. 
Sınıfı Yaşar Okçu’ da birlikte okuduk. Fazla çalışmazdı 
ama çok zeki idi. Çalışmadan başarılı olabiliyordu. 
Ailenin en sakin ve munis bir ferdi idi. Kendisi müte-
hassis doktordur. Kağıt oyunlarının hemen hemen 
hepsini bilir, bizler de ondan öğrenirdik.        

 -HÜSEYİN – Memet ve Fatma kızı Gülen-
dam(1889-1965) ile evliliğinden; 1)Ahmet Hamdi 
(1908-1992)  2) Rukiye(1913-…) dünyaya gelmiştir. 
Ahmet Hamdi’den az önce bilgi sunmuştuk.

RUKİYE- Hasan ve Zahide’den olma Necip Özbey 
ile olan evliliğinden daha önce bahsetmiştik.  

-RIFAT ÖZBEY- Kendisini güçlü, kuvvetli ve onurlu 
birisi olduğu söylenir. Bir gün ağabeyi Hoca Süley-
man; atı ile eve dönen Rıfat’a “Bu atın hali ne böyle. 
Sırıl sıklam olmuş. Bir at bu kadar koşturulur mu, 
hasta olmaz mı şimdi?” diye çıkışmasına canı sıkılır. 
Ertesi gün kendine ait eşyalarını kankası Şakir Yıl-
maz’a vererek, terk-i diyar eder. Adanaya yerleşen 
Rıfat, güçlü-kuvvetliliği ve kaba- dayılığını çekemey-
en ve kendine yaklaşmaya cesaret edemeyen yörenin 
deli- kanlıları, gece geç vakitte, Rıfat  derin uykuda 
iken evini kundaklarlar. Ev ve içindeki Rıfat yanarak 
can  verir.

       Diğer kardeş Dursun’un Memet-Hayati kızı 
Gülizar ile evliliğinden;  1) Molla Abbas  2) Molla Bahri 
dünyaya gelmiştir.(1873-1914)

MOLLA ABBAS- Memet ve Hayati Yıldırım kızı Han-
ife(1884-…) ile evli- liğinden Mine dünyaya gelmiştir. 
Mine, Fehim Toraman’ın ilk eşidir. Mine kısa bir evlilik 
sonucu ölmüştür. Çocukları yoktur.

MOLLA BAHRİ- İlk evliliğini Molla Mustafa Genç 
kızı Seher ile yapmış, bu evlilikten Emine dünyaya 
gelmiştir. Emine’nin Molla Hakkı Yıldırım ile evliliğin-
den de Memet ve Hamide dünyaya gelmiştir.(Geniş  
bilgi “ Yıldırım “ ailesinde.)

Molla Bahri ikinci evliliğini, ağabeyinin ölümü 
üzerine, eşi Hanife ile yapmış, bu evlilikten de Fatma 
(1914-…) dünyaya gelmiştir. Fatma’nın, Seydi Vakkas  
Karatepe ile olan evliliğinden de; Sabiha ve Turan Ka-
ratepe dünyaya  gelmiş- lerdir.(Geniş bilgi “ Karatepe 
“ ailesinde.)

Sırası ile Molla Abbas-Molla Bahri ile evlilik yapan 
Hanife 3.evliliğini Ali Ağa Karatepe ile yapmış, bu ev-
lilikten Alibey isminde bir oğulları olmuşsa da çocuk 
yaşta ölmüştür.

- Ö Z E L    A İ L E S İ -
      Bu aile, İZZET  ve  KAMİL’ den türemişdir. İzzet, 

ismini tesbit edemediğim eşi ile evliliğinden, Esme is-
minde bir kızı olmuş, o da genç yaşta vefat etmiştir.

KAMİL - Süleyman ve Mütevffiye’den olma Sururi 
ile olan evliliğinden; 1) Mahmut(1880-1914)- 2) Ömer 
(1881-1915) – 3)Hacı Ahmet(1890-1964)- 4) Hasret 
(1896-…) dünyaya gelmiştir.

Kamil ve 4 oğlu; Akali Öztürk, İzzet Durdu, Seyful-
lah Yörük’ün de  içinde bu- lunduğu bir ekiple Yemen 
Harbine katılmışlardır. Özel ailesinden sadece Hacı 
Ahmet, Akali Çavuş ve Seyfullah Yörük sağ salim ev-
lerine dönebilmişler, Özel ailesinden Kamil ve oğul-
ları Mahmut, Ömer  ve Hasret ile Durdu ailesinden 
İzzet şehit düşmüşlerdir.

