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“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Doğanşehir’de  Karne Heyecanı
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan  2016- 2017 Eğitim – Öğretim 

Yılı  Yıl sonu  karnelerini  dağıttı.Doğanşehir  Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Kapıdere İlk-Ortaokulu,Gövdeli İlk-Ortaokulu ve Örencik 
Kurudağ İlkokullarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı yıl sonu karne 
töreni düzenlendi.

ŞEHİT ONBAŞI BARIŞ AYBEK 
ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

11 Ağustos 2015 yılında 
Şırnak ta tabur kumutanlığı 
merkezine bölücü terör örgütü 
tarafından açılan ateş sonucu 
şehit olan Doğanşehirli Pi-
yade onbaşı Barış Aybek İçin, 
Doğanşehir Şehit Serdal Toprak 

Çok Programlı lisesinde Şe-
hit Kütüphaneleri Gönüllüleri 
tarafından kütüphane Doğanşe-
hir Kaymakam Memiş İnan,  
Doğanşehir Belediye başkanı 
Vahap Küçük daire amirleri Şe-
hit aileleri tarafından açıldı.  

Doğanşehir İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Caner Güler’in 
Karne Mesajı
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Fazla Kurcalamayın hayatı,
Sağlığınız yerindeyse, vicdanınız temizse,
Yüreğinizde güzelse, yaşayın gitsin...
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Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

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/

Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili 
Öğrencilerim ve Değerli Velilerimiz,

Huzurlu ve başarılı bir eğitim yılını daha 
geride bırakarak 2016-2017 eğitim öğretim 
yılını tamamlayıp yaz tatiline girmiş bulun-
maktayız.

Sevgili Öğrenciler;
Başarılı olmak için gece gündüz demeden 

çalıştınız. Başarıya inandınız ve emekleriniz-
in ve başarınızın sembolü olan karnelerini-
zi hak ettiğiniz bir mutlulukla aldınız. Uzun 
süren bu zaman diliminde, daha iyiyi, daha 
güzeli yakalamaya çalıştınız. Bu çalışma-
larınız sonucunda almış olduğunuz karneler, 
başarı ya da başarısızlığın göstergesi değil, 
kendinizi daha iyi tanıyıp hayata daha iyi 
hazırlanmanız için size sunulan bir fırsattır. 
Sizlerden, tatil süresince öncelikle sağlığınızı 
korumanızı, dinlenmenizi, kitap okuyarak 
vaktinizi verimli bir şekilde değerlendir-
menizi istiyorum. Kitap dünyasına dalıp şair-
lerimizin, yazarlarımızın gizemli dünyalarını 
keşfetmeye çalışalım. Yeni öğretim yılına, 
dinlenmiş olarak, daha mutlu, daha umutlu 
ve daha azimli şekilde başlamanızı ümit edi-
yorum.   

Değerli yöneticilerimiz ve öğretmenler-
imiz;

Bilgiden bilgi üreten, düşünen, sorgu-
layan, eleştiren nesil yetiştirme görevin-
izi bir öğretim yılında daha en iyi şekilde 
yaptığınız kanaatindeyim. Eğitimde feda 
edilecek tek bir çocuğumuzun dahi olmadığı, 
her çocuğumuzun farklı özelliklere sahip old-
uğu bilinci içerisinde, çocuklarımızın bireysel 
farklılıklarını dikkate alarak, yetiştirmek için 
gösterdiğiniz çabanın hiçbir değerle ölçüle-
meyeceği aşikârdır. Bu düşünce ve inançla, 
hizmetlerin en kutsalını üstlenmiş değerli 
yönetici ve öğretmenlerimize sevdikleri ile 
birlikte sağlıkla, güzel bir tatil geçirmelerini 
ve yeni döneme dinlenmiş olarak başlama-
larını temenni ediyorum.

Saygıdeğer Veliler;

Hepimizin en kıymetli varlıkları olan ve 
geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın 
başarıları kadar başarısızlıklarını da nor-
mal karşılamalıyız. Doğru yönlendirme, 
sıkıntıların kaynağına ulaşma ve çözüm yol-
larını araştırma konularında ilginizi ve gay-
retinizi bekliyorum. Öğrencilerimizin eksik 
olduğu noktaların giderilmesi için sizlerin 
eğitimcilerle daha sıkı bir iletişime geçmenizi 
ve yaz tatilini, çocuklarımıza ulaşmak için al-
tın bir anahtar olarak değerlendirmenizi rica 
ediyorum. Bu tatil dönemini,  aile bağlarını 
güçlendirmek, birlikte kaliteli zaman 
geçirmek için bir fırsat olarak kullanın ve on-
larla birlikte kitap okuyun; onlara, sevdikleri 
kitapları karne hediyesi olarak verin.

Bu duygu ve düşüncelerle mutlu, sağlıklı, 
huzur dolu bir yaz tatili geçirmenizi dili-
yor,  eğitim ve öğretim mücadelesine emeği 
geçen bütün değerli idareci, öğretmen ve 
personelimize canı gönülden teşekkür edi-
yorum.  Evlatlarımızın eğitimi için her türlü 
fedakârlığı gösteren siz değerli velilerimize 
de şükranlarımı sunuyor, iyi tatiller diliyorum

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Caner Güler’in Karne Mesajı

HABER MERKEZİ 
Ortaokulu TÜBİTAK 4006 bilim şenliği 

ve sanat galerisinin açılışına  Doğanşehir 
Kaymakamı Sayın Memiş İnan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Caner Güler,  Doğanşehir 
Belediye Meclis Üyesi Hakan Çiftçioğlu, 
Okul Müdürleri , Öğrenciler ve geleceğimiz-
in mimarı genç bilim insanları katılmıştır. 

