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YENİ KAYMAKAMA İLK ZİYARET AK PARTİDEN
Doğanşehir ilçesinde iki 
yıldan beridir görev ya-
pan Memiş İnan’ın yerine 
Mersin Aydıncık Kay-
makam Vekilliği görevin-
de iken,  İçişleri Bakan-
lığının 22.08.2017 tarihli 
Kararı ile Doğanşehir 
Kaymakam Vekilliği 
görevine  atanan ilçe 
kaymakamı Muhammet 
Usame Soysal Doğanşe-
hir’de görevine başladı

MHP DOĞANŞEHİR İLÇE KONGRESİ YAPILDI

Doğanşehir ilçe-
si Elma Üreticileri 
Birliği, 2017 yılı 
elma fiyatlarını 
açıkladı. Birilik 
Başkanı İmam Tunc-
er, “Doğanşehir 
elması bölgenin en 
iyi elmasıdır” dedi

Doğanşehir Elma Üreticileri 
Birliği Elma Fiyatlarını Belirledi

SAYFA 4

SAYFA 4

KOBİ’lere 300 bin TL Hibe
KOSGEB tarafından imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere 

“Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünler-
in ve KOBİ’lerin payının arttırılması” proje teklif çağrısı ile 1 Milyon TL’ 
ye kadar destek verilecek, 300 bin lirası hibe olacak>>3’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Levent Uçar

KAYIP

Dünya, Kötülük yapanlar yüzünden değil, 
seyirci kalıp hiç bir şey yapamayanlar 
yüzünden tehlikelidir.

Albert Einstein 
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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/

Mehmet
KAYABAŞI

Gülden naz olur, soru sorar. Güzelden söz olur, 
beni yorar. 

Yine bir yolculuk: Bazen insanı yorar, bazen de 
güzeli arar. 

Erzurum İstasyonu`nda trenden ineriz. Bu sefer 
de yaya yolculuğu başlar. 

Çalışmaya giden her evin bir atı veya katırı var. 
Tren vagonlarında hayvanları indirdikten sonra 
eşyalar hayvanlara yüklenir. Kimi yularından tutup 
çeker kimi de hayvanları önüne katarak sürüp yol 
alır. Gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Abuzer amcanın 
bir atı var; atına binmiş en önde gidiyor. Bir müddet 
gittikten sonra yol kenarında bir sürüye rastladık. 
Sürünün arasında mor koyunları sağan üç bayan iki 
de erkek vardı. Erkekler koyunları tutup bayanların 
yanına getiriyor, onlar da sitillere sütü sağıyorlardı. 
Abuzer amca onlara seslenerek;

 
- Bakar mısınız? Dedi. 
- Adamlar dönüp baktıktan sonra Abuzer amca; 
- Kusura bakmayın. Rahatsız ediyoruz, dedi. 
- O adamlar da; 

- Ne rahatsızlığı buyur, dediler. 
- Abuzer  amca; 
- Biz Erzurum’ dan dan geliyoruz. Daşkesen Köyü 

denilen bir köy var, oraya gitmek istiyoruz.  Adamlar 
sordu; 

- Hayırdır? Orda ne işiniz var? 
-   Abuzer amca; 
-  Devlet Demir Yolları’na ait bir iş var oraya çalış-

maya gidiyoruz. 
-   Oradaki bayanlardan biri; 
-  Amca orası çok uzak, dedi. 
- Abuzer amca sordu; 
- Siz orayı biliyor musunuz? 
- Bayan da; 
- Biliyorum çünkü ablam o köyün gelini, dedi. 

Yolu bize tarif ettikten sonra; 
- Sağ ol, deyip yolumuza devam ettik. İki yerde 

mola verdik. Nedeni; biz ailece işe gittiğimizden 
kiminin bebeleri  kiminin de yaşlı neneleri olmasıy-
dı. Onun için sık sık dinlenmek zorunda kalıyorduk. 
Dinlendikten  sonra yola devem ettik. Yol alırken 
yolda kimi görürsek gideceğimiz yeri soruyorduk. 
Daşkesen Köyüne yaklaştıkça, sorduğumuz  adam-
lar köyün yerini daha güzel tarif ediyorlardı. Uzun 
bir yolculuktan sonra gece yarısına doğru bir köyün 
yakınına vardık. O köyün hangi  köy olduğunu kimse 

bilmiyordu. Düzlük olan bir yere çekilerek hayvanla-
rın üzerindeki yükleri indirdik. Daha sonra hayvanla-
ra yem verdik. Yaşlı teyzeler ve amcalar hayli yor-
gundu. Geceyi orada geçirdikten sonra şafak vakti 
ile birlikte hafif de olsa aydınlık olmuştu. Bir müddet 
sonra güneş doğdu. Geceyi geçirdiğimiz yerden 
tahminen bir kilometre ileride, bir köy görünüyordu. 
Abuzer amca atına bindi. Birkaç kişi sordu; 

- Hayırdır Abuzer amca nereye? dediler. 
       Abuzer amca; 
- Şu köye sorayım gideceğimiz yer yakın mı değil 

mi? Dedikten sonra Abuzer amca köyün yolunu tut-
tu. Tahminen bir saat sonra geri geldi. Yüzü gülüyor-
du. Yaşlı teyzeler sordu; 

- Ne yaptın Abuzer? 
O da gülerek; 
- Gideceğimiz yer hayli uzak, dedi. 
Teyzenin biri; 
- Aman deme, bu köyün adı ne? Deyince 
Abuzer amca ; 
- Daşkesen Köyü, dedi. 
Hanım teyze; 
- Hay Allah iyiliğini versin. Bu nasıl şaka? Yorgun-

luktan halimiz kalmadı. Ne güzel , ne güzel. Dedi. 
Konduğumuz yerin çalışacağımız yer olduğunu 

öğrendikten sonra kısa da olsa bir yolculuğun hikâ-
yesinin sonuna gelmiştik. 

Bir Yolculuğun Hikâyesi 
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL) TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI
1-Malatya ili Doğanşehir  İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller  (Gazino Binası ve 

Arsası) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü 10(on)
yıllığına ile ihale edilecektir

DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)
SIRA 
NO

NİTELİĞİ PARSEL/M2 KAPI NO M2 Kira 
Bedeli

1 Yıllık kira 
Mummen 

bedel

Geçici 
teminat

1 SÜRGÜ  MAH.
TAKAZ MAV-
Kİİ-GAZİNO 
BİNASI VE 

ARSASI

2132/ Parsel    
2.015 M2

L-39-C-25-C   14.888 TL 30.000,00 TL 900,00 TL

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat 
miktarları belirtilen, Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkul Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 
28.09.2017 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salonun-
da yapılacak ihale 10(on) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir 
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 250,00 TL karşılığı satınalabilirlerTaşınmazların mu-
hammen kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin 
kiralama ihalesine katılabilmek için kiraya alacağı taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüz-
de üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin 
Geçici teminat bedelini İhale tarihinde  ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları gerek-
mektedir.Gayrimenkul ihale kiralama bedeli İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, ikinci yıl kira bedeli ise, 
bir önceki yıl kira bedeline; (Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı, bir önceki yılın aynı ayına 
göre değişim oranı ile, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranlarından, en yüksek olan)(ÜFE) üretici 
fiyat endeksi oranı uygulanmak sureti ile hesaplanır. 

