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KAYMAKAM İZNE AYRILDI
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan 

izine ayrıldı.
Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan 

senelik iznini kullanmak üzere izine ay-
rıldı. Doğanşehir Kaymakamı Memiş İn-
an’ın yerine Akçadağ kaymakamı Serdar 

Demirhan Vekâlet edecektir.
Doğanşehir Kaymakamı emiş İnan 

izin süresi 21 Temmuz 2017 tarihinde 
sona eriyor. Kaymakam Memiş İnan 21 
Temmuz 2017 tarihinde Doğanşehir deki 
görevine Başlayacağı öğrenildi. 

TOPRAKTEPE’DE
GASILHANE TÖRENLE
HİZMETE AÇILDI >5’TE

YAZ KUR’AN KURSLARI 
ARASINDA YARIŞMA 

DÜZENLENDİ

SAYFA 5

Kur’an Kursu Öğrencileri
Futbolda Yarıştı

Doğanşehir ilçesinde düzenlenen ve artık gelenek-
sel hale gelen Kuran Kursları Futbol Turnuvası maçları 
oynandı.>>2’DE

Doğanşehir’in Grup
Yolu Asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Bel-
ediyesinin iş birliği ile  Doğanşehir ilçesinde yol asfal-
tlama çalışmalarını sürdürüyor. >>3’TE

İLÇEMİZE İKİ YENİ
EMNİYET MENSUBU ATANDI

İlçemiz Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş’ın Malat-
ya İl emniyet Müdürlüğündeki birimlerde görevlendi-
rilmek üzere Malatya’ya atanmasıyla, Boşalan Emni-
yet Müdürlüğüne vekaleten Emniyet Amiri Ali Yüksel 
satılmış atandı.>>4’TE
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Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek 
Yüksek okulunda aldığım öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Eray Dağdeviren

KAYIP

“AIetIerin en faydaIısı kaIemdir. Bir şişe 
mürekkep bir küIçe aItından hayırIıdır.”
İbn-i Sina

Haftanın Sözü 
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
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/

Kur’an Kursu Öğrencileri Futbolda Yarıştı
Doğanşehir ilçesinde düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Kuran Kursları Futbol Turnuvası maçları oynandı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde düzenlenen 

ve artık geleneksel hale gelen Ku-
ran Kursları Futbol Turnuvası maçları 
oynandı.

Doğanşehir ilçesinde düzenlenen 
ve artık geleneksel hale gelen Ku-
ran Kursları Futbol Turnuvası maçları 
oynandı. Turnuvada birinci olan Doğu 
Mahallesi takımına kupasını Doğanşe-
hir Kaymakamı Memiş İnan verdi.

 Doğanşehir İlçesinde geleneksel 
hale getirilen Doğanşehir Müftülüğü 
yaz Kuran Kursları Futbol Turnu-
vası'nın şampiyonu Doğu Mahallesi 
Camii oldu. Doğanşehir'de geleneksel 
olarak her yıl düzenlenen yaz Kuran 
Kursu Futbol Turnuvası maçlarında fi-
nale Merkez Doğu Mahallesi ve Kadılı 
Mahallesi takımları kaldı. İki takım 
arasında kıyasıya yapılan mücadele 
sonucu Doğu Mahallesi takımı birin-
ci oldu. Birincilik kupasını Kaymakam 
Memiş İnan'nın elinden alan öğren-
ciler, seneye daha iyi bir performans 
sergileyeceklerini söyledi. Kaymakam 
İnan ise tüm takımları kutlayarak, 
turnuvanın centilmence geçmesinden 
dolayı öğrencileri ve hocaları tebrik 
etti.

Camiler arası turnuvaya Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan, İlçe Müftüsü 
Şemsettin Karcı, İlçe Spor Müdürü Os-
man Şen ve spor severler katıldı.

Haber Merkezi 
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 

açıklanan 2017 yılı Temmuz Ayı Havali-
manı İstatistiklerine göre; Temmuz ayında 
Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134 
artışla 83 bin 810, dış hat trafiği ise yüzde 
134 artışla bin 271, toplamda ise yüzde 134 
artışla 85 bin 081 oldu

2017 Yılı Temmuz ayında Malatya Ha-
valimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak 
trafiği yüzde 122 artışla 629’a, dış hat yolcu 
trafiği ise yüzde 50 artışla 12 toplamda ise 
yüzde 120 artarak 641 oldu. 2017 Yılı Tem-
muz ayında Malatya Havalimanı Yük (kar-
go+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 
120 artışla 822 ton olarak gerçekleşti.