Doğanşehir Ortaoku-
lunda TÜBİTAK 4006 Bil-
im Şenliğine15 öğretmen, 
42 Öğrencimiz 20 projeyle 
katılmıştır. Doğanşehir Or-
taokulunda bunun yanında 
12 spor branşında öğrencil-
er yetiştirilmektedir. Bu yıl 
iki branşta 3 kategoride il 
birinciliğini Doğanşehir Or-
taokulu almıştır. 

Doğanşehir Ortaoku-
lunda yürütülen kitap oku-
ma kampanyasında her 
öğrenci haftada bir kitap 

okuması sağlanarak toplamda 6540 kitap 
okunmuştur. TÜBİTAK 4006 projesi olan 
“sesli okuma” projesi de öğrencilerin 
gelişimine olumlu katkı sağlamıştır. 

Doğanşehir Ortaokulunda Ayrıca açılan 
sanat galerisinde her öğrencinin en az bir 
eseri sergilenmiştir.

DOĞANŞEHİR ORTAOKULU TÜBİTAK 4006
BİLİM ŞENLİĞİ BÜYÜK BİR ÇOŞKUYLA AÇILDI
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Doğanşehir’de  Karne Heyecanı

HABER MERKEZİ 
2016-2017 Eğitim-Öğretim 

Yılı Yıl Sonu Karne Töreni  düzen-
lendi

Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan  2016- 2017 Eğitim 
– Öğretim Yılı  Yıl sonu  karne-
lerini  dağıttı.Doğanşehir  Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Kapıdere İlk-Ortaokulu,Gövde-
li İlk-Ortaokulu ve Örencik Ku-
rudağ İlkokullarında 2016-2017 
Eğitim-Öğretim Yılı yıl sonu 
karne töreni düzenlendi. Törene 
katılan İlçe Kaymakamımız 
Memiş İNAN öğrencilere kar-
nelerini dağıttı ve öğrencilere; 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının 
verimli geçtiğini, bunu öğren-
cilerin karnelerine yansıdığını 
ama gelecek yıla daha başarılı 
olacağına inandığını dile getir-
di. Ayrıca yaz tatilde öğrencil-
ere tatili iyi değerlendirmeleri, 
kitap okumaları ve dinlenmeleri 
konusunda telkinlerde bulunan 
İlçe Kaymakamımız Memiş İNAN, 
tüm öğretmen ve öğrencilere iyi 
tatiller diledi. Karne törenine İlçe 
Kaymakamımız Memiş İNAN, ilçe 
Jandarma Bölük Komutanı Ercan 
BULUT, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Caner GÜLER, daire amirleri 
öğrenciler ve veliler katıldı.

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ

HABER MERKEZİ 
Himayeye Muhtaç Yaşlılar, 

Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım 
ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-
DER ) Genel Merkezi tarafından iftar 
programı düzenlendi. 

Her yıl geleneksek olarak 
gerçekleştirilen iftar programı bu 
yıl Yeşilyurt ilçesi Hava Lojmanları 
girişinde bulunan Neşve kafe de 
düzenlendi. Programa Battalgazi 
Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, İl emniyet müdür Dr. Ömer Ur-
hal eşli katılırken Malatya girişim 
gurubu yön. kur. üyesi iş adamı Os-
man Yurdakul, basın mensupları ve 
üyeler katıldı.     

Himyaç-der Malatya şube 
başkanı Benay Turfanda Çinkılıç 
açılış konuşmasında " Himyaç-
der ailesi olarak uzun yıllardır 

kadın,çocuk ve yaşlılarımızın sorun-
ları ile mücadele ediyoruz ve etm-
eye de devam edeceğiz. Uyuşturucu 
bağımlısı, şiddet, taciz ve tecavüz 
mağdurlarımızı kurtarıp hayata ka-
zandırmanın gururunu yaşıyoruz. 

Himyaç-der olarak bu mübarek 
ramazan ayında hayır sever 
vatandaşlarımızın maddi manevi 
desteklerini bekliyoruz. " 

İftar programında konuşan 
HİMYAÇ-DER Genel Başkanı Ayşe 
Ece Budan Ramazan’ın birlik ve be-
raberlik ayı olduğunu vurguladığı 
konuşmasında “ Öncelikle Himyaç-
der ailesinin geleneksel iftar yem-
eğinde bizleri yalnız bırakmayıp 
iftar soframızı şereflendirmeniz 
dolayısıyla siz değerli gönül dost-
larımıza şahsım ve Himyaç-der ail-
esi adına teşekkürler eder, şükran-

larımı sunarım. 
Ramazan ayı Müslümanlar için 

kaynaşma, ortak paylaşım,birlik-
telik ve hoşgörü ifade eder ayrıca 
tüm İslam alemi için Hak huzurun-
da aslında ne kadar da çaresiz old-
uğunu anlamada bir idrak ve farkın-
dalık fırsatıdır. Bu vesileyle aziz 
vatan uğruna geçmişten bugüne gö-
zlerini kırpmadan canını feda eden 
tüm şehitlerimize Cenabı Hak'dan 
rahmet dilerim. 