Bu durumda kiracı kesin teminat tutarını her yıl  artış oranında tamamlamak zorundadır. 
İlk yıl; kira bedeli İhale onay belgesinin tebliğ tarihinden itibaren  15 gün içerisinde ödenecek ve 

bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise, bir önceki kira 
sözleşmesinin bitiş tarihinden 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.  

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-

sil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.  
Her türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittirHer türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkili-

dirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır
İhaleye katılacakların;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN; 
1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus Cüzdan Sureti, 
3- Noter Tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım  Bankalarından alınacak teminat 

mektupları süresiz olacaktır.) 
5- Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyanna-

mesi  
6- İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi. 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN; 
1-Tebligat için adres beyanı  
2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri  
3- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulun-

duğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış sicil kayıt belgesi 

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili 
sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) 
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat 

mektupları süresiz olacaktır.) 
                 6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsi-

le tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 
7- İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi. 
C) Ortak girişim olması halinde;  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin ede-
cekleri belgeler istenecektir..

Açık teklif usülüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapı-
lacaktır.

İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar

POLAT EVLERİ VE
DOĞAL YAŞAM...(4)
Endüstriyel anlamda zamanın modernizasyonunda 

kerpiç imalatı ile de dış duvarlar kerpiç ile örülür, iç me-
kanlar ise yine bu bağdadı dediğimiz yapı ile bölünerek 
desteklenirdi. Yerleşim yerlerine yakın yerlerde oluşturulan 
kerpiç üretim sahalarında, kalıplar hazırlanır, içlerine bu 
çamur harcı doldurulur, bir süre bekledikten sonra kalıptan 
çıkartılarak daha çok kurumaya bırakılır sonrada toplanır, 
dizilir ve inşaatlara hazır halde satış için bekletilirdi. 

Şimdilerde kullandığımız tuğladan önce, biriket, biriket-
ten önce kerpiç, kerpiçten önce çamur karışım, doğal 
yaşam alanlarımızın kendi sahibi insanından müteahhite, 
imecesinden endüstriye dönüşümün kısacık da olsa bir 
silsile hikayesidir. 

Türkmen boylarının geleneksel yaşam biçimi ve koşul-
ları ile bin beş yüzlü yıllardan sonra, bu coğrafyaya konuşl-
anmış olan ve belgelerle tespitli atalarımız, göçer hayattan 
yerleşik düzene, kıl çadırlardan çamurdan yapılmış bağdadı 
duvarlı evlere, devamında yığma kerpiç binalar, bölgem-
izde meydana gelen yıkıcı ve doğal afetlerden depremler 
dolayısıyla sonrasında yavaş yavaş, bu kolay yıkılan ve çok 
çok ağır kerpiç ürünlerden vazgeçilerek betonarme ve pre-
fabrike yapı sektörüne dönülmüştür biçiminde bir geçişten 
söz etmek yanlış olmayacaktır diye değerlendiriyorum. 

FİKRİ ÖNAY
BULANIK

KOBİ’lere 300 bin TL Hibe
HABER MERKEZİ 
KOSGEB tarafından imalat sek-

töründe faaliyet gösteren KOBİ’lere 
“Üretim ve ihracatta teknoloji seviye-
si yüksek, katma değerli ürünlerin ve 
KOBİ’lerin payının arttırılması” proje 
teklif çağrısı ile 1 Milyon TL’ ye kadar 
destek verilecek

300 BİN TL’Sİ HİBE
Toplam 500 Milyon TL bütçe ay-

rılan destek ile ilgili açıklamalarda 
bulunan KOSGEB Malatya Müdürü Mu-
rat Seki, KOBİ’lere verilecek 1 milyon 
TL’lik desteğin 300 bin TL’sinin hibe, 
700 bin TL’sinin de geri ödemeli ve 
faizsiz olacağına dikkat çekerek, Proje 
başvurularının 11 Eylül’de başladığını, 
20 Ekim’de de son bulacağını söyle-
di. Seki, başvuru koşullarına yönelik 
yaptığı açıklamada ise, “ Orta yüksek 
ve yüksek teknolojili sektörlerde faal-
iyet gösteren imalatçı tüm işletmel-
er bu çağrıya koşul aranmadan baş-
vurabileceklerdir. İşletme eğer orta 

düşük ve düşük teknolojili sektörlerde 
ise; 2016 yılı verilerine göre net satış 
hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ bey-
annamesine göre çalışan sayısı en az 
3 olan işletmeler başvuruda bulunabi-
leceklerdir. İşletmelere yönelik detaylı 

bilgilendirme toplantıları 18-24 Eylül 
2017 haftası meslek kuruluşları, iş ad-
amı dernekleri, organize sanayi bölge-
leri ve sanayi sitelerinde; imalatçı 
işletmelerin katılımı ile gerçekleştiri-
lecektir.” dedi.

Üreticiler Kayısının Düşük
Fiyatından Memnun Değil

HABER MERKEZİ 
Dünya kayısı başkenti olarak bilin-

en Malatya’da kayısı rekoltesinin bu 
yıl yüksek olması nedeniyle kayısı fi-
yatlarında düşüş yaşanıyor. Ürünlerini 
satmak için pazara getiren üreticiler, 
düşük fiyat karşısında hayal kırıklığı 
yaşayarak duruma tepki gösterdiler

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim 
kaynağı olan kayısıda hasat sezonu 
tamamlanırken, üreticiler yaklaşık 2 
ayda büyük emek vererek topladıkları 
kayısıları Büyük Şire Pazarına getirm-

eye başladı. Büyük umutlarla pazara 
gelen ancak ihracatçıların talep et-
tiği fiyat karşısında şaşkınlık yaşayan 
üreticiler, düşük fiyata tepki göster-
erek geçen seneye göre yarı yarıya 
düşen fiyatlarla kayısıdan kar elde 
edemeyeceklerini ifade ettiler. Geçen 
sene 7 TL’den sattığı ürüne bu yıl 4.5 
TL istediğini ancak alıcı bulamadığını 
söyleyen üretici Abdullah Sarıçiçek, 
yarı yarıya düşen fiyatlardan dolayı 
işçi parasını dahi çıkaramadığını be-
lirtti. Bu sene kayısı rekoltesinin fazla 

olmasından ve kayısıların kalitesiz ol-
masından dolayı fiyatların yarı yarıya 
düştüğünü aktaran Pazar esnafı Meh-
met Yentürk ise sarı kayısı fiyatının 5 
ile 10, siyah kayısının ise 4 ile 15 TL ar-
asında değiştiğini dile getirdi. Üreticil-
er olarak bu sene düşük fiyattan dolayı 
emeklerinin karşılığını alamadıklarını 
ifade eden bir diğer kayısı üreticisi 
Ahmet Keskin de, yüksek rekoltenin fi-
yatları aşağı çektiğini kaydederek, tek 
temennilerinin fiyatların tekrardan 
yükselmesi olduğunu söyledi.
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DEMET TUNCEL 
MHP Doğanşehir ilçe kongresi yapıldı. 20 

yılı aşkın MHP ilçe bakanlığı yapan Muzaffer 
çelebi Bayrağı Selim Güvene teslim etti.  

Doğanşehir de MHP ilçe kongresi  ilçe 
parti merkezinde yapıldı.  20 yıldır ilçe 
başkanlığını sürdüren Muzaffer Çelebi  Milli-
yetçi Hareket Partisinin bayrağını kongre 
öncesi Selim Güven’e teslim etti.  Yapılan 
İlçe kongresinde  tek aday tek liste olarak 
çıkan Selim Güven MHP nin Doğanşehir ilçe 
başkanı seçildi.  

