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DOĞANŞEHİR’DE 7500 ÖĞRENCİNİN
TAMAMINA KIŞLIK ELBİSE DAĞITILDI

İlçemizin Tanınmış iş Adamı ve Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Sadece Doğanşehir’de 7500 öğrenciye elbise Dağıttı

Doğanşehir de hayırsever iş adamı Vahap küçük 
tarafından her yıl tekrarlanan  öğrencilere giyecek 
yardımı geçen yıl olduğu  gibi  yine tüm öğrencilere 
verildi.  Yardımlar 7500 öğrenciyi sevindirdi. >>5’TE

TRT GAP DOĞANŞEHİR’İ TANITTI

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT Gap Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan 
Yöremizden programı TRT GAP radyo da yayınlandı. >>4’TE

DOĞANŞEHİRE YENİ KAYMAKAM ATANDI
D o ğ a n ş e -

hir Kaymakamı 
Muhammed Us-
ame Soysal’ın 
İlçemizden ay-
rılması nedeni-
yle Doğanşehir 
Kaymakamlığı-
na Muhammet 
Şükrü PEKPAK 
Atandı.>>3’TE

YENİ ATANAN MAL MÜDÜRÜNE ZİYARET 
M a l a t y a’ y a 

tayin olması ned-
eniyle boşalan 
D o ğ a n ş e h i r 
Malmüdürlülüğü 
kadrosuna 1984 
Kütahya Doğum-
lu İsmail Ayçiçek 
Atandı. >>3’TE

Kayısı Fiyatları Yükseldi Ama...
Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı fiyatları yükselirken üreticiler ellerinde kayısı 

kalmadığı için yine kar edemediklerini söyledi. >>4’TE
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Ankara Şoförler Cemiyetinde almış 
olduğum Yolcu otobüsü, Kamyon ve TIR 
SRC Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür

Hüseyin Kısacık 

KAYIP

Dürüst İnsan incindiği zaman hiç konuşmaz...
Yalancı insan ise hiç susmaz…
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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/

Sabahları Gelişen Öksürüğe Dikkat!
HABER MERKEZİ 
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hast-

alığı) artmış olan zararlı gaz ve partiküllere 
karşı havayolları ile akciğerin kronik yangısal 
yanıtı olarak ilerleyici nefes darlığıyla seyre-
den, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edile-
bilir bir hastalık. Dünyada ve ülkemizde 
ölüme sebep olan tüm hastalıklar arasında 
3. sırada yer alan KOAH nedeniyle yılda 2.9 
milyon kişi hayatını kaybediyor

 Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran insana nefes al-
dırmayan, günlük yaşamı adeta kabusa çev-
iren bu hastalıkta erken tanının son derece 
önemli olduğuna dikkat çekerek, “KOAH 
hastalarının çoğunda ilk belirtiler özellikle 
sabahları arka arkaya gelişen öksürük ve 
balgam çıkarmak oluyor. Hastalık genellikle 
sigara tiryakilerinde geliştiği için bu yakın-
malar ‘sigaradandır’ düşüncesiyle ihmal 
edilebiliyor. Ancak unutulmamalı ki öksürük 
hiçbir zaman olağan bir durum değildir” di-
yor.

HASTA YATAĞA BAĞIMLI 
HALE GELEBİLİYOR

KOAH; kronik bronşit ve amfizemi kap-
sayan bir hastalık grubu. Hafif, orta, ağır 
ve çok ağır olmak üzere 4 bölüme ayrılıyor. 
Özellikle sabahları gelişen öksürük ile bal-
gam genellikle KOAH’ın ilk sinyalleri oluy-
or. Hastalık ilerlediğinde hışıltılı solunum 
ile nefes darlığı gibi daha ciddi problemler 
oluşturmaya başlıyor. Nefes darlığı nedeniyle 
kişi eskiden kat ettiği mesafelere ulaşmakta 
güçlük çekiyor veya merdiven çıkmakta zor-

lanıyor. İlerleyen zamanda nefes darlığı isti-
rahat halinde bile gelişebiliyor. Nefes darlığı-
na eşlik eden çabuk tükenme ve uykusuzluk 
nedeniyle hasta günlük işlerini yapamaz hale 
gelebiliyor. Giderek artan sıklıkta acil servise 
başvurmak, hatta hastanede yatarak teda-
vi görmek zorunda kalabiliyor. En sonunda 
oksijen tedavisine ve yatağa bağımlı bir kişi-
ye dönüşebiliyor. Acıbadem Fulya Hastane-
si Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha 
Baran bu yakınmaların yanı sıra yorgunluk, 
metabolik sendrom, kaslarda erime, kalp 
damar hastalıkları ve kansere erken yakal-
anma problemleri gibi hayatı tehdit eden 
başka problemler de gelişebildiği uyarısında 
bulunuyor. 