Ayrıca; şu an da, bir yerlerde , 
sırf biz bu mübarek iftar sofrasına 
huzurla oturalım diye mücadele 
eden; askerimize, polisimize yani 
tüm güvenlik birimlerimize Yüce 
Mevtadan yar ve yardımcı olmasını 
dilerim. 

Değerli dostlar: gönüllerin mer-
hametle dolduğu, yoksulların, yok-

sunların ve ihtiyaç sahiplerinin daha 
çok anıldığı bu güzel ayın dışında da 
bizleri yalnız bırakmayan, bizleri 
her daim destekleyen, yaşlılarımıza, 
kadınlarımıza ve çocuklarımıza her 
zaman elini uzatan Battalgazi Be-
lediye başkanımız Sn. Selahattin 
Gürkan'a, hayırsever  iş adamı ve 
vatandaşlarımıza ve de siz değer-
li basın mensuplarımıza gönülden 
şükranlarımı sunarım. 

Kıymetli misafirlerim: son 
olarak; malumunuz olan bazı şer 
odaklarının taşare ettiği bir takım 
terör örgütleriyle ülkemiz ve 
coğrafyamızda oynanan oyunların 
bu mübarek ay hürmetine bozu-
lmasını Yüce Rabbimden diliyor, 
birlik ve beraberliğimizi koruyarak 
bizlere peygamber (sav) mirası olan 
vatan sevgisi ve Yüce Mevlamızın 

izniyle milletçe tüm sorunların 
üstesinden geleceğimiz inancıyla 
hepinize teşekkürler ediyor, hayırlı 
ramazanlar diliyorum."  konuşma-
lardan sonra derneğe maddi ve 
manevi katkı gerçekleştirenlere 
Himyaç-der tarafından  plaket takdi-
mi gerçekleştirildi. Malatya Girişim 
grubu adına plaketi İş adamı Os-
man Yurdakul'a Malatya İl emniyet 
müdürü Dr. Ömer Urhal takdim etti. 
Neşe Erberk Koleji ve Hilton Otel 
müdürü Abdurrahman Toprak'a 
ise plaketlerini Himyaç-der genel 
başkanı A. Ece Budan  takdim eder-
ken Arion Güzellik merkezi adına Dr. 
Ahmet Aktaş, Prof. Dr. Bilge Türk-
bilen, Doç. Dr. Hamdi Özcan'a pla-
ketini Battalgazi Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan takdim etti.
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ŞEHİT ONBAŞI BARIŞ AYBEK
ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

HABER MERKEZİ 
11 Ağustos 2015 yılında Şırnak ta tabur 

kumutanlığı merkezine bölücü terör örgütü 
tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 
Doğanşehirli Piyade onbaşı Barış Aybek İçin, 
Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok Program-
lı lisesinde Şehit Kütüphaneleri Gönüllüleri 
tarafından kütüphane Doğanşehir Kaymakam 
Memiş İnan,  Doğanşehir Belediye başkanı 
Vahap Küçük daire amirleri Şehit aileleri 
tarafından açıldı.  

Açılışa Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, 

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük, Gar-
nizon komutanı, Daire amirleri, Malatya Cem 
Vakfı Şube başkanı Eşref Doğan ve Şehit aileleri  
katıldı. Açılış kurdelesini kesen Doğanşehir kay-
makamı Memiş İnan Şunları kaydetti. “Bugün 
burada başka bir şehidimiz Erdal Toprak’ın is-
mini taşıyan okulda  şehit Barış kardeşimizin 
adına kütüphanenin açılışına katılıyoruz. Tür-
kiye genelinde 62 tanesi açılan ve Malatya da 
63 üncüsü Şehit kardeşimiz Barış Aybek adına 
açılan kütüphanede 3 bin kitap toplanmış bu-
lunmaktadır, bu kitapların tamamı gönüllüler 

tarafından toplanmıştır. Bu kütüphanenin 
öğrencilerimize hayırlı  olmasını diliyorum” 
dedi. Kurdele kesildikten sonra Barış Aybek in 
özgeçmişi okundu.  

Şehidin kardeşi Şehriban Aybek yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti:” Bizler “Şehit 
aileleri gönüllüleri” olarak  “And içtik Şehitler-
imizin ismini yaşatmaya” diyerek bu kutsal yola 
baş koyduk” dedi. Şehriban Aybek “O yiğitler ki 
Bayrağı yere düşmesin diye şehit düşenlerdir.  

O yiğitler ki analarını babalarını, eşlerini, 
çocuklarını ve biz bacılarını bıraktılar.  

Şehriban Aybek Mehmet Akif ten  dizeler 
okudu ve Hazreti Âlinin şu sözünü hatırlattı: “ 
Sana ihanet edeni affet, ancak vatanına ihanet 
edeni asla af etme”. Bizler ne af edeceğiz, vatan 
uğruna dökülen kanları nede helal edeceğiz. 
Hep söyledik yinede söyleyeceğiz “ VATAN SAĞ 
OLSUN” dedi.  

Program daha sonra emeği geçenlere pla-
ket ve ödül verilmesiyle sona erdi. Programda 
Şehit piyade onbaşı Barış Aybek in akrabaları 
Kürtçe ağıtlar yaktılar ve kütüphanenin açılışın-
da gözyaşlarını döktüler.