7 AYLIK GERÇEKLEŞMELER…
2017 Yılı Temmuz Sonu gerçekleşme-

lerine göre; Malatya Havalimanı’ndan; bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 
artışla 497.389 yolcu hizmet aldı, hizmet 
verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 
4.190’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 
yüzde 9 artışla 3.942 tona ulaştı.

Hava Trafiğinde
Rekor Artış!
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HANİ, BENİM
EMEĞİM NEREDE?
Kayısı. 

Malatya ekonomisinin bel direği, Malatya 

ekonomisine yılda 500- 700 milyon lira arasında 

katkı sağlayan emsalsiz bir meyve. 

Dünya yaş Kayısı ihtiyacının yüzde 22’sini, 

kuru Kayısı ihtiyacının yüzde 85’lere varan mik-

tarını karşılayan bir nimet.

Ağızdan tüketildiğinde vücuda faydaları 

saymakla bitmeyen, birçok yararı da tıbbi olarak 

kanıtlanmış ve belgelenmiş nadide bir varlık. 

İlaç ve kozmetik alanında yeri doldurulamaya-

cak kadar önemli, sanayide de önemli bir yere 

sahip nadide bir meyve. 

Ekonomik anlamda, sağlık anlamında ve 

sanayi boyutuyla yeri doldurulamayacak ve 

yeryüzünde Malatya’ya mal olmuş bu değerli 

meyve hak ettiği değeri ne yazık ki görememe-

ktedir. 

Kayısının bu kadar değersizleştirilmesinin 

birçok nedeni var. 

Devlet desteğinin olmaması en önemli 

sebeplerin en başında gelmektedir. Üreticiye 

üretim desteği verilmemesi, Kayısının Ulusal ve 

Uluslararası arenada tanıtımına ve pazarlaması-

na el atılmaması Kayısıyı değersizleştiren ve 

hak ettiği yere getirmeyen en önemli nedendir. 

Bahse konu desteklerin verilmediği gibi üstüne 

üstlük bir de köstek olunması da cabası. Kayısı 

sezonu gelip çattığında devletin yetkili kurum-

ları başlarlar yaygaraya, “ bu sezon rekolte çok 

yüksek, Kayısıda kalite kaybı var, tüccarların 

ambarları Kayısı dolu” gibi gerçek dışı ve hiç bir 

çalışmaya dayanmayan, masa başında yapılan 

açıklamalar ile Kayısıyı ayaklar altına atarlar. Bu 

tür açıklamalar tamamen tüccarların ekmeğine 

yağ süren, tüccara hizmet eden ve gerçek üret-

iciyi üç beş tüccarın insafına terk eden, kısacası 

devlet ağzıyla tüccarı koruyup kollarken, üret-

iciyi kendi kaderiyle baş başa bırakan talihsiz 

açıklamalardır. 

Diğer taraftan Kayısı sigortalama işleminde 

de yine, bir devlet kuruluşu olan TARSİM, afet 

dönemlerinde çiftçinin zararını karşılamak yer-

ine Sudan bahanelerle ve Yeni yeni adını duy-

duğumuz doğa olaylarını bahane ederek çiftçiye 

ödeme yapmamak için kaptan kaba girmektedir. 

Bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında 

biçare duruma düşen üreticiler her yıl daha da 

fakirleşmekte, daha çok geleceklerinde kaygı 

duymaktadırlar. 

Üretim girdileri her yıl artmakta. 

Kayısı fiyatları devlet ağzıyla yapılan 

spekülatif açıklamalarla hep geriye gitmektedir. 

Bu kadar masraf, elinde tutan bir devletin 

yok, sezon sonunda ürününü kaldırdığında dev-

let destekli tüccar karşısında gözünü yum elini 

aç ne fiyat lütfederse ürününü teslim et. 

Şimdi otur gelirini giderini hesapla. 

Masraf 10

Gelir 5

Sonuç: ya traktörünü satacaksın, ya ineğini 

ya da dananı. Çünkü köylü milleti namusludur, 

onurludur, borçlu yaşamaktansa aç yatmayı yeğ 

tutar. 

Sat elinde avucundakini öde borcunu, ge-

leceğe Allah Kerim. 

Ya, bir yıl boyunca verdiğim emeğim nere-

de?

MAZLUM
KÖSE

Doğanşehir’in Grup Yolu Asfaltlandı

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde yol asfaltlama 

çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 

Doğanşehir Belediyesinin iş birliği ile  
Doğanşehir ilçesinde yol asfaltlama 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Malatya genelinde yoğun bir tem-
poyla çalışan Büyükşehir Belediyesi ile 
Doğanşehir belediyesinin , Doğanşehir il-
çesinde 6 mahallenin ulaşımını sağlayan 

33 kilometrelik grup yolunu sathi asfalt 
ile kapladı.