EN ÖNEMLİ NEDENİ SİGARA 
TİRYAKİLİĞİ

Sigara bağımlılığı KOAH için en önem-
li risk faktörü. Öyle ki KOAH gelişiminden 
yüzde 90 oranında sigara sorumlu oluyor. 
Yapılan çalışmalara göre; sigara içen her 
5 kişiden 1’inde KOAH ortaya çıkıyor. Prof. 
Dr. Reha Baran toplumdaki yaygın inanışın 
aksine light sigara içmenin bu riski düşür-
mediğini vurgulayarak, “KOAH hastalarının 
büyük çoğunluğu sigara tiryakileri oldukları 
için öksürük ve balgam çıkarmayı ‘sigaradan 
oluyor’ düşüncesiyle önemsemiyorlar. Hast-
alık ancak hareket etmeyi önleyecek kadar 
şiddetlendiğinde ciddiye alınıyor. Bu süreçte 
hekime başvurulduğunda ise akciğer kapasi-
tesinin büyük bir bölümünü kaybetmiş oluyor. 
Bu nedenle sigara ne kadar erken bırakılırsa 
solunum fonksiyonlarındaki bozulma hızı da 

o derece yavaşlıyor” diyor. Bunun yanı sıra 
iyi havalandırılmamış yerlerde sık sık toza, 
dumana ve gaza maruz kalan, mangal veya 
ocak yakan kişilerde de KOAH görülme riski 
artıyor. KOAH’a neden olan etken ortadan 
kaldırılırsa hastalığın ilerlemesi durma nok-
tasına geliyor ve belli akciğer fonksiyonları 
önemli ölçüde düzeliyor.

BU TESTİ YAPTIRMAK ÇOK 
ÖNEMLİ

KOAH’da erten teşhis hayat kurtarıyor! 
Çünkü erken dönemde sigaranın bırakıl-
ması sonucunda nefes darlığı ile öksürük 
gibi sorunlar gerileyebiliyor ve hastalığın 
gelişimi durdurulabiliyor. Bunun aksine geç 
kalındığında ise akciğerde oluşan amfizem, 
sertleşme ile katılaşma gibi bazı hasarlar 
geri dönülmez olduğu için hastalığın ilerlem-
esine ve tedavisinin güçleşmesine yol açıyor. 
Prof. Dr. Reha Baran bu nedenle risk altın-
daysanız en az yılda 1 kez solunum fonksiyon 
testi ve akciğer grafisi yaptırmanızın büyük 
önem taşıdığını söylüyor. 

TEDAVİDE İLK ÇÖZÜM 
SİGARAYI BIRAKMAK

KOAH’ı tümüyle ortadan kaldıracak bir 
tedavi yöntemi mevcut değil. Günümüzde 
KOAH tedavisinin 2 hedefi var; hastalığın 
oluşturduğu öksürük, nefes darlığı gibi yakın-
maları hafifletmek ve hastalığın ilerlemesini 
yavaşlatmak. Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Reha Baran KOAH tedavisinde en 
etkili çözümün sigarayı bırakmak olduğunu 
vurgulayarak, “Günümüzde bu hastalığın te-

davisinde kullanılan pek çok ilaç mevcut ol-
masına rağmen hiçbiri sigaranın bırakılması 
kadar hastalığın ilerlemesini yavaşlatan etki 
göstermiyor” diyor. Hastalığın klinik evresine 
göre göğüs fizyoterapisi, nefes açıcı ve antiin-
flamatuar ilaçlardan faydalanılıyor. Bunların 
yanı sıra hastalığın alevlenmesini önlemek 
için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması, 
sağlıklı ve bol sıvılı beslenme programının 
oluşturulması da tedavinin diğer önemli nok-
talarını oluşturuyor.
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Doğanşehir Belediye Başkanı
Vahap Küçük’ün Ablası

Zahide Küçük

vefat etmiştir, Merhumeye 
Allah’tan rahmet kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

DOĞANŞEHİRE YENİ
KAYMAKAM ATANDI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Us-

ame Soysal’ın İlçemizden ayrılması nedeni-
yle Doğanşehir Kaymakamlığına Muhammet 
Şükrü PEKPAK Atandı.  

Yeni Kaymakamımız Muhammet Şükrü 
PEKPAK 1994 yılında Konya’da doğdu. İlk ve 
ortaöğretimini Konya’da bitirdi. 2012 yılındı 
girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
programından 2016 yılında mezun oldu. Aynı 

yıl açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazan-
masına müteakip 105. Dönem Konya Kay-
makam Adayı olarak görevine başladı.

Çanakkale’nin Bayramiç ve Ankara’nın 
Çubuk İlçelerinde refiklik stajını yaptı. İçişleri 
Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Kaymakam 
V. Olarak Doğanşehir’e atandı.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak İlçemize 
yeni atanan kaymakam Muhammet Şükrü 
Pekpak’a Hoş geldiniz der, Görevinizden 
başarılar dileriz.

YENİ ATANAN
MAL MÜDÜRÜNE ZİYARET 

KENAN EREN 
Malatya’ya tayin olması nedeniyle 

boşalan Doğanşehir Malmüdürlülüğü 
kadrosuna 1984 Kütahya Doğumlu İs-
mail Ayçiçek Atandı.

Doğanşehir’de görev yapan Daire 
Müdürleri İlçemize yeni atanan 
Malmüdürü İsmail Ayçiçek’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.   