DOĞANŞEHİR AÇIK CEZAEVİNDE İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir İlçe yarı açık cezaevinde  ikin-

cisi Düzenlenen geleneksel iftar programı  
büyük beğeni topladı. Programla ilgili olarak 
bilgi veren Cezaevi müdürü Hacı Mol şunları 
kaydetti” Bugün burada ailelerinden uzakta 
ramazanı geçiren hükümlü kardeşlerimizin 
bir nebze olsun aile özlemlerini gidermek, 
onlarla iftar soframızı paylaşmak için bu-
rada bulunuyoruz”. Mol “Kurumumuzun 
amacı hükümlülerin cezalarını infazıyla bir-
likte onların tekrar suça yönelmemeleri için 
farkındalık oluşturmak, onları meslek sahi-

bi etmek, topluma yararlı bir birey olarak 
ailelerinin yanına göndermektir. Bu çerçe-
vede kurumumuz açıldığı günden bu güne 
birçok meslek kursu açılmış ve açılan 23 
farklı meslek kursunda 250 hükümlüye bel-
ge verilmiştir. Bunun yanı sıra 100 den fazla 
konferans verilmiştir. Kurumumuz sinama, 
tiyatro, spor faaliyetleri gibi hükümlülerin 
sosyal hayata uyum sağlamalarını kolay-
laştıracak çeşitli faaliyetlerde yapmaktadır” 
dedi.  

Programda bir konuşma yapan Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük, şunlar 

söyledi: “ Bu mübarek akşamda hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli mahkûm kardeşlerim cenabı 
Allah sizleri böyle bir kötülükle bir daha 
karşılaştırmasın. Bunlardan ibret alın, bel-
ki haklısınız belki mağdursunuz,  Allah si-
zlerin yardımcısı olsun, hepinizin ailesi an-
nesi babası çocukları bekliyor. Allah sizleri 
kötülükle karşılaştırmasın burada çok iyi 
düşünün  bir daha böyle kötülüklerden elin-
izi çekin varsa… Vardır?  Demiyorum Allah 
kolaylık versin, Allah hepinizden razı olun” 
dedi.  

Son olarak mahkûmlara hitaben bir 
teşekkür konuşması yapan Doğanşehir kay-
makamı Memiş İnan şunları aktardı:“Değer-
li hükümlü kardeşlerim böyle güzel bir 
akşamda bizleri bir araya gelmemize ve-
sile olan Cezaevi personeli ve değerli mesai 
arkadaşlarım, hocalarım Ramazanın ehem-
ini yetini anlattılar. Ben her kese teşekkür 
ediyorum. Ramazanınız Mübarek olsun di-
yorum” dedi.  

Mahkûmlar la birlikte sohbet eden daire 
amirleri daha sonra yapılan çay ikramından 
sonra dağıldı.  

Doğanşehir ilçesinde geleneksel hale getirilen ve ikincisi düzenlenen İftar Programına Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan, Belediye Başkanı Vahap Küçük, garnizon komutanı jandarma yüz başı Ercan Bulut, Cumhuriyet 
Savcısı Nezir Bayram, ilçe Müftüsü Şemsettin Karcı daire amirleri Müdürler ve yaklaşık 200 mahkûm katıldı
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Soldan sağa
1. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... 

İnandırıcı olmayan, oyalayıcı sözlerle kandırmaya çalış-
mak... 2. Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göster-
meyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının 
hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için 
yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse... Bir dilin veya 
ağzın yayıldığı alanda farklı bir dil veya ağız özelliği bu-
lunan küçük bölge... 3. Yüksekliği 20-90 santimetre olan, 
kırmızımtırak renkli, az veya çok tüylü, yaprakları saplı 
ve kuvvetli kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki... Kuş yu-
vası (eski)... 4. Kripton elementinin simgesi... Yuhalamak 
işi... O yer... 5. Döl eşi... Göre, oranla, kıyasla... 6. Göğüs 
boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından 
gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücu-

da dağıtan organ, yürek... Kendini beğendirmek amacıy-
la yapılan davranış, cilve, eda... Aynı biçimde... 7. İpek 
böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kul-
lanılan çok ince, esnek ve parlak tel... Anonim ortaklıklar-
da sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı... Tahta ve 
kereste biçmeye yarayan, elektrik ve su gücüyle çalışan 
büyük bıçkı... 8. Nobelyum elementinin simgesi... İste-
nilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, 
iyi karşıtı... Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Hondu-
ras’ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju... Birdenbire 
duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir 
söz... 9. Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde 
üst üste konulmasıyla oluşan yığın... Sakağı (eski)... Zu-
lüm... 10. Tutturgaç... Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra 
gelen sayının adı... Düşünme, anlama ve kavrama gücü, 
us... 11. Vitesi olan... Görünüşe göre olacağı sanılan, mu-
htemel... 12. Selin sürükleyip getirdiği çok küçük tane-
li çamurlaşmış kum ve toprak karışımı... Ortalamak işi... 
Alüminyum elementinin simgesi... 13. Bartın iline bağlı il-
çelerden biri... Teknetyum (eski)... 14. Anlamca... Binme, 
yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı 
hayvan... O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... 
15. Aniden gürültü patırtı çıkarmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Amaçlarını gizlemesini bilen kimse, bu tutumunu 

bırakarak gerçek kişiliğini ve amaçlarını açığa vurmak... 2. 
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü... Tüylü hay-
van derisi... İşaret... 3. Gizli yer, köşe bucak (halk ağzı)... 
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Tavlamak işi... 