Doğanşehir ilçesinin Günedoğru, El-
malı, Söğüt, Beğre, Gövdeli, Kapıdere 
mahallerinin ulaşımını sağlayan grup 
yolu aynı zamanda Kahramanmaraş'ın 
Nurhak ilçesine bağlanıyor. 30 kilomet-
relik bölümü asfaltlanan yolun 3 kilo-
metrelik bölümü ise altyapı çalışma-
larından sonra asfaltlanacak.

Bölgenin önemli derecede ulaşım 

yükünü çeken yol standartlara uygun 
hale getirilirken, asfalt öncesi yol altyapı 
ihtiyacı da tamamen giderildi. İkinci kat 
asfaltın yapıldığı yol, ulaşıma açılarak 
hizmete girdi.

Yapılan yol çalışmalarını değerlen-
diren bölge halkı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır ile Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük’e ve emeği 
geçenlere teşekkür ettiler.

MASKİ SU SAYAÇLARININ
DIŞARI ALINMASI İÇİN UYARDI

DEMET TUNCEL 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su 

ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel 
Müdürlüğü, verdiği hizmetlerin aksa-
maması, düzenli ve kaliteli bir şekil-
de takip edilmesi için su sayaçları ko-
nutlarının içinde olan abonelerin su 
sayaçlarını dışarı almaları gerektiğini be-
lirtti. Sayaçlarını dışarı alan veya sayaç 
yerini uygun hale getiren vatandaşların 
talepleri üzerine MASKİ ekipleri söz 
konusu bölgeye giderek sayaçları ücret-
siz değiştiriyor.

“Su Sayaçları Dışarı 
Alınarak Abonelere 

Kolaylık Sağlanıyor”
5237 sayılı kanunun 116. maddesi be-

lirtildiği üzere kişi rızası olmadan konut 
içerisine girilmesi yasaktır. Abonelerim-
izin sayaç endekslerinin okunabilmesi, 
sayaçlarının değiştirilebilmesi, bakım 
ve onarımlarının yapılabilmesi, sayaç 
kontrol ve denetimlerinin yapılabilmesi 
işlemlerinde abonelerimizin konutlarına 
girilmek zorunda kalınmaktadır.

Su sayacı konut içinde olan bazı abo-
neler bu durumu suiistimal ederek sayacı 
sökme, ters bağlama, sayaç camını del-
erek durdurma gibi müdahalede bulun-
duğu tespit edildi. MASKİ ekipleri endeks 
okumak için gittiğinde görevlerini yerine 
getiremiyorlar. Bu nedenle kıyasla oku-
ma yapıyorlar. Çünkü 3 defa endeks oku-
ması yapılmadığı takdirde konutun abone 
bağlantısı kesiliyor ve konutta su kesin-
tisi yapılıyor. Bu sebeple sayacı arızala-
nan abonelerin mağduriyet yaşamaması, 

evde olunmadığı zamanlarda sayaçların 
okunamayarak endekslerin birikmeme-
si, olabilecek ev sahibi-kiracı anlaşma-
zlıklarının önüne geçilmesi, MASKİ Genel 
Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetlerin 
aksamaması, düzenli ve kaliteli bir şekil-
de takip edilebilmesi için su sayaçları 
konut içerisinde olan abonelerimizin, 
sayaçlarını dışarıya almaları gerekmek-
tedir.

“MASKİ Sayaçları Ücretsiz 
Değiştiriyor”

Su sayacını dışarı almayan aboneler-
imize ortalama tahakkuktan otomatik 
tahakkuk işlemi gerçekleştirilecek. Me-
kanik su sayaçlarının 3516 sayılı ölçü ve 

ayar kanunu ile belirlenmiş olan ekono-
mik ömrü 10 yıl olup, bu sürenin dolu-
mu ile birlikte sayaçların doğru ölçüm 
yapmayacağı, dolayısı ile abonenin 
mağdur olmaması ve kurum zararının 
da oluşmaması için bakım onarım yapıl-
ması veya değiştirilmesi gerekmekte-
dir. MASKİ Tarifeler Yönetmeliği Sayaç 
Bakım ve Onarım başlıklı 25. Maddenin 3. 
bendinde; ‘’ Bütün abonelerin sayaçları 
“Hat Bakım Bedeli” alındığı için MASKİ 
tarafından ücretsiz değiştirilecektir’’ de-
nilmektedir. Bu kapsamda MASKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü 
tamamlamış olan 10 yılını doldurmuş ve 
arızalı sayaçlar ücretsiz olarak değiştiril-
mektedir