İsmail Ayçiçek, 1984 yılında Kütahya 
Tavşanlıda doğdu. Bursa Uludağ Kamu 

Yönetimi mezunu, 2007 yılında yılından 
beri Maliye bakanlığında çalışmakta, 
Balıkesir, Muş  ta görev yaptı ve son 
olarak ta Malatya’nın Doğanşehir İl-
çesinde Doğanşehir Mal Müdürü olar-
ak çalışmaya başladı. Evli ve iki çocuk 
babası olan Ayçiçek, " Doğanşehir'e ist-
eyerek geldim daha önce gelip gördüm 
çok sevdim İnsanları havası, doğası çok 
güzel çalışkan insanları,  var çok sev-
dim" dedi. 
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TRT GAP DOĞANŞEHİR’İ TANITTI
DEMET TUNCEL 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT 

Gap Diyarbakır Radyosu tarafından hazırla-
nan Yöremizden programı TRT GAP radyo da 
yayınlandı. 

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürlüğü kon-
ferans salonunda yayınlanan Programa ko-
nuk olarak, Doğanşehir Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, MASKİ genel Müdürü Özgür Özdemir 
ile bazı ilçe kurum müdürleri katıldı. 

TRT spikerlerinden Mustafa Yalın 
tarafından sunulan programda, TRT GAP Di-
yarbakır Radyo Müdürü Fatih Yılmaz, Teknik 
ekipte; Semih Suat Sarı ile Ercan Yaşar yer 
aldı. İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pek-
pak ilçe hakkında genel bilgiler paylaştı. 

Hizmetler meşakkatli olur
Daha sonra Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, söz alarak ilçede yapılan çalışmaları 
değerlendirerek yapacakları çalışmalar hak-
kında bilgiler verdi. Başkan Küçük; “İlçem-
izde yaklaşık 60 yıldan beri alt yapı çalışması 
yapılmamış. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
MASKİ genel Müdürlüğüyle koordine halinde 
altyapının büyük bir bölümünü tamamladık. 
Vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekti ama 
sonuçta altyapısı sağlam bir Doğanşehir’e ka-
vuştuk. Hem Büyükşehir Belediyemize hem 
de MASKİ genel müdürümüze katkılarından 

dolayı, ilçe halkımıza da sabrettiklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum ”dedi. Başkan 
Küçük vatandaşların sorularını da cevapla-
yarak planladıkları çalışmaları anlattı.

Doğanşehir’de 
çalışmalarımız devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ 
Genel Müdürü Doç.Dr. Özgür Özdemir ise 
programda MASKİ tarafından ilçede yapılan 
yatırımlara değindi. Özdemir altyapı çalışma-
larının planlanan programlar doğrultusunda 
yürütüldüğünü kaydederek; “MASKİ olarak 
diğer ilçelerimizde olduğu gibi Doğanşehir 
ilçemizde de altyapı çalışmalarına başladık. 
Çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. 
Yaklaşık yüzde 80 oranında ilçenin alt-
yapı çalışmaları bitti. Kenar mahallelerde 
sürdürülen çalışmalarımız da öngörülen 
planlama çerçevesinde yürütülüyor” diyerek 
yapılan çalışmaları özetledi.

Yöresel Kültür yönünden 
Polat önemli bir yere sahip

İlçede görev yapan gazetecilerden 
Hüseyin Karaaslan ve Şükrü Sağlam İse 
Doğanşehir gündemini değerlendirdi. Gaze-
teci Yazar A.Vahap Kaygusuz ise Doğanşehir 
Tarihi ve Kültürünü anlattı. İlçenin bilinen 
tarihinin MÖ 66 yılında başladığını aktaran 

Kaygusuz, Abbasi Halifesi Mutsassım’ın 
Doğanşehir doğumlu olduğunu hatırlatarak 
tarihsel süreci değerlendiren bilgiler aktardı. 
Polat kasabasının hem halk kültürü, hem 
yemek kültürü, hem de folklor yönünden ze-
ngin olduğuna işaret ederek, Polat mahreçli 
türkülerin de ayrı bir yer tuttuğunu ifade etti.

Programın ilerleyen bölümlerinde ise 
Mahalli sanatçılardan Hanifi Ünver ve Cengiz 
Karaçoban tarafından Doğanşehir ilçesine 
ait türküler seslendirildi. Hanifi Ünver ayrı-
ca kendi bestesi olan ‘Öldüren de biz, Ölen 
de biz’ adlı eserini ilk olarak TRT mikrofon-
larından okudu.

İLÇEMİZE YENİ
NOTER ATANDI

DEMET TUNCEL 
Uzun süredir vekâleten yürütülen 

Doğanşehir Noterliğine yeni noter atandı.
Doğanşehir Noteri Yusuf Metin Ery-

iğit’in tayininin Tokat’a çıkmasından ötürü 
Doğanşehir Noterliğindeki işlemler  veka-
letten yürütülüyordu..

Geçtiğimiz hafta daha önce Yozgat Yeni-
fakılı Noteri olarak görev yapan Şerife Usta 
Doğanşehir Noteri olarak ilçemize atandı.

Yeni Noterimiz Şerife Usta Doğanşe-
hir’i Çok Beğendiğini, Doğanşehir çok şi-
rin ve çok güzel bir yer olarak görüyorum. 
Doğanşehir i Çok beğendim.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak İlçem-
ize Yeni atanan Noterimiz Şerife Usta’ya hoş 
geldiniz der görevinden başarılar dileriz.