4. Sağlam, güvenilir, doğru bilgiler edinilen kimse... Sam 
yeli... 5. El kitabı... Usanç, bezginlik, tiksinti vb. duygular 
anlatan bir söz... Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim 
vermek için kullanılan çarklı tezgâh... 6. Bunama (eski)... 
Yassı, basık... Aklanma... 7. Ün, şan, şöhret... Özleştirme-
ci... Kalsiyum elementinin simgesi... 8. Hakça... Una bu-
lamak, üzerine un serpmek... 9. Lityum elementinin simge-
si... Azalmak işi, eksilme, tenakus... -den -e kadar (eski)... 
10. Olmasını önleyecek derecede güçlü engelleri bulunan, 
olanaksız, gayrimümkün... Çelişkili ve tutarsız iki cüm-
leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 
Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç... 11. Koyun sütünden yapılan, 
genellikle tekerlek biçiminde, sarımtırak, yağlı bir peynir... 
Tanrı (eski)... Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme 
görevi, kumanda... 12. Ut çalan çalgıcı, utçu... Sivas iline 
bağlı ilçelerden biri... 13. Yumurta sarısı, zeytinyağı ve li-
monla yapılan bir çeşit koyu, soğuk yiyecek... Gözde sarıya 
çalan kestane 
rengi... İyi talih, 
iyi haber (halk 
ağzı)... 14. Eserler 
(eski)... Düşkün-
lük, eksiklik, ye-
tersizlik, zayıflık, 
dayanamama... 
Kuru buhar ban-
yosu... 15. Birinin 
uğradığı kötü du-
ruma çok sevin-
mek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Milli Savunma Bakanından Şehit Yarbay
Songül Yakut’un Ailesine Taziye Ziyareti
Hafta sonu Malatya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 
Şırnak’ta düşen helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut’un ailesine taziye ziyaretinde bulundular

HABER MERKEZİ 
Bakan Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetlerine ait 
özel uçakla Malatya’ya geldi. Malatya Erhaç Hav-
alimanında Vali Mustafa Toprak ve 2.Ordu Komu-
tanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından 
karşılanan Bakan Işık ve Çolak daha sonra 2.Ordu 
Komutanlığı Karargahını ziyaret etti. Vali Musta-
fa Toprak’ın da yer aldığı 2.Ordu ziyaretini Bakan 
Işık, resmi sosyal medya hesabından “Sınır ötesi 
operasyonlar da dahil olmak üzere terörle mü-
cadele harekatlarını başarıyla icra eden 2'nci Ordu 
Komutanlığımızı ziyaret ettik” diyerek paylaştı.

Bakan Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Or-
general Salih Zeki Çolak daha sonra Çavuşoğlu 

Mahallesinde bulunan Türkiye'nin ilk kadın jan-
darma ilçe komutanı olan şehit Yarbay Songül 
Yakut’un evine taziye ziyaretinde bulundu. Geniş 
güvenlik önlemlerinin alındığı sürpriz ziyarete 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK 
Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da katıldı. Basın 
mensuplarının içeri alınmadığı ziyarette Bakan 
Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, acılı anne 
Sebahat Yakut ve aileye başsağlığı dileklerinde 
bulundu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrasında 
Bakan Işık ve Çolak çıkışta bir açıklama yapmadan 
yeniden Malatya Erhaç Havaalanına geçerek uçak-
la Malatya’dan ayrıldı.
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E R D O Ğ A N   A İ L E S İ
( KADI OĞULLARI )

       Bu aile Kadı KADİR …?….. dan türemiştir. Doğan 
ailesi(Ağagiller) nin atası, ÖMER AĞA’nın kardeşidir. 
Kadı’nın 3 oğlu vardır. Bunlar : 1) Kamil Ağa  2) Şeyh İs-
mail  3) Sefer Ağa dır. Bu üç kardeş memleketten ay-
rılırken, amcaları Ömer Ağa’nın oğulları Sadık- Hamit ve 
Numan Ağalarla birlikte hare- ket etmişler, Sivas ya da 
Tokat’ta yolları ayrılmıştır. Ömer Ağa’nın oğulları Malat-
ya’da karar kılarken Kadı oğulları Yozgat’a yerleşmeye 
karar vermiş- lerdir. 2-3 sene Yozgatta kalan Kadı oğul-
ları, amca oğullarının ısrarlı daveti üzerine Viranşehir’e 
gelip yerleşmişlerdir. Soyadı kanunu ile birlikte Kamil 
Ağa ailesi,“Erdoğan”- Şeyh İsmail ailesi,“Öztürk” ve Se-
fer Ağa ailesi de “İnal “ soyadını kullanmışlardır. Şimdi 
Kamil Ağa’dan başlayarak devam edelim.

      -  KAMİL AĞA + Gülüfe evliliğinden; 1) Şükrü (1867-
1912)  2)Şevki (1891-1949)  3) Derviş (Ölü)  4) Rıza(Ölü) 
olmuştur. Kendisi memlekette vefat etmiş, sadece 
çocukları Viranşehir’e  gelmişlerdir.