4 15 AĞUSTOS 2017HABER

C M Y K 4 C M Y K 4

KURBANLIK KUZU
Doğanşehir e bağlı 

Yolkoru Mahallesinde 
Abdurrahman Doğan’a 

ait besi çiftliğinde kendi 
imkanlarımla (arpa, 

Mısır, yonca ve korunga) 
ile beslenmiş, her 

türlü aşıları yapılmış, 
tamamen organik olup 

kurbanlık almak isteyen 
halkımız tereddüt 

etmeden isterlerse kilo 
ile isterlerse pazarlık 

usulü ile besi ahırımızda 
satışlarımız başlamıştır. 
ABDURRAHMAN DOĞAN

Tel:   0530 324 9037

İLÇEMİZE İKİ YENİ EMNİYET MENSUBU ATANDI
İlçemiz Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş’ın Malatya İl emniyet Müdürlüğündeki birimlerde görevlendirilmek 
üzere Malatya’ya atanmasıyla, Boşalan Emniyet Müdürlüğüne vekaleten Emniyet Amiri Ali Yüksel satılmış atandı

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komis-

erliğinde Erhan Demirhan atandı. Erhan Demir-
han Doğanşehir’e gelerek görevine başladı.  

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİNDEN ZİYARET

İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekâletten Atatan 
Emniyet Amirini  ve yeni atanan  Komiser Erhan 
Demirhan’ı  Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz 
sahibi Hüseyin Karaaslan hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu.

Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi 
Hüseyin Karaaslan Emniyet Müdürü Ali Yüksel 
Satlmış’ı makamında ziyaret ederek “ ilçemize 
hoş geldiniz. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

Doğanşehir İlçe emniyet Müdürü Ali Yüksel 
Satılmış ziyarette duyduğu memnuniyeti belir-
terek.”

İlçenin huzuru ve refahı için elimizden gelen 
hizmetleri ekip arkadaşlarımızla birlikte sağlay-
acağız.  İnsanların sorununu dinleyerek anlayar-
ak çözeceğiz, kararları verirken fevri davranmay-
acağız. İnsanlarımızın huzurunu sağlamak için 
elimizden geleni yapacağız. sürekli hareketlilik 
içerisinde halkın sorunlarıyla ilgileneceğim daha 
huzurlu daha güvenli bir Doğanşehir nasıl olur? 
Onun çabası içerisinde görevimizi ircaa etmenin 
gayreti içerisinde olacağım.” dedi. 
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TOPRAKTEPE’DE GASILHANE
TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

KENAN EREN 
Doğanşehir ilçesi Topraktepe Mahallesinde Ah-

met Bahçeci adına yaptırılan gasılhane Doğanşe-
hir Kaymakamı Memiş İnan ve Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük’ün katılımıyla törenle 
açıldı. 

Topraktepe mahallesinde hayırsever mahal-
leli tarafından babası merhum  Ahmet Bahçeci 
adına yaptırılan gasılhane törenle hizmete açıldı. 
Kurdele kesilirken Mahalle muhtarı İbrahim Ağar 
şunları söyledi, “Yaklaşık bir yıl önce inşaatına 
başladığımız gasılhanemizin iki cenaze saklama 
kapasitesi bulunmaktadır. Mahallemizin büyük 
bir kısmının akrabaları yurt dışındadır. Onların 
gelmeleri bazen  iki yada üç günü bulmaktadır. Bu 
vesile ile merhum Ahmet Bahçeci adına çocukları 
tarafından yaptırıldı. Yaklaşık 50 bin Tl harcandı. 
Gasılhanemiz sadece bizim mahallemize değil bazı 
durumlarda Doğanşehir’e de hizmet verecektir” 
dedi. Kaymakam Memiş İnan kurdele keserken 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.  Kurdele kes-
iminden sonra gasılhanenin içi gezilerek tanıtıldı. 

Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
açılıştan sonra köy meydanına giderek 
vatandaşların sorunlarını dinledi.

YAZ KUR’AN KURSLARI ARASI OKUMA
VE EZBER YARIŞMASI DÜZENLENDİ

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir de yaz kur’an kurslar ar-

ası yüzüne okuma, ezber ve genel kültür 
yarışması düzenlendi. 