Kayısı Fiyatları Yükseldi Ama...
KENAN EREN 
Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı 

fiyatları yükselirken üreticiler ellerinde 
kayısı kalmadığı için yine kar edemediklerini 
söyledi

Kayısı rekoltesinin bu yıl yüksek olması 
nedeniyle sezon içinde kayısının düşük fi-
yattan satıldığını ancak bugünlerde fiyat-
ların yükselmesine rağmen ellerinde kayısı 
olmadığı için kar edemediklerini söyleyen 
bazı üreticiler kendilerine destek verilm-
esini istiyor. Üreticilerden bir kısmı sezon 
ortasında kayısıların 6-7 TL’den satıldığını, 
fiyatların şimdi ise 13-14 TL’ye kadar çıktığını 
ancak ürünlerinin hemen hemen hepsini 
sezon içinde sattıkları için fiyatların yük-
selmesinin kendilerine fayda sağlamadığını 
söylediler. Bazı üreticiler ise fiyatların hiç 
yükselmediğini iddia ettiler.  Elinde kalan 
son kayısıları satmak için sabah erkenden 
Malatya Şire Pazarına geldiğini ancak alıcı 
bulamadığını söyleyen kayısı üreticisi İhsan 

Fidan, “Halimiz bu, Al-
lah’a şükredip bekleye-
ceğiz. Bu sene kayısıdan 
hiç kar edemedik” şek-
linde konuştu. Kayısı fi-
yatlarının yükseldiğini 
söyleyen Ekrem Yoldaş 
ise “Kayısı kalitesine göre 
fiyatlar değişiyor. 13 TL’ye 
bile giden var sezon içinde 
fiyatlar düşüktü ama şim-
di yüksek” dedi. Kayısı fi-
yatlarının yükseldiğini söyleyen Zeynel Gür-
büzel de, “Geçen sene böyle değildi. Kayısı 
kaliteliyse para eder, 80’lik dediğimiz kayısı 
şimdi 14-15 TL’ye gidiyor” ifadelerini kul-
landı.Kayısı fiyatlarının hala umdukları gibi 
olmadığını aktaran Burhan Önal ise, “5-6 
TL’den kayısı satılıyor, 1 torba gübre geçen 
sene 70 TL’ydi bu sene 110 TL oldu. Bunu da 
göz önüne almak lazım, köylüyü düşünmek 
lazım” şeklinde konuştu. Üreticinin elinde 

ürün bittikten sonra kayısı fiyatlarının yük-
seldiğini dile getiren Murat Özyay da, “Ama 
fiyatlar hala istenilen düzeyde değil. Çiftçinin 
eline geçen bir şey yok kayısının tamamı 
esnafın elinde olduğu için karı esnaflar ede-
cek” dedi. Sezon içinde üreticinin kayısıyı 
zararına sattığını aktaran Murat Yaşar ise 
“Şu anda aracı kazanıyor, stokçu kazanıyor, 
esnaf kazanıyor. Fiyatın yükselmesinin çiftçi-
ye bir faydası yok, üreticiye destek verilmesi 
lazım” diye konuştu.
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DOĞANŞEHİR’DE 7500 ÖĞRENCİNİN
TAMAMINA KIŞLIK ELBİSE DAĞITILDI

İlçemizin Tanınmış iş Adamı ve Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Sadece Doğanşehir’de 7500 öğrenciye elbise Dağıttı

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir de hayırsever iş adamı Vahap 

küçük tarafından her yıl tekrarlanan  öğren-
cilere giyecek yardımı geçen yıl olduğu  gibi  
yine tüm öğrencilere verildi.  Yardımlar 7500 
öğrenciyi sevindirdi.  

Doğanşehir ilçesinden çıkarak dün-
ya markası olan LCW firması yıllardır fakir 
öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıyordu. 
İki yıldan beridir uygulanan ve tüm öğren-
cileri memnun eden giyecek yardımı ve bu 
yıl yine bölgede ki tüm öğrencilere verildi. 
İlçede bulunan 7500 öğrenciye elbiselerin 
dağıtımı  ilçe kaymakamı Muhammet Şükrü 
Pekpak, Belediye başkanı Vahap Küçük, ilçe 
Garnizon komutanı Tolga Coşkun, Milli Eğit-
im Müdürü  Caner Güler, Emniyet Müdürü Ali 
Yüksel Satılmış,  katıldı. Törede bir konuşma 
yapan Milli Eğitim Müdürü Caner Güler " Ülke 
genelinde öğrencilere verdikleri değerden 
dolayı Küçükler Ailesi olarak Vahap küçük 
amcamıza teşekkür ederiz" dedi.   

 İş adamı ve Doğanşehir Belediye 
Başkanımız Vahap Küçük yaptığı konuş-
mada şunları söyledi: “ Bu çocuklar bizim 
çocuklarımız yarın Doğanşehir’i hatta ülkeyi 
onlar yönetecekler. Onları bir nebze mutlu 
edebildiysek ne mutlu bizlere,  hamda olsun 
ki Doğanşehir'de bugün tespit edilen 7500  
öğrenci ve Malatya da toplam belki 20 binin 
üzerinde  öğrenciye giyecek yardımı yaptık. 

Allaha humdu senalar olsun Allah bizlere 
ömür verdikçe kazandırdıkça bizler de onun 
rızası uğruna dağıtacağız. Öğrencilerimize 
okumaları için  burs veriyoruz" dedi.  

Doğanşehir kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak şunları söyledi: “  Çok değer-
li iş adamımız Belediye Başkanımız Vahap 
Küçük’ün her yıl yaptığı bu yardımlardan 
çocuklarımızın sevincini görmek bizleri duy-
gulandırdı. Allah razı olsun” dedi. 