1)ŞÜKRÜ ERDOĞAN- İbrahim Ağa ve Elmas kızı Se-
nem ile olan evliliğinden; Hacı Ali (1903-1971)- Nazeni 
(1901-…) ve Asiye (1904-…) dünyaya gelmiş- lerdir.

(Şükrü) HACI ALİ ERDOĞAN- Derviş ve Aslı’dan olma 
Hatice ile olan evliliğinden; 1) Fahri (1930-….)-  2) Vefa 
(1937-…)- 3) Meftune (1949-…)  4) Vasfi (1942-1949) 
çocuk yaşta öldü. Dünyaya gelmişlerdir.

Hacı Ali; babasının adından dolayı “Şükrü Hacı” 
olarak anılmıştır. Kendisi çok faal bir insandır. Düzgün 
ve esprili konuşan, sosyal yapısı ile itibar kazanmıştır. 
İlçenin kalkınması için elinden geldiğince çaba sarfet-
miştir. Müteahhitlik, taşeronluk yanında  bir dönem 
muhtarlık ve kısa bir süre de reis vekilliği yap- mıştır. 
Sulama suyu(Sürgü suyu) nun getirilmesinde etkin rol 
oynamıştır. Çocuklarından FAHRİ  ERDOĞAN- Meteor-
oloji’den emeklidir. Şaban Mustafa ve Fatma Özer kızı 
Nezaket ile evliliğinden; 1) Turgay(Öğret.) + Miyaser = 
Hakan -  Gökhan. / 2) Selim (Mak.Müh.) +Hülya = Miraç-
Fatih-Zeynep. 3) Ayşegül(Vet.) + Memet Dönmez = Fatih.

FAHRİ ERDOĞAN- Tanıdığım kadarı ile, namuslu, 
düzgün bir insandır. Mazbut bir hayatı vardır. Sosyal 
yaşantısı kısıtlıdır. Akrabaları ile iletişimi kopuktur. Din-
dar bir yapısı vardır.

VEFA ERDOĞAN- İlçenin en sosyal insanlarından 
biridir. Herkesle dialog kurmayı rahatlıkla becerir. 
Örnek alınması gereken kişilerden biridir.Vahit Doğan 
ile olan özellik yarışması herkesin büyük ilgisini çeker. 
Sosyal faaliyet- lerde daima ön saflardadır. İlçede, her 
bakımdan temas içinde olduğum insan- ların başında 
gelir. Kendisine olan sevgi ve saygım büyüktür. Bilgisin-
den  yararlandığım en etkin kişilerden birisidir.

Okul hayatı olmamasına rağmen bilgili ve 
kültürlüdür. Meteoroloji memurlu- ğundan emeklidir.

Mahmut+Yeter Okçu kızı Ayten ile olan evliliğinden; 
1) Gülcan + Ali Cergibozan(Kay.) = Eda ve Çağla. / 2) Nur-
can + Mustafa Okçu = Nazlı Deniz ve Umut. / 3)Selda + 
………….

4)Ali Yasin(Öğret.) + Meryem=……        5)Sevda +Ah-
met Arıcıoğlu = Defne 

MEFTUNE + Faruk Hazer = Levent - Fadime - Emel - 
Haluk (Geniş bilgi “ Hazer “ ailesinde.)

Meftune, ailenin tek kızıdır. Ahlak-
lı, terbiyeli, hamarat ve dünya iyisi bir insandır.                                                                                                       
--NAZENİ – İlk evliliğini Kığı’lı Hasan ile yapmış, bu 
evlilikten Fadime, ikinci evliliğini Laz İbo ile yapmış 
ve evlilikten de Saadet dünyaya gelmiştir. Fadime 
- İshak Şahin evliliğinden; Atilla- Cengiz – Nec-
la  - Şehnaz - Şendil - Şemünir ve Songül dünyaya 
gelmiştir. (Geniş bilgi “Şahin” ailesinde.) - Saadet’in 
Yaşar Okçu ile evliliğinden de; Necdet – Yusuf - Ümit 
ve Mustafa dünyaya gelmiş- tir.(Genişbilgi“Okçu”aile-
si)                                                                       --ASİYE – Rüstem Yücel ile 
olan evliliğinden; Cemil – Celal – Cemile – Cahide - Ceyda 
ve Cahit dünyaya geldi.         (Geniş bilgi“Yücel”ailesinde.)                                                                                                                          
           ŞEVKİ ERDOĞAN -  Davut - Emine kızı Zeynep 
(1899-1951) ile evliliğinden; 1) Ümmihan (Ölü)  2) Hatice 

(ölü)  3) Emine (1921-1945) - 4) Kamil (ölü) -  5) Mevlüt 
(1928-1991) - 6) Sabri (1929 - 2006) – 7) Kamile (1934-…) 
- 8) Lütfi (ölü) 9) Mintaha dünyaya gelmişlerdir.

EMİNE - Abbas Günaydın (Hoca) ile evliliğinden, 
Fatma dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi “Günaydın “ ail-
esinde.)

MEVLÜT ERDOĞAN- İlçenin, esprileriyle insanları 
düşündüren ve güldüren, renkli kişilerindendi. Faik ve 
Seyhat’tan olma Gülfinaz ile evliliğinden; 1) Nuray  2) 
Bülent  3) Şenay dünyaya gelmiştir.