Doğanşehir İlçesinde yaz Kur'an 
Kurslarına katılımı artırmak, Kur'an 
Kurslarında okuyan öğrencileri itikat, 
ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilg-
ileri öğrenmeye ve Kur'an-ı Kerim-i güzel 
okumaya teşvik etmek amacıyla Malatya 
Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında 
okuyan Kız-Erkek öğrenciler arasında 
"Temel Dini Bilgiler” yarışması yapıldı.

Yarışmada derece alan öğrencil-
ere çeşitli Ödüller verildi. Yarışmaya 
Doğanşehir’in 10 camisinden katılan 
öğrenciler arasında yapılan yarışmada 
birinciliği Yolkoru Camii, ikinciliği merkez 
Doğu mahallesi Camii ve üçüncülüğü 
merkez camii öğrencileri aldı. Ödülleri 
verirken konuşan il müftüsü Ümit Çimen” 
“Din oksijen gibidir. Hayatın içinden al-
dığımız zaman bütün canlar boğulur. 
Hayat hakkı bulamaz. İnşallah Annelerin 
Babaların, velilerin öğretmenlerin ve ho-
caların görevi bu çocuklarımıza bu değer-
lerimiz öğretmektir. Biz bu değerlerimizi 
anlatırsak ancak ayakları yere sağlam 
basar” dedi Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ise yaptığı konuşmada şun-
ları kaydetti:  “Bu gün ben çok mutluyum 
değerli il müftüm değerli hocalarıma 
teşekkür ederim bu çocuklarımız yarının 
büyükleri olarak sizlerden öğrendiklerini 
kendi çocuklarına da aktaracaklar. Allah 
hepinizden razı olsun” dedi. Daha sonra 
yarışmada birinci, ikinci ve Üçüncülüğü 
alan camilere çeşitli ödüller varildi.
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NE ZAMAN BİTECEK
TERÖR BELASI    

Televizyonu açmaya elim varmıyor,  
Her gün üç beş şehit geliyor,  
Analar ağlıyor,ocak sönüyor,  
Ne zaman bitecek terör belası.    

Bir gün Cizre den, bir gün İdilden,  
Bir gün Nusaybin’den ,bir gün sınır’dan,  
Sur’dan geliyor sekizi birden,  
Ne zaman bitecek terör belası.  

Komşu dedik dost dedik kapıyı açtık,  
Aldandık canlı bomba terörist seçtik,  
Ankara’nın göbeğinde pusuya düştük,  
Ne zaman tanıyacak mitimiz bizim.    

Liderler koltuk için milleti büyülüyor,  
Zenginler kim başta ise ona dönüyor, 
Asker, polis, vatan için ölüyor,  
Ne zaman bitecek bu nefis belası.  

Biri başkanlık ister, biri özerklik.  
Memleket yanıyor nereye geldik,  
Ne huzur kaldı ne de birlik,  
Ne zaman bitecek koltuk sevdası.  

Biri silah tüccarı, biri çete babası,  
Sınırımıza kurdular terör ovası,  
Bizi  bölmektir onların çabası,  
İnanma hayinin sözüne paşam .    

Ne dazlak, ne coni dostumuz,  
İsrail, rusya, ata, hasmimiş   
Türk, kürt, laz, çerkez hepimiz   
Bizim bizden başka olmaz dostumuz.  

  
ALLAH VATAN HAİNLERİNE FIRSAT 

VERMESİN…..

Söğütlü
Ahmet
GÜNEŞ

Soldan sağa
1. Pamuk kozası (halk ağzı)... Bir ateşi söndürmek veya can-

landırmak için dudakları hafifçe büzerek dışarı verilen soluğun 

çıkardığı ses... Karşılıklı rıza göstermek, razı olmak... 2. Altın 

kökü... Özünde laterit bulunduran... 3. Altın elementinin simgesi... 

Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir 

ağaç... İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücut-

tan ayrılan madde dışı varlık... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 

parçası, lahza... 4. Cam gibi saydam, cama benzer... Gösteriş, çalım, 

caka... Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan 

tok ve sert ses... 5. Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her biri... Sıvı 

ortamda zincir biçimde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen 

olan bir mikrokok... 6. Nefes borusunun iltihaplanması... Herhangi 

bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği 

varsayılan güç çizgileri, seyelan... 7. Devlete ait mal, hazineye ait 

mal... Kayseri iline bağlı ilçelerden biri... 8. İtici güç, ilham veri-

ci... İlgi duymak... 9. Çürümekte olan karbonlu maddelerden çı-

kan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı... 