Yapılan konuşma ve törenin den sonra İlk 
olarak Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulu, 
akabinde Zafer ilkokulu, daha sonrada Çığlık 
Abuzer Güngör İlkokulundan yapılan elbise 
dağıtımından sonra Doğanşehir genelinde 
çocuklara elbise yardım dağıtımına başladı.
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Yunus Emre İstasyonu’nda Eskişehir’e bir yol-

culuk başlar. İstasyondan trene binerek Eskişe-
hir’e gideriz. Eskişehir’e ilk gelişimizdi. Trenden 
indikten sonra bir çay ocağına oturduk. Birer çay 
içtikten sonra garsona Eskişehir’in büyüklüğünü 
yani nüfusunu, tarihi yerlerini, gezilecek güzel 
yerlerini sordum. Garson yüzüme garip garip ba-
karak: “ Niye soruyorsunuz, bu kadar önemli mi?.” 
dedi. Ben: “Evet.”dedim. Garson: “ Neden?.” dedi. 
Ben de: “ Biz buraya ilk defa geliyoruz, gelmişken 
güzel ve tarihi yerleri görmek istiyoruz.” deyince 
garson: “Allah Allah ! Şehrin büyüklüğü ve tarihi 
yerleri çok mu önemli, banane şehrin güzelliğin-
den, sanki bunlar karnımı mı doyuruyor.” dedikten 
sonra elini sallayarak bunlara bakın hele derces-
ine yanımızdan ayrıldı. Garson ayrıldıktan sonra 
bizimle beraber gelen Hasan amca bize bakarak: “ 
Oğlum kalkın gidelim adamın bizi dövmediği kaldı.” 
dedi. Hep beraber kalkarak oradan ayrıldık. Biraz 
dolaştıktan sonra bir pastanenin önünde duran bir 
beyefendiye:  “Buralarda su var mı?” diye sordum. 
Beyefendi: “ Yüz metre ileride su var.” dedi. Biz 
de tahminen yüz elli metre yürüdükten sonra bir 
nehrin orada aktığını gördük. Meğer beyefendinin 
tarif ettiği yer doğruymuş ama biz su içmek için 
çeşmeyi sormuştuk. O bize nehri tarif etmiş, biz de 
bu vesile ile nehrin yerini öğrenmiş olduk. Nehrin 
kenarında kahveler, çay ocakları, çay bahçeleri, 
lokantalar ve yürüyüş alanları vardı. Hasan amca 
bize seslenerek: “ Oğlum hayli yorulduk bir lokan-
taya oturalım hem dinlenir hem de yemeğimizi 
yeriz.”  deyince biz de itiraz etmeden tamam dedik. 
Nehrin kenarında bahçesi olan bir lokantaya girdik. 
Kalabalık olduğumuz için garson hemen gelerek: 
“Hoş geldiniz.” dedikten sonra üç masayı birleştir-
di biz oraya oturduk. Garson siparişleri aldıktan 

sonra ben garsona: “ Bu nehrin adı ne?” dedim. 
Garson: “ Porsuk Nehri.”dedi. Sağ ol deyip teşek-
kür ettim. Hem lokantanın yerini hem de ırmağın 
akışını izliyordum. Manzara çok güzeldi. Bir müd-
det sonra yemekler geldi ve yemeklerimizi yedik. 
Garson bize birer çay söyledi. Çaylarımızı içtikten 
sonra garsona teşekkür ederek oradan ayrıldık. 
Teşekkür etmem gerekir çünkü garson konuşurken 
çok saygılı davranıyordu. Kendi kendime düşün-
meye başladım Hasan amcaya dönerek: “Hasan 
amca görüyorsun bu da garson istasyondaki çay 
ocağında çalışan da garson ikisini sen değerlendir.” 
dedim.  Hasan amca: Oğlum her yerde her zaman 
herkes kendi kişiliğiyle tanınır onun için bu türl-
eri hoş göreceksin, aynı semtte aynı işi yapan iki 
esnaftan biri tıklım tıklım dolu diğeri boş ise onu 
alıştıranın dilinden dolayı semeresini alır.” diyerek 
sözü bitirdi. Daha sonra Eskişehir İstasyonu’na 
geldik orada bir saat kadar bekledik. İstasyona 
gitmek için biletlerimizi alıp trene binerek Yunus 
emre istasyonuna geldik. Oradan da çalışacağımız 
taş ocağının yanındaki çadırlara geldikten sonra 
artık istirahatımız bitmişti. O gece yattıktan sonra 
sabahleyin erkenden taş ocağına gelerek çalışmaya 
başladık. Çekiçle taşları kırıyor yabayla katırların 
sırtındaki sandıklara doldurarak yüz metre ileride 
depo denilen yere döküyorduk. İki gün çalıştıktan 
sonra ellerimiz kabarmaya başlamıştı. Geceleri 
yorgunluktan yatamıyorduk. Her gün aynı tempoyla 
çalışıyorduk. Yaşlı bir teyzemiz vardı o teyze otu-
rarak tek elle çekiçle taşları kırıyordu. Az da olsa 
çalışmaya bir katkısı vardı. Sayılı 65 gün çalıştıktan 
sonra iş bitmişti. Herkes yorgundu. Bize işveren 
çavuş hesabımızı yaparak herkes serbest isteyen 
memleketine isteyen buralarda veya başka şehirde 
çalışır dedi. Orada çalışan ailelerden üçü bizden ay-