HACI AHMET ÖZEL– Halip ve Altun kızı SAFİ-
YE(1901-1972) ile evlili- ğinden; 1) Emine (1922-…)- 2) 
Mahmut(1927-1972)- 3)Memet(1929-2002)- 4) Rah-
mi(1931-1997)- 5) Fehmi(1933-..) 6) Niyazi(1938-1961 
Genç yaşta vefat etti.  7) Pervin(1940-..)  8)Ke-
mal(1942-1947) Çocuk  yaşta öldü, dünyaya geldiler.

EMİNE- Hasan Tekin ile evliliğinden; Mesure- 
Mesude- Gönül- Erhan  dünyaya geldi. ( Geniş bilgi” 
Tekin” ailesinde.)

MAHMUT ÖZEL- Hacı Tufan Şahin kızı Sudiye ile 
evliliğinden; Semiye, Malatyalı ikinci eşinden Perihan 
dünyaya gelmiştir. Semiye’nin İbrahim Günaydın ile 
evliliğinden 3 kız ve 1 oğlu var. Perihan’ın Mahmut 
ile evlili- ğinden 2 oğlu var. Kocasının ölümü üzerine 
ikinci bir evlilik yapmıştır.

SEMİYE- İbrahim Günaydın  ile olan evliliğinden; 
=Ahmet-Tuba-Eda-Ayşegül- Arzu./   PERİHAN- ilk ev-
liliği Abdullah’dan Harun.Abdullah’ın ölümü üzerine 
ikinci evliliğini Samir isimli bir yabancı ile yaptı. Bun-
dan da Emir dünyaya geldi.

Mahmut Özel, marangozlukla iştigal ederdi. İyi ve 
dürüst bir insandı.

MEMET ÖZEL - İlk evliliğini Emine ile yaptı. Bu ev-
lilikten; Sabahattin (Em.Asb.) + Ulviye (Necati Kutlu 
kızı) = Onur ve Duygu. Memet Özel, ikinci evliliğini Ra-
bia ile yaptı. Bu evlilikten de 1)Ali Erdem + Sergen = 
Berrin.  / 2)Fatma (Bekar). /3) Ayşe + Cemal = Merve- 
Furkan.

Memet Özel; ilk önceleri diğer kardeşleri ile bir-
likte marangozlukla uğraştı. Bilahare Belediyeye 
geçerek, mimarlık görevini ifa etti. İyi niyetli, cana 
yakın, halim selim bir insan olarak tanıdım. Oğlu Sa-
bahattin,  saygı ve sevgi dolu. Son derece mütevazi ve 
sakin bir insan.

RAHMİ ÖZEL- Polatlı Bekir Özalp kızı Hamiyet 
ile evliliğinden; 1) Bülent(evli  Almanyada.-2) Kadir 
(evli)Almanyada- 3) Bilgeser(evli)Almanyada-4) Lev-
ent  (evli) Malatyada. Bülent + İnci = Atakan- Deniz. / 
Kadir +Ayşe = Onur-Eylül. / Levent +Muhlise = Özge-
Öznur./ Bilgeser+Atilla= Ece.

FEHMİ ÖZEL- Mehmet Örnek kızı Nazire ile evlil-
iğinden; Belgin- Göksel- Yüksel dünyaya geldi. Üçü de 
evli olup, Almanyada yaşamaktadırlar.

Belgin + Mustafa =Fatma ve Burak. / Göksel + Gül-
can =Engin ve Volkan. / Yüksel + Nurcan =Mert Fehmi 
ve Gamze.

Rahmi ve Fehmi ağabeyleri yakınen tanıma fır-
satım olmadı. Ancak her  ikisinin de zararsız iyi birer 
insan olduklarından kuşkum yoktur.

NİYAZİ ÖZEL- Sessiz, sakin bir insandı. Hastalığı 
nedeniyle rengi sarı ve halsiz haliyle anımsıyorum. 
Zaten fazla da yaşamadı, genç yaşta vefat etti.

PERVİN- Sadık ile olan evliliğinden çocukları ol-
madı.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ
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