Tanımlamak işi, tarif etme... 10. Yaban hayvanlarının kendilerine 

yuva edindikleri kovuk... İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını 

oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı... Göçebeler-

in konak yeri... 11. Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü... 

Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik et-

mek, tasdiklemek... 12. Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimeler-

in yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek ey-

lem... Çamgillerin örnek bitkisi olan, dört mevsim yeşil kalabilen, 

iğne yapraklı, yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı... 

Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, 

gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi... 13. Doymuş ali-

fatik hidrokarbonların genel adı, parafin... Bir şarkıda her kıtadan 

sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak... 14. 

Çamgillerden, 50-60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı 

aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türüne çok 

yakın bir orman ağacı... Olabilir ki, belki... Deniz veya göl suları ile 

çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... 15. Kadın, cinsel arzusunu 

belirtmek... Milletler, uluslar (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Şiilik... Karşısındakine güvenerek, kendine yakın bularak... 2. 

İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare... Piston... Binme, 

yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 

3. Demir elementinin simgesi... Eklem romatizması... Anlatım... 4. 

Ayla ilgili (eski)... Terslik, zıtlık, karşıtlık... 5. Kedigillerden, genel-

likle Asya ve Afrika’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benek-

li, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, 

panter, pelenk... “Ne hoş” anlamında kullanılan bir söz... Bir kon-

uda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma... 6. Her 
biri başka perdede bir sıra kamış boğumundan yapılmış düdük, 
musikar (eski)... Yorgunluğu gidermek için duraklama... 7. Tam 
olarak belli olmayan... Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz 
derisi (eski)... Eski Mısır’da şehir devleti... 8. Bilgisayarlarda basit 
programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... Tuzlanıp kurutulmuş yi-
yecek (halk ağzı)... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 9. 
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkba-
harda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... Fitneci, 
karıştırıcı (eski)... Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü... 
10. Soylu, soyu temiz (eski)... Gereksiz, yersiz ünü olmak... 11. İki şeyi 
birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Sıvıları 
alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan 
araç... “Hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, 
yüklem görevinde kullanılan bir söz... 12. Doğaya ve atalar kültüne 
önem vermesiyle tanınan Japonların inanç sistemi... Aylanmak işi... 
13. Metneryum elementinin simgesi... Düğün çiçeğigillerden, beyaz 
çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sarmaşık 
özelliği gösteren bir 
bitki, yaban asması, 
orman sarmaşığı, 
meryemana as-
ması... Dişi geyik... 
14. Rafadan yu-
murta... Amcanın 
oğlu... 15. Birine 
karşı duyulan öç 
alma isteği, garaz... 
Arpacık soğanı 
(halk ağzı)... Savaş 
(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yol yürürüm  
Kar yağar üstüme
Pınar akar
Su dolar testime
Çıkmaz sesim
Bana ağlayan o

Sima tanıdık
Gözleri nazlı
Şenlik oluyor
Zurnalı sazlı
Cefa çekerim
Sefayı süren o

Derdi anlatırım
Güzel ağlar
Koşarım ona
O umut bağlar
Acı çekerim
Bana ağlayan o

Garip ağlar
Derdi başkadır
Bir yiğit ağlar
Gönül aşkadır
Sevda yıpratır beni
Bana üzülen o

Mehmet
KAYABAŞI

AĞLAYAN O

HABER MERKEZİ 
Hava sıcaklığının Tüm yurtta norma-

lin üzerinde seyretmesi üzerine Doğanşe-
hir’de çocuklar  serinlemek için süs 
havuzlarını doldurdu. Esnafın tepkisine 
rağmen çocuklar eğlenmekten geri dur-
madı

Doğanşehir Belediye pasajında bulu-
nan küçük süs havuzuna giren çocuklar 

çevreye su taşırarak rahatsızlık verdikleri 
için çevre esnafının tepkisine yol açıyor. 
Çocuklar tepkilere rağmen elbiselerini 
güvenli yerlere saklayarak havuza at-
lıyorlar. Yıkanan çocuklar şunları söyledi. 
Doğanşehirli Büyüklerimize sesleniyoruz. 
Yakınımızda Sürgü barajı var kaç ark-
adaşımız girdi boğuldu. Şimdi yıkanacak 
bir yer yok bize havuz yapsınlar” dedi.

SICAKTAN BUNALAN 
ÇOCUKLAR HAVUZA ATLADI
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Hüseyin Sukuti Yurtçu- Benim vasat öğrencilerim-
den biri idi. İnsani ilişkileri ve büyüklerine karşı saygılı 
davranışları ile öne çıkmıştır. Son dönemlerde çok başarılı 
bir bankacı ve banka müdürü olarak karşımıza çıkmakta ve 
kendisinden   övgü ile bahsedilmektedir.