Kongre öncesi  bir konuşma yapan  MHP 
Malatya İl başkanı Ömer Faruk Kal şunları 
söyledi:”  Burada artık Türkiye de bir değişim 
rüzgârı içindeyiz, birlik beraberlik içerisinde 

adayımızı beliriyoruz ve genel merkezin be-
lirlediği adayla tüm ilçelerimizde güzel bir 
ortamda adaylarımızı seçeceğiz.  Şunu isti-
yorum bundan sonra birlik beraberliğimiz 
arttıralım. Liderimiz Türkiye de büyük bir  
destek görmektedir  bizde bunun farkına 
vardığımız sürece bizim kaybetme şansımız 
yoktur.   Şu anda etrafta bir muhalif gurup 
kendilerini çok güçlü gösterip üç beş kişilik 
bir istifayı 30 kişi göstererek bir algı oper-
asyonu yaratmaktadırlar. Ben bunu şöyle 
lanse ediyorum aynalı bir odaya girdiğinizde 
kendinizi yüzlerce kişi olarak görüp bir ordu 
zannetmesi bunlar algı operasyonu yaparak 
kendilerini güçlü gösteriyorlar. Biz MHP olar-
ak güçlüyüz liderimiz güçlüdür. Çok büyük 

destekler almaktayız. Üç beş kişilik kayıp 
bize gelen yüzlerce destek var. Ondan dolayı 
hiçbir zaman korkmuyoruz sonuna kadar 
dimdik ayakta devam ediyoruz” dedi.   

Kongre sonunda yeni ilçe başkanlığı-
na seçilen Selim Güven ise bir teşekkür 
konuşması yaptı. Konuşmasında eski ilçe 
başkanı Muzaffer Çelebinin hizmetlerin-
den bahsetti ve teşekkür etti. Bu bayrağı 
daha yükseklere kaldırarak daha ileriye 
yürüyeceğini belirten Güven şunları kaydet-
ti” Bana destek veren beni bu göreve layık 
gören Doğanşehir Milliyetçi Hareket Partisi 
teşkilatına, partinin her kademesinde görev 
yapan ve gönül veren tüm gönüldaşları-
ma sevgi saygı ve salamlarımı sunarım. Bu 

kongrenin eve la vatanımız Milletimiz ve 
Doğanşehir halkı için hayırlı olmasını dili-
yorum. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin 
Mihenk taşı olduğunu bir misyonu bir davayı 
temsil ettiğini çocukluğumdan bu yana bu 
davayı benimseyerek hizmet ettiğimi bun-
dan sonrada hizmet edeceğimi beyan ederim 
hepinize saygılar sunarım” dedi.   

 Kongreye MHP Malatya il başkanı Ömer 
Faruk Kal, Başkan yardımcısı Hasan Bay-
doğan, Aydın Pektaş, Eski il başkanı Bahri 
Yüksel, Doğanşehir MHP eski iilçe başkanı 
Muzaffer Çelebi, Esnaf Sanatkârlar kredi  ko-
operatifi, Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram 
ve partililer katıldı.  

MHP DOĞANŞEHİR İLÇE KONGRESİ YAPILDI

YENİ KAYMAKAMA İLK ZİYARET AK PARTİDEN
Doğanşehir ilçesinde iki yıldan beridir görev yapan Memiş İnan’ın yerine Mersin Aydıncık Kaymakam 
Vekilliği görevinde iken,  İçişleri Bakanlığının 22.08.2017 tarihli Kararı ile Doğanşehir Kaymakam 
Vekilliği görevine  atanan ilçe kaymakamı Muhammet Usame Soysal Doğanşehir’de görevine başladı

KENAN EREN 
Doğanşehir deki görevine başlayan kay-

makam Soysalı  AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu ve ilçe yönetimi  ziyarette bu-
lundu. Ak Parti Doğanşehir İlçe başkanı Murat 
Kavuncuoğlu kaymakam Soysalın Görevinde 
başarılar diledi. Kavuncuoğlu   kaymakamımız 
Memiş beyle iyi diyaloglarımız oldu. Sonuçta 
memur olmak farklı bişey devlet devamlılık 
ister. Tayini çıktı gitti. Şimdi bakanlığımız 
sizi görevlendirdi hayırlı olmasını diliyorum, 
birlikte güzel hizmetler yapacağımıza in-
anıyorum. Allah hayırlı eylesin, hoş geldiniz” 
dedi.  Doğanşehir kaymakamı Muhammed 
Usame Soysal  gelen ilçe yönetimiyle tek tek 
ilgilenerek tanıştı. Soysal şunları söyledi: “ 
Makam bizlere kul hakkını yemeye vesile ol-
madığı, arkamızdan beddua edilmediği zam-
an değerlidir.  Benim için en büyük makam 
mazlumun duasına vesile olmaktır. İnşallah 
Doğanşehir de hayırlı hizmetler yapacağız. 
Doğanşehir’i her yönüyle beğendim. En 
büyük arzum buradan ayrıldığımda arkam-
dan dua edilmesidir.  Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammet Usame Soysal da yapığı açıklam-
ada; “Sayın Ak Parti İlçe başkanı ve teşkilatı-
na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” 
dedi.  

Doğanşehir’in yeni kaymakamı Mu-

hammed Usame Soysal 1988 yılında Ada-
na’da doğmuş. 2010 yılında Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümünde mezun oldu. Memuriyet hayatı-
na 2012 yılında Maliye Bakanlığında Uzman 
Yardımcısı daha sonra bir süreliğine yine 
aynı bakanlıkta müfettiş yardımcısı olarak 

çalışması akabinde 2015 yılında Hatay Kay-
makam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği 
mesleğine intisap etmiştir. 

Valilik stajını Hatay ilinde, Refiklik stajını 
ise Osmaniye’nin Kadirli ve İzmir’in Bayındır 
ilçelerinde tamamladı. 

Daha sonra sırasıyla Karabük/Ovacık 

Kaymakam Vekilliği, Hatay/Hassa Kaymakam 
Vekilliği, Gaziantep/Araban ve Mersin Ay-
dıncık Kaymakam Vekilliği görevlerinden 
sonra İçişleri Bakanlığının 22.08.2017 tarih-
li Kararı ile Doğanşehir Kaymakam Vekilliği 
görevine atanmış olup, 07.09.2017 tarihinde 
ilçemizdeki görevine başlamıştır.
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El Bab’daki yıldız çocuk!
POLATLI MEHMET ÇAVUŞ
Uzman çavuş Mehmet, komutanı olduğu tanka adeta sevgi-

li muamelesi yapıyordu. Bu durum, komutanları İbrahim albayın 
gözünden kaçmıyordu.

Mehmet, El Bab harekâtına bu tankla katılmış, her seferinde 
arkadaşları sürücü Hüseyin, nişancı Özgür ve doldurucu Ümit ile 
birlikte, sivil halka zarar vermeden terör yuvalarını dağıtmıştı.

İbrahim albay, bir gün Mehmet Çavuş’u çağırdı:
-Mehmet, senden ve arkadaşlarından çok memnunum. Türk Mil-

leti sizinle iftihar edecektir. Yalnız sana bir soru soracağım...
-Emredin komutanım... 
-Savaşın ortasında, yarı çöl şartlarında, bombalar patlıyor, açılan 

çukurlardan göğe duman bulutları yükseliyor, sen komutanı olduğun 
tankı, her çatışmadan sonra gelin arabası gibi tertemiz ediyorsun. 
Bu sende bir tutku halini almış. Bu nasıl bir tutkudur. Bu tank sevgis-
inin sebebi nedir?