rılarak İzmit’e gittiler. Bir aile Hatay’ın İskenderun 
ilçesine, bir aile de çocuklarıyla birlikte Adıyaman’a 
gittiler. Geri kalanlarla biz de Malatya’nın Doğanşe-
hir ilçesine gelmeye karar verdik. Gelmek için 
Yunus Emre İstasyonu’na gelerek Devlet Demir 
Yolları’ndaki istasyon müdüründen vagon istedik. 
Müdür Bey: “Vagon veririz ama belki bir iki gün 
gecikebilir.” dedi. Biz de: “ Tamam.” dedikten sonra 
tekrar ocağa geldik. Orada üç gün kaldık. Üçüncü 
gün haber geldi vagonun hazır olduğunu söylediler. 
Biz de istasyona gelerek vagonun parasını yatırdık-
tan sonra Müdür Bey: “ Yarın eşya ve hayvanlarınızı 
getirin istasyon binasının yanındaki rampada bu-
lunan vagona hayvan ve eşyalarınızı bindirdikten 
sonra sizi ilk gelen trenle göndeririz.” dedi. Tamam 
dedik ve oradan ayrıldık. O gece orada kaldık, sa-
bahleyin erkenden kalkarak katır ve atlara eşyaları 
yükledikten sonra istasyona gelerek rampada hazır 
bulunan vagona eşyaları ortaya koymak kaydıyla 
hayvanları bir tarafa diğer tarafa da biz bindik. 

Öğleden sonra bindiğimiz vagonu bir trene 
bağladılar ve o tren acı düdüğü çaldıktan sonra 
hareket etti. Kimi sevinçli, kimi üzgün, yorgunluğu-
muzla, ağrılarımızla ve nasırlı ellerimizle iki gün 
iki gece yolculuk yaptıktan sonra Malatya’ya bağlı 
Doğanşehir istasyonuna geldik. Böylece zor da olsa 
bir yolculuğun hikâyesi sona erdi.  

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 14 )

Soldan sağa
1. Bir çeşit uzun saplı orak... Hâkim olan, hükmeden 

(eski)... 2. Üye... Kareli olarak... Hidrojenle oksijenden 
oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız 
madde, ab... 3. Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin 
burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu... 
Yaraştırma (eski)... Gözde sarıya çalan kestane rengi... 4. 
Girdap... Okun, kirişe geçen ucundaki kertik... Doğal çi-
mento ile lavlı, kavkılı, kabuklu, kemikli kırıntıların kay-
naşmasıyla oluşmuş kütle... 5. O gösterme sıfatı (eski)... 
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda 
(eski)... Her vakit, sürekli olarak... 6. Gereksiz, anlamsız, 
boş söz (eski)... Bölüşmek, paylaşmak... 7. Ummaktan 
doğan duygu, ümit... Giyimçizer... 8. Almak işi... Kuzey 
Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir 

tür geyik... Allah’ın buyruklarını yerine getirme, ibadet 
etme... 9. Bir tür salon dansı... Mal, ticaret malı... Bir şeyi 
hatırlamak için yazılan kısa yazı... 10. Yünün dövülmesiyle 
yapılan kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... Bilinçli veya 
bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan 
ve ona yön veren herhangi bir güç, saik... 65 santimetrelik 
uzunluk ölçüsü (eski)... 11. Yaşamakta olan, yaşayan, can-
lı... Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir 
varlık olarak kabul ettiği öz, tin... Atom numarası 17 olan, 
normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden 
bir element (simgesi Cl)... 12. Bir yüzeyde boy sayılan iki 
kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Çok yassı, dümdüz bir 
biçimde... Şiilik... 13. Ailece, ev halkıyla birlikte (eski)... 
Beniz kelimesi ile birlikte, “yüz rengi” anlamında ikileme 
oluşturan bir söz... Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan 
bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden 
çıkarılan güzel kokulu madde... 14. Çabucak (eski)... Eto-
burların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan 
tenya türü... 15. İnme işi... Konu ile yüklemin birbirinin ye-
rine geçmesiyle doğruluğu bozulmayan (önerme)... Titan 
elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İçinde kakao bulunan... Bademi andıran, bademe 

benzeyen, badem gibi... 2. Ozonlamak işi... Dayanarak 
(eski)... 3. Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan 
kimse... Yüzme ve atletizm yarışmalarında her yarışçıya 
ayrılan şerit... İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen 
halk veya bu halktan olan kimse... 4. Ufaltmak işi... Beğe-
nilmeyen bir olay, bir durum karşısında şaşkınlığı anlatan 
bir söz... 5. Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan 
bir seslenme sözü... Su yosunu... Karışık renkli, çok renkli, 