FAİK  YURTÇU – Prensipleri ve kendine güven’i olan, 
koyu bir D.P.li  idi. Bir gün yurt gezisine çıkan meşhur ve 
renkli politikacılarımızdan Osman Bölükbaşı Doğanşehir’i 
de ihmal etmez. Kamil Kuru’nun kahvehanesinde toplanan 
halka memleket meselelerinden bahsetmektedir.(Onun 
çok etkili konuşmalarına şahit olmuşumdur.) Konuşmanın 
bir yerinde D.P.lilere hitaben “Siz 60 ihtilalinde, direne-
mediniz. Bir tapa tabancası bile sıkamadınız!” sözü üzerine 
Faik Yurtçu’ nun tepkili şu sözleri ilginçtir:”Bizim patlat-
tığımız tabanca sessiz ve çok     tesirlidir.”Bu söz üzerine, 
Bölükbaşı;”O nasıl bir tabancaymış ki sesi  çıkmıyor ve çok 
tesirli oluyor?”... Bunun üzerine Faik Yurtçu şu karşılığı ver-
ir.” Bizim tabancamız sandıklara bıraktığımız oy’lardır. Sesi 
yoktur ama kurşun gibi etkilidir.” Bu sözler üzerine Bölük-
başı susmayı tercih etmiştir. Böylece, sivri zekası ve etkili 
sözleri ile, Bölükbaşı gibi siyaseti ve söylevleri ile ün yap-
mış bir politikacıyı susturmasını bilmiştir.

Faik Yurtçunun bir diğer özelliği de günlük tutuyor ol-
masıdır. O günlüklerden yararlanmayı çok isterdim. Ark-
adaşım olan oğlu Saim’e birkaç sefer rica etme- me rağmen, 
he tamam deyip geçiştirmiştir.

      Seyfullah- Hanife Yörük kızı Gülperi ile olan evliliğin-
den;                             1- SAİM YURTÇU- Benim akranlarım-
dan, sevdiğim bir arkadaşımdır. Önceleri berberlikle iştigal 
ederdi. Sonradan Maliyeye memur olarak girdi ve oradan 
emekli oldu. Son zamanlarında Nazım Oğhan Hoca’dan el 
alarak, dini konularda yoğunlaştı.

Saim Yurtçu, ilk evliliğini Mustafa ve Hatice Şen kızı 
Nazifeden; 1) Tülay (Me.) + Selçuk Oğhan =Melih(Habertürk 
Muh.)ve Meltem.  2)  Ülkü  + Cahit Kaya = Nazife ve Sema.

3)Belda(Me.)      +
4)Ayda               +
İkinci evliliğini, Ahmet Kuru kızı Halise ile yaptı. Bu be-

raberlikten de; Burcu ve Seçkiner oldu. Ayrıca, Halise’nin 
ilk evliliğinden, Ahmet isminde bir oğlu daha vardır.

2-NAİM YURTÇU (Pol.) +Yeşim = Güneş-Eda ve Faik Tuna.
Naim Yurtçu, öğrencilerimden olup, terbiyeli ve akıllıdır. 

Polis olarak görevlidir
3-SEVİM + Memet Ürkmez = Selim ve ……
4-NEVİN + Hacı = Ekrem ve Nurullah.
5-NURCAN(Me.) +    …………………..
6-PERVİN + Cahit = Mustafa
2)FATMA (1877-1913)- Hacı Hamdi Durak Hoca ile olan 

evliliğinden;         Hacı Ahmet Durak(Koop.Me.)-(Geniş 
bilgi “Durak” ailesinde.)                       3)ASİFE (1878-
1914)- Molla Mustafa Genç ile olan evliliğinden; Mülayim 
Hüseyin Genç(1903-1954) ve Hatice(1911-1926)-(Geniş bilgi 
“Genç”ailesinde)

4)ZÜLFİKAR –Molla Mevlüt Yağcı ile olan evliliğinden 
Sultan (1890-1942) ve Süleyman (1896-1920)oldu.(Geniş 
bilgi”Yağcı”ailesi)

P O S O F  ( Hertüs –Sarıçiçek ) DEN   
GELENLER –

Hertüs(Sarıçiçek), ilçe merkezine 22 km.kuzeyinde, eki-
li alanlar dışında, orman ve çalılıklarla kaplı, yüksek rakım-
lı, çok güzel bir yerleşim yeridir. Eski bir yerleşim yeri ol-
makla birlikte, sonradan özellikle Ahıska’dan gelip yerleşen 
ailelerden oluşmaktadır.