-Komutanım, bu eski bir hikâyedir. Ben çocukluğumda, bir oper-
asyon için köyümüzden geçen tanklar gördüm. Askerlerle, komutan-
ları ile görüştüm. O gün tankçı olmaya karar verdim. Subay, astsub-
ay veya er olarak ama mutlaka tankçı olacaktım. 

-Mehmet, senin Malatyalı olduğunu biliyorum. Malatya’nın ner-
esindendin?

-Doğanşehir’den komutanım, Polat kasabasından... 
***
İbrahim albay, teğmenliğinde, Afşin Termik Santralı’nı havaya 

uçurmak isteyen teröristleri takip ederken, Maraş-Malatya sınırında-
ki Karadağ’da tankların da ilk defa kullanıldığı bir operasyona 
komuta etmişti. Operasyona giderken, Polat’tan geçmişler, yollarını 
keserek ayran ikram etmek isteyen köyün kadınlarını, yemeğe davet 
eden muhtarı güçlükle ikna etmişlerdi. Köylülerin elinden dönüşte 
uğrayacaklarına söz vererek kurtulmuşlardı.

Başarılı geçen operasyondan dönerken köy dışında ağaçlık bir 
bölgede mola vermişlerdi. O sırada afacan bir çocuk elinde bir torba 
ile koşarak gelmiş ve Mehmetçiklere köy ekmeği ve peynir ikram 
etmişti. Teğmen, çocuğu çağırmış ve sormuştu.

-Çocuk, neden azık getirdin, askerin yiyeceği var.
-Olsun komutanım, tarlada çalışırken askerlerle konuştum, aç 

olduklarını öğrendim. Hem köy ekmeği tazedir, peyniri de annem 
yaptı. 

-Peki bana komutanım dediğine göre rütbemi de bilirsin. Söyle 
bakalım.

-O kadarını bilmiyorum ama tek yıldızsın komutanım.
-Peki, sen de benim için bundan sonra yıldız çocuksun, seni hiç 

unutmayacağım.
***
Bu konuşmadan sonra yıldız çocuğun annesi ve muhtar diğer 

köylülerle birlikte kamp yerine gelmiş, iki koç keserek, Mehmetçiğe 
ziyafet vermişlerdi. İbrahim albay, koçların parasını ödemek istemiş 
ama muhtar kabul etmemişti.

-Şu çocukluğundaki tankların geçişini anlat bakalım Mehmet.
-Komutanım, bizim köy Karadağ dediğimiz dağın dibindedir. 

Annem, beni tarlaya göndermişti. Operasyondan dönen askerlere 
ekmek vermiştim. Tankları da ilk defa o zaman görmüştüm. Tanklara 
hayran olmuştum. Orada, tank birliğinin komutanı, tek yıldızlı 
dediğim bir teğmenle konuşmuştum. O da bana “yıldız çocuk” 
demişti. O zaman kendime söz vermiştim. “Ben de tankçı olacağım” 
demiştim. 

-Mehmet, o tek yıldızlı benim! Yıldız çocuk da...
-Benim komutanım..
O tek yıldızlı teğmen ve yıldız çocuk, yıllar sonra birbirlerini tanı-

madan aynı birlikte silah arkadaşı olmuştu.
İki kahraman asker, rütbe ve yaş farkını unutarak birbirlerine 

sarıldılar.
İbrahim albay, bir defa daha böyle bir milletin çocuğu olarak 

dünyaya geldiğine şükretti...

Arslan
BULUT

Doğanşehir Elma Üreticileri
Birliği Elma Fiyatlarını Belirledi
Doğanşehir ilçesi Elma Üreticileri Birliği, 2017 yılı 
elma fiyatlarını açıkladı. Birilik Başkanı İmam Tunc-
er, “Doğanşehir elması bölgenin en iyi elmasıdır” dedi

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Elma Üreticil-

eri Birliği Başkanı İmam Tunc-
er, “Doğanşehir Çiftçi Kayıt Sis-
temi’ne göre, bin 200 çiftçi, 10 363 
bin dekar üzerinden 287 bin elma 
ağaçla yaklaşık 12 473 ton rekolte 
beklenmektedir. Doğanşehir’de 
bu yıl girdi maliyetleri biraz daha 
artmıştır bu vesile ile bölgem-
izde yaptığımız araştırmalar 
ve çiftçilerimizle yaptığımız is-
tişareler sonucu bu yıl elma fi-
yatlarını 100 kuruş ile 120 kuruş 
arasında satılması durumunda 
çiftçilerimiz masrafını kurtarır 
ve para kazanır. Doğanşehir Kay-
makamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, 
Doğanşehir İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve Doğanşehir Elma Üreticiler 
Birliği ile birlikte yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde 2017 yılın-
da 120 çiftçimiz, 9 bin dekar arazi 
üzerinde iyi tarım yapmaktadır. 
Devletimiz bu konuda çiftçil-
erimize dönüm başına 50 TL 
ödeme yapmaktadır. Doğanşehir 
Elma Üreticileri Birliği Başkan-

lığı ve Malatya Kayısı Araştırma 
Enstitüsü ve İnönü Üniversite-
si Ziraat Fakültesi tarafından 4 
yıldan beridir numuneler alınar-
ak, yapılan çalışmalar sonucunda 
Doğanşehir elmasının pedolojik, 
fizyolojik ve kimyasal analizler 
sonucunda bölgede en güzel 

aromaya sahip olduğu görüldü. 
Elmamız bölgede birinci sırada 
olmasına rağmen halen pazarda 
yeterince yer bulamaması bizleri 
endişelendiriyor. Doğanşehir’de 
önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin 
en kaliteli elmasını yetiştire-
ceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kış Hazırlıkları Son Sürat Devam Ediyor
DEMET TUNCEL 
Yaz mevsiminin sonuna yaklaşılması ile birlikte 

kış hazıklıkları hız kazandı. Kış için salça, reçel, 
pekmez, marmelat, konserve ve turşu koymak için 
tercih edilen cam ve plastik kavanozlar bu sıralar 
oldukça revaçta. Ama bu durum ortaya plastik ka-
vanozların sağlığa zararlı olup olmadığı tartışma-
larını tekrar alevlendiriyor

Yaz mevsiminin sonuna yaklaştığımız şu gün-
lerde kış hazırlıkları hızlandı. Kış için bahardan 
itibaren pekmez, reçel, marmelat, turşu koymak 
için alınan kavanozlar şu sıralar yok satıyor. Kış 
hazırlıklarının önemli bir kısmını oluşturan reçeller, 
turşular, marmelatlar yazdan hazırlanıp hava al-
mayacak bir şekilde kavanozlara koyularak kış için 
saklanıyor. Kavanoz satışı yapan Ali Kara ile kava-
noz satışlarını ve kavanoza olan talebi konuştuk.  
Kış hazırlıkları için özellikle kavanozların tercih 
edildiğini dile getiren Kara şunları ifade etti: “ 
Malatya’da kış hazırlıkları kış çıktıktan sonra ba-
har ayından itibaren başlar.  Bahar ayında köylerde 
yaşayanlar mayıs ayından itibaren dutlarını salla-
yarak pekmez haline getiriyorlar ve bu yapılan pek-
mezleri ise hava almayacak şekilde kavanozlarda 
muhafaza ediyorlar. Yaz geldiğinde ise kayısı old-
uğunda kayısı reçeli, çilek reçeli, vişne ve kızılcık 
reçelleri yapılarak bu kavanozlarda ışık ve hava 
almayacak bir şekilde muhafaza ediliyor. Bu kava-
nozlar özellikle serin yerlerde muhafaza ediliyor 
içindekiler bozulmasın diye.”