1)Nuray –Adnan Ormancı ile evliliğinden; Hakan-Em-
ine(ölü) - Duygu ve Yaren

2)Bülent- Şengül ile olan evliliğinden; Numan ve 
Gökay dünyaya gelmiştir.

3)Şenay – Süleyman Kamacı ile olan evliliğinden; 
Gökhan- Erkan- Gürkan ve Kenan olmuştur.

SABRİ ERDOĞAN- Ziraat dairesinden emekli, iyi ni-
yetli ve hoşgörülü insan- larımızdan birisidir. Saliha ile 
olan evliliğinden; Filiz + Ramazan = Bir kız ve oğulları 
vardır. Evlilik ayrılıkla sona erdi. Necdet ise genç yaşta 
hastalanarak vefat etti.

MİNTAHA-  Hakkı Sevim ile kısa bir evlilik yaptı. 
Çocuk yok.

KAMİLE- Akçadağlı biri ile evlendi. Zeynep isminde 
bir kızları oldu. Evlilikleri uzun sürmedi, zira kendisi ve-
fat etti.

Kamil Ağa ve Gülüfe’den olma, Derviş ve Rıza çocuk 
yaşta ölmüşlerdir.

ÖZTÜRK-AİLESİ
 Kadı oğullarından Şeyh İsmail  ile Lobiyelerden Sen-

em’ den türemişlerdir. Bu beraberlikten;         
1)Feyzullah (1857-1917)- 2) Pamuk  -3) Akali (1878-

1966)  4) Gülfikar-   5) Tayfur(ölü) dünyaya gelmişlerdir.
FEYZULLAH- Birinci evliliğini Mineyzüle ile yapmış, 

bu evlilikten Raşih (1896-1910) ölü.- İkinci evliliğini Ra-
bia(1871-…)ile yapmış,1)Yakup 2)Miyaser(1897-..) -3)
Fadime (1907-…) dünyaya gelmiştir.- Üçüncü evliliğini 
de Sahide(1895-1955) ile yapmış ve bu evlilikten de 1) 
Urgiye(1915-…) -2)Saniye(1922-.) 3)Yaşar (1927-1994)- 4) 
Sakip(1919-1939)ölü. Olmuştur.

YAKUP- Yayan soyadını kullanmıştır. Gardiyanlıktan 
emeklidir. Ümmi ile evliliğinden Yaşar ve Ali İhsan dün-
yaya gelmiştir.

MİYASER- Erzincanlı İsmail ile ilk evliliğini yapmış, 
çocukları olmamıştır. İkinci evliliğini de Memet Armağan 
ile yapmıştır. Memet Armağan’ın da ikinci evliliğidir.
Çocuk olmamıştır.

FADİME- H.Memet Doğan ile evliliğinden; 1)Zatinur  
2) Raife ve   3)Müşerref olmuştur. ( Geniş bilgi “ Doğan 
“ ailesinde.)

URGİYE- Bergeli Hasan ile olan evliliğinden; 1)Hal-
is(Gar.) 2)Nevzat(ölü)- 3)Nazif(öğret.) – 4)Perhan dün-
yaya gelmiştir.

Halis Öztürk- Benim akranlarımdandır ve aynı za-
manda ortaokuldan sınıf arka-   şımdır. Aynı sırayı 
paylaştık. Birgün, Kerim Sayan’ın dersi tarihten yazılı 
sınav   olmaktayız. Kendisi kitabını açıp kopya çekme-
ktedir. Sınav kağıdını verip çıkar- ken, kopya çektiği 
kitabı kapatmamış. Sıraları kontrol eden Kerim Hoca, 
sı-   ranın içinde açık tarih kitabını görünce, Halis dışarı 
çıktığından, benim kopya     çektiğim hükmüne varmış 
olacak ki beni hem azarladı ve hem de dövdü. Kendimi 
savunamadım bile. Daha sonra beni tahtaya kaldırar-
ak sınav sorula- rının aynılarını sordu. Ben de noktası- 
virgülüne kadar anlattım. Böylece   kendi- mi aklamış 
oldum. Ama Halis’e kızgınlığım geçmedi.

Bergeli Hasan ve oğlu Nevzat, Vahap Doğan’ın 
düğünü sırasında Malatya’ya gelin getirmeye giderk-
en, içinde bulundukları arabanın devrilmesi sonucunda 

hayatlarını kaybetmişlerdir.
SANİYE- Erzincanlı Musa ile evliliğinden Havva ol-

muştur.
YAŞAR ÖZTÜRK- Askerlik Şubesi memurluğundan 

emeklidir. Kendisi kültür- lü, çok düzgün ve etkileyici 
konuşurdu. Siyasi yönü ağır basardı. Lütfiye ile olan ev-
liliğinden; Cengiz- Leyla ve ……olmuştur.

P A M U K -  Süleyman Şahin ile olan evliliğinden,  1)
Abdullah  2)Halil İbrahim – 3)Seyhat – 4) Faik  dünyaya 
gelmiştir. ( Geniş bilgi “ Şahin” ailesinde.)