Eski adı “Hertüs”ün ne anlama geldiği bilinmemektedir.
Yeni adı “Sarı  çiçek “ ise, etrafı çiçeklerle bezeli olduğundan 
ötürüdür. Cilvana, İncedere,Taşkıran, Türkgözü Yaylaları, 
Gönülaçan ve Yaylaaltı köyleriyle sınırdaştır.Viranşehir’e bu 
köyden gelen “KARATEPE” ailesidir. Posof’lu şair burasını 
şöyle tarif etmektedir.

Sarıçiçek derler, çiçeği sarı,          Eksik olmaz on ay, 
dağında karı,             Çoktur sığır, koyun, hemi de darı,                
Coşkun akar, çifte deresi vardır.

-   K A R A T E P E    A İ L ES İ  -
      Bu aile, 1293 Osmanlı-Rus Harbi sonunda diğer yöre 

insanları gibi, köylerini terkederek, Malatya’ya gelmiştir. 
Diğer muhacir aileler burasını uygun bulmayıp, daha uy-
gun buldukları yörelere giderken, Karatepe ailesi de Adıya- 
man’ın Gölbaşı ilçesi Abbasiye(Bozlar) köyüne yerleşmeye 
karar vermişlerdir.

Memleketten yola çıkanlar Ali ağa(Memlekette vefat 
etmiştir.)nın oğulları Recep-  Reşit ve Kabil’dir.

ALİ AĞA ve FİDİ ‘ den olma; Recep - Kabil ve Reşit, bir 
süre bu köyde   ikamet etmişlerdir. Gölbaşı’nın aşırı sıcağı ve 
göllerinden dolayı oluşan bolca sivrisinekleri, memlekette 
iken oldukça serin ve temiz havaya alışkın bu insanları ra-
hatsız etmeye başlamıştır. Oysaki yakınlarındaki, oldukça 
kalabalık bir muhacir kesimi barındıran, havası ve suyunun 
memlekettekini andırdığı Viranşehir, kendilerine daha ca-
zip görünmekte ve dillendirilmektedir. Zamanla daha da 
kuvvetlenen bu istek, Reşit’in eşi Suna tarafından şiddetle 
reddedil- mektedir. Bütün ısrarlara rağmen direnen Suna: 
“Ben biricik kızımı burada toprağa vermişim. Onu nasıl 
burada bırakıp, başka bir yere giderim? Ben ölene   kadar 
buradan asla ayrılmam. Ama isteyen istediği yere gidebil-
ir.” Demesi üzerine; Kabil, alınmış olan karardan dönmeyip 
Viranşehir’e hareket eder. Reşit ise eşi Suna’dan dolayı bu-
rada kalmak zorunda kalır. Çünkü eşi Suna, burada toprağa 
vermiş olduğu sevgili kızını bırakıp ta başka yerlere gitmek 
düşün- cesinde olmayıp, bu düşüncesinde kararlıdır. Büyük 
kardeş Recep ise, kardeşi Reşit ile birlikte Gölbaşında kal-
maya karar kılmıştır.

Bu aile, ALİ  AĞA  ve  FİDİ ‘den türemiş ve KABİL(Ali 
Ağa) ve  (Fatma-Sündüs-Hanife) ile devam etmiştir.

Kabil(Ali Ağa)1880-1961- İlk evliliğini Sündüs ile yap-
mış, bu evlilikten; Peruze(1904-1949)- İkinci evliliğini Hü-
seyin-Havva Okçu kızı Fatma(1884-1927)ile yapmış, bu evli-
likten; Seydi Vakkas(1916-1944) ve Nazlı –Üçüncü evliliğini 
de Hanife ile yapmış ve bu evlilikten de;  Ali bey(1933-1938) 
olmuş ve çocuk yaşta ölmüştür. Hanife; Memet-Hayati 
Yıldırım kızı olup, Kabil’den önce iki evlilik daha yapmıştır. 
Birinci evliliğini Molla Abbas ile yapmış, bu evlilikten 
Mine(Fehim Toraman ile evlenir.)olmuştur. İkinci evliliğini 
de kaynı Molla Bahri Özbey ile yapmış ve bu evlilikten de, 
Fatma (Seydi Vakkas’ın eşi) olmuştur.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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ADRES:BELEDİYE KARŞISI 
ONUR MARKET ÜSTÜ
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