Kara: “Kayısıdan ve erikten marmelatlar 
yapılarak bu kavanozlarda muhafaza ediliyor yine. 
Sebzelerin olması ile birlikte ise domateslerden 
salça yapımına başlanılıyor özellikle kırsal kesimde 
yaşayan kadınlar tarafından yapılıyor.  Yine yapılan 
bu salçalar daha büyük kavanozlarda tuzlanarak 
hava ve ışık almayacak bir şekilde muhafaza edil-
iyor.” dedi. 

Plastik kavanozlar sağlığa zararlı mı sorusunu 
ise Kara şöyle yanıtladı: “ biz plastik kavanoz sat-

mıyoruz. Sürekli uzmanlar televizyonlarda dile ge-
tiriyorlar plastikler zararlı diye. O yüzden sadece 
cam kavanozları tercih ediyoruz. Ama vatandaşlar 
gelip soruyorlar plastik kavanoz var mı diye, biz 
yok deyince de neden yok diyorlar sağlığa zararlı 
olduğunu söyleyince annelerinin de bu kavanozları 
kullandıklarını söylüyorlar. “

Alerjik durumlara yol açabilir, kanseriyojen 
içerebilirler, BPA maddesi içeriyorsa obezite, hi-
peraktivite, prostat, beyin gelişimi, kalp bozukluğu, 
meme kanseri, kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. 
Çevresel kirleticiler olarak vasıflandırdığımız plas-
tikler, boğazımızdan başlayarak tiroit bezini, karın 
bölgesinde yer alan pankreas bezini, kadınlarda yu-
murtalıkları, erkeklerde de testisleri temel olarak 
etkilemekte ve kısırlığa neden olmaktadır
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Soldan sağa
1. Evlenmiş kadın... Uygun görme, onama, kabul 

etme... 2. Sivas iline bağlı ilçelerden biri... Kore dili... Şaş-
ma ve korku bildiren bir söz (halk ağzı)... 3. İkiyüzlü... Ara-
balı vapur... 4. Onluklar (eski)... Soda veya potas katılmış 
silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam 
ve çabuk kırılır cisim... Geminin çektiği suyu göstermek 
için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler... 
5. Berkelyum elementinin simgesi... Süpürge otu... İki 
sayısının üleştirme sayı sıfatı... 6. Doğal olarak, tabiatıy-
la, tabii, elbette... Karşılıklı alıp verme (eski)... 7. Telefon 
konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... 
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adı, okunuşu... 
Belli bir yere yerleşmiş... 8. Bir kimsenin, bir yazının altı-
na bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her 
zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret.. Bal arılarının 

bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovan-
larındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan 
esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde... Kar, süt 
vb.nin rengi, beyaz... 9. Kalıcılık, ölmezlik (eski)... Yemek, 
yiyecek (eski)... Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu 
(halk ağzı)... 10. Ağabey (halk ağzı)... Somurtkan (kimse) 
(eski)... Gelmek üzere... 11. Dürülerek boru biçimi verilm-
iş deri veya kâğıt tomar... Seçilmiş bir konuşmacı grubu 
tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların 
veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık 
olarak tartışıldığı toplantı, panel... 12. Üzerinde çıkarıldığı 
yılın tarihi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altını-
na göre daha yayvan ve iri olan altın sikke... O yer... Yiğit, 
kahraman... 13. Tuh... Ara... İkinci derecede olan, ikincil 
(eski)... 14. Ateşçi... Atlarda hava yutmanın yol açtığı bir 
hastalık (halk ağzı)... 15. Ruhsal... Kara ve hava yolları ul-
aşımında bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı tezgâh veya 
bölüm... Cıva elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Dört şeyden oluşan, dörtlü (eski)... Ceviz içi, sarımsak, 

tuz, ekmek içi, sirke ve tahinin limon suyu ile çırpıl-
masından sonra kıyılmış maydanozla hazırlanan salça veya 
sos... 2. İlişkisi olan... Kutu yapan veya satan kimse... 3. 
Gölge (eski).. Torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde 
numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu... İlenme, 
beddua... 4. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im... Türk al-
fabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... Olabilir 
ki, belki... 5. Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yetişen, uzun 
kuyruklu, beyaz renkli koyun türü... Uzunluğu 2,54 cm olan 
İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus... 6. Kadın yazman, 

kadın sekreter (eski)... Abartılmış... 7. Kırmızı ile mavinin 
karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya 
çalanı... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri bir-
birine bağlayan bir söz... Uçan, uçucu... 8. Hücrelerin aşırı 
çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan 
ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... 
Kalsiyum elementinin simgesi... Güneşin batmasından bir 
buçuk, iki saat sonraki vakit, yatsı vakti... Göz (eskimiş)... 9. 
Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı... Kumaşla astar 
arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı 
bez... Güzel görünmeye çalışan, süse düşkün, kırıtan... 
10. Askere yeni alınan ve eğitim dönemini henüz tamam-
lamamış er... Akordu olan, akort edilmiş... 11. Parlaklık, 
aydınlık... Bir tür etli ve büyük zeytin... “Ey, hey” anlam-
larında bir seslenme sözü... 12. Kürek yarışlarında sancak 
ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece birer küreği 
olan tekne... 
Plütonyum ele-
mentinin simge-
si... Dolaşma... 
13. Kabakulak 
(halk ağzı)... Oku-
ma (eski)... 14. 
Süreli yayınları, 
parasını önceden 
ödeyerek alma 
işi... Tanrı’nın kul-
ları (eski)... 15. 
Sara (halk ağzı)... 
Kamp kurma 
yeri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

EYMS Yeni Stadındaki İlk 
Maçından Yenilgiyle Ayrıldı

HABER MERKEZİ 
Lig’de ki beşinci hafta maçında, Marma-

ra Ekibi Bursaspor’u konuk eden Evkur Yeni 
Malatyaspor, uzun bir sürecin ardından yapımı 
tamamlanan yeni Stadyumunda çıkmış ilk 
karşılamasında, rakibine 4 – 2’lik skorla kay-
betti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın sür-
priz istifasının ardından büyük bir şok yaşayan 
sarı kırmızılı takımda, geçici olarak kulübün 
Sportif Direktörlüğü görevini de üstlenen 
Ali Ravcı takımın başına geçerken, onun sa-
haya sürdüğü takım rakibin etkili ataklarına 
karşılık veremedi. Bu maça; Ertaç Özbir, Is-
sam Chebake, Yalçın Ayhan, Arturo Mina, Aly 
Cissokho, Azubuike Okey, İssiar Dia, Sadio Di-
allo, Aytaç Kara, Adem Büyük, Khalid Boutaib 
11’i ile başlayan Malatya ekibinde, ilk yarının 
başında dengeli bir oyun oynanırken, daki-
ka 12’de köşe vuruşu kullanan Bursaspor’da, 
Evkur Yeni Malatyaspor defansından seken 
topla ceza sahasında boşta kalan Ekong, çek-
tiği şutunda takımını 1 – 0 öne geçirdi. Bu 
golün ardından her iki takımda hücuma çık-
maya devam ederken, 45+3’de ani bir atağa 
çıkan Bursaspor’da Emmanuel Badu içeri 
doğru topu bırakırken, bu pozisyonda topla 
boşta kalan Arjantinli oyuncu Pablo Batalla 
durumu 2 – 0’a getiren golü kaydetti. Bu golün 
ardından ilk yarı, yeşil beyazlı takımın üstün-
lüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise oyun 
başlar başlamaz, 48. dakikada Bursaspor’un 