 A K A L İ (Çavuş) –Viranşehir’in ilk terzilerindendir. 
Yemen ve Kafkas cephelerinde 14 yıl askerlik yapmış 
ve savaşmıştır. Titiz ve giyimine kuşamına özen göster-
irdi. Sürgülü Osman-Elif kızı Fatma(1895-1981) ile olan 
evliliğinden 1) Fahriye(1911-….)- 2) Ahmet(1923-2004)- 
3) Hanifi(1926-…) 4) Zübeyde(1923-..)- 5) Musta-
fa(1929-…)-6)Mahmut(1935-…)

FAHRİYE- İlk evliliğini Memet Şen ile yaptı. Bu ev-
lilikten Mahire-Ahmet- Fatma- Gülten dünyaya geldil-
er. İkinci evliliğini kocasının ölümü üzerine, H.Memet 
Albayrak ile yaptı. Bu evlilikten de; Mustafa ve Recep 
dünyaya gelmişlerdir.(Geniş bilgi “Şen” ve “Albayarak “ 
ailelerinde.)

AHMET ÖZTÜRK- Babası gibi terzilikle iştigal etti. Bir 
ara muhtarlık ta yaptı. Kendi halinde bir insandı. Feride 
ile olan evliliğinden; 1) Hasan(Pol.şehit) + Gülderen= 
Tolga ve …….2) Yaşar(D.D.Y. me.)+ Hatice =Erdoğan ve 
……. 3)Neşe+Temur=………………               HANİFİ ÖZ-
TÜRK- Askerlik Şubesi Memurluğundan emekli. Giyim 
kuşam konusunda titiz ve tutumlu, kendisine güvenli 
idi. Bazı özellikleri insanlar tarafından hoş karşılan-
mazdı. Molla Pehlül ve Zahide kızı Ümmiye’yi başkası 
ile nişanlı olmasına rağmen kaçırmak suretiyle yaptığı 
evlilikten; 1) Fuat(Em.Me.) + Nermin(Niyazi-Hatice kızı) 
= Nükhet- Murat- Uğur- Kübra. / 2) Hacı Memet(Öğret.) 
+ Mebrure(Öğret.Yaşar-Naime Kutlu kızı) = Alper-
en- M.Fatih- Merve. / 3) Nuray + Fethi Can=Nevay-Ni-
yazi Fahri- Oğuzhan. /4) Recai(……) +Hatice =Tolga-
han-Buğrahan,    - Hanifi Öztürk’ün Nurten ile olan ikinci 
evliliğinden de Suat ve Nuran isminde 2 çocuğu daha va
rdır.                                                                              ZÜBEYDE- 
Sürgülü İdris ile olan evliliğinden; 1) Münevver + Mustafa 
Albayrak =Serap ve Erkan. / 2) Salih +Şükran =Pınar ve 
Aşkın. / Talip + 2 yabancı ile = Pınar-Ayça- Duygu- Çağ-
la-Serap- Erkan.  / 4) Sebahat +Soner Doğan =Serkan ve 
Selcan.  5) Sami +………. =Gülşen- Melis ve Onurkan.

 MUSTAFA ÖZTÜRK- Elktrikçi. Belediyeden emekli. İn-
sanlarla iletişimi iyi. Kendisine güvenli. İsmetpaşalı Sevim 
ile olan evliliğinden;  1) Suzi (Öğret.) + Melek=Büşra-ve 
2)Suzan+ Komiser………….=…………………………..3)
Selma(Pol.) +……  = …………………….4)Sezer(Pol.) 
+………=………………MAHMUT ÖZTÜRK- Çok güzel bir sese 
sahip. Türkü ve şarkıları o kadar güzel yorumlar ki!..İn-
san dinlemeye doyamazdı. Kendisi ile biz gençlerin dia-
loğu çok iyi idi. Ne yazık ki Allah vergisi bu sesin değerini 
pek fazla veremedi. Günedoğru Köyünden Şahander ile 
olan evliliğinden; Mustafa-Seval-Fatma-Ayfer–Nevin- 
Çiğdem dünyaya gelmiştir.       GÜLFİKAR – Malatyalı biri 
ile olan evliliğinden; 1)Abdullah + Mahire =Zeliha- Yük-
sel ve ….. 2)Hakkı +………=  Lütfi- Lütfiye.  Olmuştur.

S E F E R  A Ğ A
Kadı oğullarının üçüncüsüdür.       …………ile olan 

evliliğinden; Derviş dünyaya gelmiş ve “İnal “ soyadını 
kullanmıştır.                   İ N A L   A İ L E S İ -  Derviş ve Sey-
hat’tan türemiştir. Bu beraberlikten, Fatma ve Mahmut 
dünyaya gelmiştir. Fatma- Şaban Mustafa Özer ile olan 
evliliğinden; Kazım- Nazife-  Nezaket ve Nazım olmuş-
tur.(Geniş bilgi “ Özer” ailesinde.)

Mahmut İnal – Topal olduğu için aksayarak yürürdü. 
Arkadaşları ile su başla- rında, ağaç gölgelerinde oturup 
birlikte eğlenmeyi severdi. Arkadaşlarından başkala-
rı ile irtibatı pek yoktu. Kimseye zararı dokunmayan, 
kendini mutlu hisseden birisi idi.

(Ali –Ayşe Ata kızı) Havva ile evliliğinden Refika ve 
Vahdettin  dünyaya gelmiş, ancak ikisi de çocuk yaşta 
ölmüşlerdir.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,