alaca... 6. İçinde birçok biyolojik olayın meydana geldiği, 
akıcılığı az, cansız bir sıvı ortam... Trabzon iline bağlı il-
çelerden biri... 7. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla 
oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu 
madde... Başarısız... Elektrik ampulünün takıldığı bakır 
veya pirinçten yivli yer... 8. Kazakistan’ın para birimi... Bir-
inin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belge... 
9. Bir topluluğu, bir paktı kurucu veya yönlendirici ülke... 
Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set 
(halk ağzı)... 10. Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan... 
Lityum elementinin simgesi... Dokuma... 11. Dik tutularak 
parmakla çalınan, üç köşeli ve telli, büyük çalgı... Destanı 
olan, içinde destan bulunan... Nikel elementinin simgesi... 
12. Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... 
İlk olarak... Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... 
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe 
renginin kırmızıya çalanı... 13. Bir şeyin erebileceği uzak-
lık, menzil... Kar-
gaşalı... 14. İs-
lemek işi... Çok 
küçük ve hafif 
p a r ç a c ı k l a r a 
bölünmüş to-
prak... Kırmızı, 
acı biber (halk 
ağzı)... 15. Bir-
birini karşılıklı 
sevme, sevişme, 
âşıktaşlık (eski)... 
Anlayış...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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-   Y Ü C E L   A İ L E S İ -
Bu aile, TOPÇU MEMET ve GÜLSÜM’den türemedir. Bu 

beraberlikten; İsken- der dünyaya gelmiştir. Aile, asker-

likte topçu olarak görev  yapmış olan Topçu Memet’e izaf-

eten “Topçular” diye anılmıştır. Diğer çoğu aileler gibi, bir 

zaman- lar Osmanlı toprağı olan Gürcistan’ın Ahıska eyal-

etinden, Rus zulmünden kurtu- larak Şavşat’a yerleşmiş 

ailelerdendir. (1293) 93 Harbi sonucunda, yine Rus baskı 

ve zulmünden kaçarak çoğu aile gibi göç edip,Viranşehir’e 

yerleşmiştir.

 -İSKENDER(1864-1911)- Kaya ailesinden Numan ve El-

mas kızı Muhteber (1854 -1937) ile hayatını birleştirmiş 

ve beraberlikten; Hasan- Rüstem- Raziye ve Mehmet dün-

yaya gelmişlerdir.

HASAN(1895-1912)- Genç yaşta vefat etmiştir.

RÜSTEM YÜCEL(1902-1982)- İri yapılı, babacan bir in-

sandı. Demokrat Parti- nin ileri gelenlerindendi. Gerek 

Malatya ve gerekse Doğanşehirde itibarı yük-  sekti. 

Malatyada marangozluk işleri ile uğraştı. Bilahare çocuk-

ları ile birlikte Ankara’ya taşındı. Ticaret hayatına orada 

da devam etti. Erdoğan ailesinden Şükrü ve Senem kızı 

Asiye(1904-…)ile 1934 yılında evlendi. Bu beraberlikten; 

Cemil- Celal- Cemile- Cahide- Ceyda ve Cahit dünyaya 

gelmişlerdir. Bu kişiler hakkında fikir beyan edemey-

eceğim. Çünkü onları yakinen tanıma fırsatım ol- madı. 

Bildiğim ve duyduğum kadarı ile hepsi de düzgün insan-

lardır. Onlara daima sempati ile bakmışımdır. Ne de olsa 

bir akrabalık ilişkimiz vardır. Benim ninem Sultan ile Hacı 

Memet Kaya’nın annesi Fatma, öz be öz kardeştirler. Bir 

diğer kardeş te Nuri Yılmaz’ın ninesidir. Yücel ailesi Kaya 

ailesi ile Muhteber     ve Necmiye’den dolayı akrabadır. 

Biz, Kaya Hacı’nın annesinden dolayı Kaya      ailesiyle 

akrabayız. Dolayısiyle biz aynı zamanda Yücel ailesiyle 

akraba oluyo- ruz.

CEMİL YÜCEL– Hacı Memet ve Yeter Kaya kızı Necm-

iye ile evlendi. Kendi- sini düzgün ve yakışıklı biri olar-

ak anımsıyorum. Necmiye abla ile düğünü olur- ken biz 

yazı yabanda hayvan güdüyorduk. Gayet iyi hatırlıyorum. 

Düğünde çalı- nan davulun sesi ta bize kadar ulaşıyordu. 

Bu beraberlikten;

1)İrfan + Asuman = Serhat- Ferhat ve Ferit.

2)Erkan + Gamze = Can ve Duygu

3)Tülay + Turgay(Çorumlu) = Serkan ve………

CELAL YÜCEL– Celal ağabeyi bir kez gördüm, o da 

uzaktan. Kendisi ile ilgili başkaca bir malümatım yoktur. 

Pötürgeli Sevinç ile evlendi. Bu beraberlikten;

1)Haluk      2) Murat      3) Hülya

Murat’ın bu konuya ilgi duyduğunu ve bu konu ile igili 

bilgilenmek istediğinden  haberdarım o kadar. Çocuklarla 

ilgili, çok istememe rağmen bilgi edinemedim.

CEMİLE – Mustafa ile olan evliliğinden;

1)Nurcan       2) Bircan       3) Bahattin(Dr.)

Cemile ablayı şahsen tanımaktayım. Ancak çocuklar 

hakkında bilgim yoktur.

CAHİDE – Malatyalı……?……ile evlendi. Kocası öldü. 

Çocuk yok.

CEYDA- Kendisini eşi olan can dostum Ali Canpolat’ın 

ölümünden sonra tanı- yabildim. Eşine duyduğu sevgi ve 

ölümünden dolayı duyduğu derin acı ve çocuklarına olan 

düşkünlüğü ile bende çok olumlu bir intiba bırakmıştır. Al-

lah kendisini çocuklarına ve torunlarına bağışlasın. Em.Al-

bay Ali Canpolat ile olan evliliğinden, iki süper çocuk dün-

yaya gelmiştir.