düzenlediği bir başka atakta top Evkur Yeni 
Malatyaspor savunmasına çarparken, savun-
madan dönen top yeşil beyazlı oyuncu Kem-
bo Ekoko’nun önünde kaldı. Bu pozisyonda 
çabuk davranan Kongolo oyuncunun vuruşu 
ağlarda buluştu ve durum 3 – 0 oldu. Bu golle 
birlikte oyun üstünlüğünü tamamen rakibine 
kaptıran sarı kırmızılıların kalesine doğru çok 
sayıda atak yapıldı. 64. dakikada sol kanattan 
içeri doğru topu götüren Bursasporlu oyuncu 
Aziz Behiç, Mina’nın açısını kaybetmesi üzer-
ine topu arkadaşı Bogdan Stancu’ya aktardı. 
Bulduğu pozsiyonda savunmanın hatasını 
affetmeyen Stancu, takımının 4. Golünü 
kaydetti. Bu golle birlikte yeşil beyazlılar old-
ukça rahat bir oyun sergilerken, 76.dakikada 
kendisine gönderilen hava topunu iyi kon-
trol eden Evkur Yeni Malatyaspor’lu oyuncu 
Khalid Boutaib, Aytaç ile yaptığı duvar pasının 
ardından takımının ilk golünü kaydetti. 80. 
dakikada köşe vuruşu kazanan ev sahibi ekip 
de, Mina topu indirirken yaşanan karambolde 
Adem’in vuruşunu tamamlayan Emanuel Den-
ing durumu 4 – 2’ye getirdi.  Ancak sarı kırmı-
zlı oyuncuların bu çabası eşitliği sağlamak 
için yeterli olmazken,  Evkur Yeni Malatyaspor 
beşinci haftayı puansız kapattı. Çok sayıda 
taraftarın tribünden takip ettiği maçta hakem 
olarak Bülent Yıldırım Görev alırken, yardım-
cılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Asım Yusuf 
Öz ikilisi üstlendi.
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KADRİYE- Arif  Göltaş ile olan beraberliğinden ;
1)Bedriye + Mustafa Torlak  = Atilla ve Tuba.
2)Nahide + Enver Cengiz  = Bedriye- Tuba- Kemal
3)Kasım + Mehtap  = Gökhan- Tuba.
4)Altan + Meri  = Arif – İhsan
Kadriye, biz komşu çocuklarının ablası idi. İyi niyetli ve 

hoşgörülü idi. Onu uzun yıllar görmedim. Onu hep maviş gö-
zleri ile hatırlamaktayım.

ZAKİR ARMAĞAN- En samimi olduğum arkadaşlarımdan 
birisidir. İnat ve doğrucudur. Doğruluktan asla taviz vermez. 
İcabında bu hususta en sevdik- lerinin bile kalbini kırar. Çocuk-
luğumuzda sayı kralı idi. Sayı derken kibrit ve sigara kutusu 
kapaklarını kasdediyorum. Sayı oyunu daha önceden de anlat-
tığım üzere, bir daire çizilir. O dairenin içine belirlenen mik-
tarda  oyuncularca sayılar birbirinin üzerine istif edilir. Kim 
elindeki yassı taş( Tiri) ile, belli bir mesaden atılmak suretiyle, 
sayıları dairenin dışına çıkarırsa, çıkarılan sayılar kendine ait 
olur. İşte bu oyunu en iyi becerebilen kişi Zakir Armağandır. Ka-
zandığı o kadar çoktu ki, sandıklar dolusu idi. O adeta banker 
görevini görür. İsteyen parası ile sayı satın alır. İsteyen sayısını 
bozdurur. Sayılar aynen para gibi işlem görürdü. Her sayının 
değeri farklıdır. Az bulunan sigara kapakları değerli, çok bulu-
nan kapaklar ise az değerli olurdu. Bir banker gibi itibar görür, 
bazen de güvendiği kimselere kredi açardı.

Bir ara hastalandı ve çok zayıfladı. Bir süre hastanede te-
davi gördü. Hastaneden döndüğünde kendisini tanımakta zor-
luk çektik. Öylesine  iyileşmiş ve şişman- lamıştı ki..Tarım Kredi 
Kooperatifinde Memur ve müdür olarak hizmet verdi. Emekli 
oldu. Bir sürede özel firmalarda çalıştı. Şimdi ise torun avut-
makla meşguldür. Dayısı Fazlı Hacı Memet Sarı ve halası Cez-
münür’den olma Gülser ile yapmış olduğu evlilikten;

1)Tümser  + Cengiz Gökgül  = Muratcan ve Mertcan
2)Tülin + Engin Şenoğlu  = Yiğit- Arif- İhsan 
3)Vildan + Tangök Yılmaz  = Yağmur – Ömer
ZEKİ ARMAĞAN- Babası Entelli Kadir dayının karakter olar-

ak tam kopyası. Usul usul hiç belli etmeden dokundurur. Hu-
yunu bilmeyen ne dediğinden bir şey anlamaz, sonradan jeton 
düşer. Huyunu bilenler ise, lafı nereye getirdiğini hemen anlar-
lar.Zira o konuşurken dikkatlidirler. Mal Müdürlüğünde memur 
ola- rak çalıştı. Emekliye ayrılınca, özel şirketlerde çalıştı. Nuri 
ve Hediye Yılmaz’ dan olma Ulviye ile olan beraberliğimden;

Barış  + Gülşah  = Kerimcan
ARİF ARMAĞAN – Kadir dayının ikinci eşi Ayşe’den olmadır. 

İş Bankası Koruma Memurluğunda çalıştı. Temiz ve güvenilir 
biridir. Fatma ile olan bera- berliğinden; Okan- Özge ve Müge 
dünyaya gelmişlerdir.

NERİMAN – Cevat Canpolat ile olan evliliğinden; Hazel ve 
Zümrüt dünyaya gelmiştir.

-CEZMÜNÜR- Fazlı Hacı Memet Sarı ile olan beraberliğin-
den; Ali- Gülser- Mahinur- Fadime ve Ekrem dünyaya geldi. 
(Geniş bilgi “ Sarı” ailesindedir.)

Abdülkadir Armağan ile Fazlı Hacı Memet Sarı, birbirleriyle 
hem kayınço hem de eniştedirler.

-AHMET- Emin ve Hüsne’den olma diğer oğuldur. Dujdur 
Ahmet olarak anıl- mıştır. Akif Dayının kızı ……………. ile olan 
evliliğinden; Zekiye, Mersinli biri ile evli olup, iki oğlan ve iki 
kız çocukları bulunmaktadır. Fatma(Aysel), Ankaralı Hüseyin 
ile evliliğinden iki oğulları  bulunmaktadır. Hasan( Dujdur) ise 
Kör Zekiyenin kızı Fahriye ile evli olup Gıney adında bir  kızları 
vardır.

-PEMBE (1869-…) Emin ve Hüsne’den olmadır. Mahmut 
Tekin(1861-…) ile olan beraberliğinden; Hüseyin(1895-1970)- 
Sündüs(1899-…)- Emine(1901-…)- Hatice(1904-…)- H.Abdul-
lah(1915-…)- Hasan(1919-1998) ve Fatma(1913-1916) dünyaya 
gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Tekin “ ailesindedir.)

V) H A Y A T İ – Yıldırım ailesinden Muhammet Hoca ile 
olan beraberliğinden; Molla Hakkı İsmail( 1895-1918)- Hay-
dar Hoca(1899-1974)- Abdullah(ölü)- Hanife(1884-…)-Em-
ine(1906-…)- Hamide( 1895-1917) olmuştur.( Geniş bilgi 
“Yıldırım” ailesindedir.)

---BEDEL  PEHLİVAN- Şanlı, şerefli, çok güçlü bir saray 
pehlivanı olarak ün yapmıştır. Adı ve şanı sadece Osmanlıda 
değil, Rusyada da yaygındır. Onun sırtını ne Osmanlıda ve ne 
de Rusya topraklarında yere getiren olmamıştır.Çok heybetli 
ve aynı zamanda çok güçlü bir insandır. Kendisi Gürcistan’da 
Cağıs- man’a bağlı Entel köyünden olup, Reşit Ağa’nın iki oğlun-
dan biridir. Diğer oğul ise Halil Ağadır.Yani Viranşehir’e gelen 
Recepoğulları ailesinin atasıdır. Bedel pehlivan meşhur ve çok 
güçlü bir pehlivan olduğu için, Ruslar onu sahiplenmiş onu 
kendi ülkelerine zoraki olarak götürmüşler ve akrabalarıyle 
irtibatını kesmeye çalışmışlardır. İhtiyarlık dönemlerinde bile,-
Viranşehire gelen Seyfullah Yörük pehlivanı tek eliyle yıkıver-
diğini daha önceden anlatmıştık. Seyfullah Pehlivan’ın ne 
kadar güçlü olduğunu muhacir kesimin çoğu bilmektedir. Ayrı-

ca,Viranşehir’e gelmişken tekrardan memlekete dönen ününü 
duyduğu Bedel Pehlivan ile güreşmek adına, onu arayıp, bir 
derede ağaç keserken iri yapısından ve gücünden ürkerek, ona 
görünmeden oradan uzaklaşan Mahmut Pehlivan hikayesinden 
de bahsetmişitik.

-  Ş  E  N     A İ L E S İ  -
Bu aile, şu durumda Gürcistan toprakları içinde bulunan 

Ahıska eyaletinin GOMARA köyündendirler. Bu nedenden ötürü 
bu aileye Gomaralılar hitap edilmiştir. Aileden Halil Bey Ruslara  
karşı, kurduğu çete ile yıllarca mücadele vermiş, en sonunda 
öldürülerek, mücadele  sonlandırılmıştır.

Bu aile, MOLLA  ŞERİF  ve  PERUZE(1829-1910) türemiştir. 
Bu beraberlikten olan, Süleyman- Ahmet- Ömer- Safiye muha-
cir olarak Viranşehir’e yerleşen- lerdir. Aynı ana ve babadan 
olan Mehmet ve Ali  birisi Muş, diğeri ise Belen’e gitmişler, bir 
daha da onlardan haber alınamamıştır.

I) SÜLEYMAN HOCA(1867-1944)- Gomaralı Hoca diye tanın-
mıştır. Dini konu lara çok hakim olup, birçok öğrenci yetiştirmiş, 
Harapşehir(Günedoğru) köyü cami imamlığını yapmıştır. Çok 
çabuk ve hızlı yürümesi ile ün yapmıştır. Şöyleki; Sabah erk-
enden köye gider(5 km.) sabah namazını vaktinde kıldırır ve 
geri dönermiş eve. İhtiyaç duyulduğunda sabah erkenden yola 
koyulur, Malat- ya’dan lüzumlu öte beriyi alır, yatsı namazı vak-
ti eve ulaşırmış.(60 km.) Mustafa ve Zeynep’ten olma Saliha 
ile yaptığı izdivaçtan; 1) Hacı Memet   2) Mahmut  3) Hatice  4) 
Fatma   5) Fatma II.  Dünyaya gelmişlerdir.

HACI MEMET (1920-1942)- Öztürk ailesinden Akali ve 
Fatma’dan olma Fahriye ile olan beraberliğinden; 1)MA-
HİRE(1931-…) 1946 yılında Memet Tekin ile evlenmiş, bu evlilik-
ten; İbrahim- İrfan-  Rahile ve Ahmet olmuştur. ( Geniş bilgi “ 
Tekin” ailesindedir.)-

2)AHMET ŞEN(1937-….)- Yakınen tanıdığım, sevgi ve saygı 
duyduğum bir ağabeyimizdir. Hoş sohbet, cana yakındır. İlkokul 
mezunu olmasına rağmen bilgili ve kültürlüdür. Bu özelliğini bi-
raz da kendi dönem arkadaşları ile iletişimine borçludur. Çevre, 
insan yaşamında ve gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. 
“Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.” Sözü bu durumu 
çok açık bir şekilde izah etmektedir. Uzun süre terzilikle iştigal 
etti. Bilahare ailecek İstanbul’a göçtü. Doğanşehir’i de hiçbir 
zaman ihmal etmedi. Sürgülü Emine ile 1956 yılında  yaptığı 
izdivaçtan;

1)Mehmet Şeref Şen( Müh.) + Ümit(Necati-Ayşe Kutlu kız)= 
Buğra- Emre –Ogün

2)Şener (Müh.) + Derya = Fatih
3)Müzehher + Henüz bekar
4)Saliha + Henüz bekar
3)FATMA (1938-…)- 1957 yılında Beşir Taner ile olan iz-

divacından; Orhan- Ayhan- Abdülkadir  ve Nadir dünyaya 
gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Taner “ ailesindedir.)- Fatma Abla 
çoğu kişinin yakından tanıdığı, olgun, insanlara say-    gılı ve 
hürmete layık bir insan olarak bilirim.

-GÜLTEN(1941-…)- 1962 yılında Nezir Taner ile olan izdi-
vacından; İlke-  Eylem –Kıvılcım   dünyaya gelmiştir. ( Geniş bilgi 
“ Taner “ ailesindedir.)- Gül-  ten bizlerin akranıdır. Ortaokul-
da okurken o ikinci, bizler ise birinci sınıfta idik.  Otoriter bir 
yapısı vardı. Erkeklere adeta taş çıkartırdı. Yamandı, kimseler 
yanı-   na kolay kolay yaklaşamazdı. 

--MAHMUT  ŞEN (1921-1991)- Yerine göre anlayışlı hoşgörülü 
ve fakat yerine göre de sert  mizaçlı bir insan olarak tanımak-
tayım. Gerek aile hayatı içinde ve gerekse görev sorumluluğu 
içinde, sert tavır koyan bir yapısı vardır. Bunu da şuradan an-
lamaktayım. Eşi Hamide ve çocuklarına karşı tutumu, görev 
yaptığı belediye zabıta memurluğu sırasında belediye temizlik 
işçilerinden Şahabettini işten kovması, sonradan farkına varan 
Belediye Başkanı Esat Doğan’ın ikazı üzerine yeniden işe almak 
zorunda kalması ve ayrıca mahalle çocuklarının oyun oynark-
en gürültü çıkarmaları karşısında sert bir şekilde azarlaması 
ve tepki koyması.. Bunun  haricinde toplumda kabul görmesi 
ve görevlerini aksatma- maya özen göstermesi, iyi yanlarını 
oluşturmaktadır.

İlk evliliğini İsmail Hakkı ve Emine’den olma Hamide( 1915-
1952) ile yapmış, bu beraberlikten; Tayyar- Yılmaz ve Nurettin 
dünyaya gelmişlerdir.

TAYYAR ŞEN- Bizlerden bir-iki yaş büyük olmasına rağmen 
ortaokulda öğrencilik yıllarımız birlikte geçmiştir. Güler yüzlü 
ve çok iyi niyetli, arkadaşlık samimiyeti güçlü biridir. Hayatının 
büyük bir bölümü İstanbulda esnaf ve işçi olarak geçmektedir. 
1962 yılında Şefkat ile yaptığı izdivaçtan; Osman + Sevgi =Vol-
kan ve Serap +………..   çocuk yok.

YILMAZ ŞEN- Bizim akranlarımızdandır. İyi niyetli ve sami-
mi, değer verdiğim arkadaşlarımdan biridir. O da ağabeyi Tay-
yar gibi hayatının büyük bölümünü İstanbulda geçirmektedir. 
Kendisi mühendistir. 1981 yılında Gülmeral ile yapmış olduğu 
izdivaçtan; Çağın ve Pınar…… dünyaya gelmiştir. Her ikisi de 
henüz bekardır.

NURETTİN ŞEN- Ortaokulu Doğanşehirde bitirdikten sonra, 
o da diğer kardeş- leri gibi İstanbulda hayatını sürdürmekte-
dir. Bu ara Tiyatro oyunculuğuna merak salmış ve bu alanda 
popüler olmuştur. Bilahare 1986 yılında, yine tiyatro ve sinema 
oyuncusu Fisun Demirel ile evlenerek bu alanda ihtisaslaşmış, 
birçok sinema ve tiyatro oyunlarında birlikte rol almışlardır. 
Fisun Demirel ile olan beraberliklerinden bir süre çocukları ol-
mamış, bilahare tüp bebek  yardımı ile ikiz çocukları dünyaya 
geldiğini, bir süre sonra da evliliklerini noktaladıklarını duy-
duk. Uzun süredir de kendisi ve kardeşleri Doğanşehirle irti-
batlarını kesmiş durumdadırlar.

Mahmut Şen, ikinci evliliğini eşi Hamide’nin ölümünden 
sonra Zübeyde ile yapmış, bu beraberlikten de;  1)Gülay   2) 
Melehat   3) Nebehat   4) Hazin    dünyaya gelmişlerdir.

--HATİCE (1902- 1942)- (Süleyman Hoca ve Saliha’dan olma) 
Bekar olarak vefat etmiştir.

--FATMA I.(1912-1918)- Çocuk yaşta vefat etmiştir.
--FATMA II.(1906-…)- (Süleyman Hoca ve Saliha’dan olma) 

Molla Pehlül Kutlu ile olan beraberliğinden, Hacı Osman dün-
yaya gelmiştir. ( Geniş bilgi “ Kutlu ailesindedir.)

II- AHMET ŞEN (1879-1914)- Gülizar ile olan evliliğinden; 
Mustafa- Ayşe ve Zahide oldu.

MUSTAFA  ŞEN- Körhan Mustafa diye anılmıştır. Taner ail-
esinden H.Memet ve Fatma’dan olma Hatice ile olan evliliğin-
den; Nazif- Nazife ve Sevgi dünyaya gelmiştir. Mustafa Şen’i  
ruhunun temizliği adeta yüzüne aksetmiş, nazik, kibar, kimse 
ile alıp veresi olmayan biri olarak tanıdım. Onu hemen hemen 
hergün kendi hayvanları ve kağnı arabasiyle tarlaya gidip ge-
lirken görürdüm. Bu gayretinden dolayı da kendisine hayranlık 
duyardım.“Körhan” çocuğu  olmayan insanlara yakıştırılan bir 
sıfattır. Oysa ki Mustafa Şen’in çocukları vardır. O halde bu  sıfat 
kendisine nereden gelmiştir? Bu sıfat kendine, çocuğu olmayan 
dayısı Körhan Memet’ten mirastır. Körhan Memet Meyro ile ev-
lenmiştir. Meyro’nun önceki evliliğinden, Meryem isminde bir 
kızı vardır. Meryem’in İsmail Bilgili ile olan beraberliğinden; 
İbrahim- Süleyman-Hatice ve Hacer dünyaya gelmişlerdir. ( 
Geniş bilgi “ Bilgili” ailesindedir.)

NAZİF ŞEN- Bizlerden bir-iki yaş büyük, gözü pek, cesur ve 
çalışkan biri idi. Genç yaşta vefat etti. Hatice ile olan evliliğin-
den; Ömer- Osman- Emine ve Sevinç dünyaya gelmiştir.

Ömer Şen- İyi güreş atan gençlerden biridir. Onun Malat-
yadaki güreş müsabakasında, meşhur İbrahim Pehlivan’ın 
oğlunu nasıl altettiğini daha önce detayı ile anlatmıştım. Sibel 
ile yaptığı  izdivaçtan; Merve- Sena- Hatice ve Ayşe dünyaya 
gelmiştir.

Osman Şen – İmam olarak görev yapmaktadır. Sevgi ile olan 
beraberliğinden; Şeyma- Nazif ve Mustafa dünyaya gelmişler-
dir.

Emine – İlyas Sivri ile olan beraberliğinden; Şeyban- Fur-
kan- Enes ve Hüda olmuştur.

Sevinç – Nejat Karaman ile olan evliliğinden; Leyla- Büşra 
ve Hümeyra olmuştur.

NAZİFE – Saim Yurtçu ile olan beraberliğinden; Tülay- Ülkü- 
Belda ve Ayda olmuştur. Kendisi ağabeyi Nazif gibi genç yaşta 
vefat etmiştir. ( Geniş bilgi “ Yurtçu” ailesindedir.)

SEVGİ – Akçadağlı Mustafa Şahin ile beraberliğinden; Yusuf 
ve Yunus dünyaya gelmiştir.

-A Y Ş E – Ahmet ve Gülizar’dan olmadır. Hacı Tuncel evlil-
iğinden çocuk yok.

-Z A H İ D E – Molla Pehlül Kutlu ile olan evliliğinden; Ümmü- 
Hatice ve Yaşar Kutlu dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Kut-
lu” ailesindedir.)  

III) Ö M E R (1881-…)- …………… ile olan evliliğinden çocuk-
ları olmamıştır.

IV) S A F İ Y E (1874-1911)- Molla Süleyman Durak oğlu 
Hasan Durak ile olan evliliğinden Beç Yusuf dünyaya gelmiştir. 
Beç Yusuf’un Vehbi ve Siyyare Durak kızı Asiye(1901-1936) ile 
olan evliliğinden de; Hasan(Sulu)- Mürüvvet ve Memet dünyaya 
gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ Durak “ ailesindedir.)

Molla Şerif ve Peruze’den olma diğer kardeşlerden, Meh-
met ve Ali başka yörelere giderek kardeşlerinden ayrılmışlardır.
(Muş- Belen) Başkaca da bilgi yoktur.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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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 