1)Bahadır Canpolat(Yük.Müh.)- Banu ile evliliğinden, 

Eren dünyaya gelmiştir. Kendisi yurt dışındadır.

2)Barış (Müh.)- Şebnem ile olan evliliğinden, Kayra 

dünyaya gelmiştir. Kendisi yurt içindedir.

CAHİT- Benim iyi öğrencilerimden İshak ve Fadime Şa-

hin kızı Songül ile olan beraberliğinden;

1)Bora   2) Emre olmuştur. Cahit’i şahsen tanımak-

tayım. Çocuklar ile ilgili bilgi yok.

RAZİYE(1909-1938)-  Abbas Günaydın ile olan evlil-

iğinden; Hatice oldu.

Hatice +Temur Demir = Gülizar- Abdullah- Sultan ve 

İnsaf

MEHMET YÜCEL(1918-1974)- Tanıdığım kadarı ile 

çiftçilikle uğraşan, işinde gücünde olan, sabahleyin tar-

lasına çalışmaya gidip, akşamleyin evine dönen, kimse 

ile alıp veresi olmayan, sakin ve sessiz bir insandı. İlk 

evliliğini Kaya ailesinden Ahmet ve Fatma’dan olma Ra-

hime(1917-1934) ile yaptı. Bu beraber- likten çocuk  yok-

tur. İkinci evliliğini Hacı Memet –Pakize Canpolat kızı Ra-

hime ile yaptı. Evliliklerinin ilk yıllarında doğum sonrası 

Rahime hastalanıp ölünce, doğan çocuğa iyi bakması için 

yine Hacı Memet Canpolatın diğer eşi Gülha- nım’dan 

olma Hüccet ile  üçüncü  evliliğini yaptı. Bu beraberlikten;

1)YAŞAR YÜCEL- Zararsız bir insandı. Uzun süre Malat-

yada Belediye otobüs şoförlüğü yaptı. Aşırı oranda siga-

ra tüketmesi ciğerlerini hasta etti. Doktorların uyarısına 

rağmen içmeye devam etti. Sonunda akciğer  kanserinden 

hayatını kaybetti. Leyla ile olan evliliğinden;

1-Seçil + Kadir = Tuğra ve Senem

2-Selda + Mahir = Batuhan ve Beyza

3-Seçkin + Sema = Yağmur

2)SEZER YÜCEL(Kondüktör)- Benim öğrencilerimden-

di. Zeki ve çalışkandı. Şahide ile olan  evliliğinden;

1-Memet (Şoför) +

2-Enver +

İkinci evliliğini Naile ile yaptı. Çocuk yok.

ÖZER YÜCEL- Hem öğrencim, hem de mahiyetimde 

çalışan bir müsdahdemdi. Elinden hemen hemen her iş 

gelir. Başlangıçta zikzaklı bir hayatı vardı. Sonra- dan iyi 

bir eş ve iyi bir baba olmayı başardı. Mustafa-Zeliha Tatar 

kızı Zennure ile olan evliliğinden;

1-Oğuzhan (Uçak Tekn.) + Elif =

2-Feride (Öğret.) + Emre Okçu =

Zennure’nin ilk evliliğini yaptığı Ramazan’dan;

Ali Nihat + Petek =

YILDIZ – Tevfik Yıldırım ile olan evliliğinden; Aysel- 

Cengiz- Neşe dünyaya gelmişlerdir.

SEHER- Gölbaşılı Burhan Küpeli ile olan evliliğinden; 

Fatoş(Fadime) olmuştur.

ŞAVŞAT  Savaş (Mokta) ‘dan GELEN  

AİLELER-

-   A S L A N   A İ L E S İ -
       Bu aile, Süleyman ve ……?…….. ‘den türemedir. 

Süleyman’nın Musa ve Mukat isminde iki kardeşi daha 

vardır. Musa “Ünver” ailesinin, Mukat ise “Öz- can” ail-

esinin nüvesini teşkil etmektedir. Her üç kardeşin de 

çocukları erken ya da sonradan Viranşehir’e gelmişlerdir. 

Süleyman’ın üç oğlu vardır. 1)Üzeyir’in ailesi memlekette 

kalmış, 2) Keskin’in bir oğlu Alaattin Aslan, çok sonraları 

Doğanşehir’e gelmiş ve bilahare ayrılmıştır. Diğer oğul, 

3) Şevket’in Esma’dan olan çocuklarından ilk önceleri 

Latif, sonradan Aslan, İskender ve Nafiye Do- ğanşehir’e 

gelmişler sadece, Nazım memlektte kalmayı yeğlemiştir.

Süleyman’ın oğullarından, Keskin’in ilk eşi Gülsüm’den 

olma Dursun,Yener Yıldırım’ın eşi  Melice’nin babasıdır. 

İkinci eşi Sultan’dan da Alaattin Aslan’ın babası Hasret ve 

Şevket’tir. Diğer oğul Üzeyir’in ise; Şah Abbas- Karabey ve 

Gülhanım adında çocukları bulunmaktadır.  

Aile, çok daha önceleri Ahıska’da yaşam sürmekte 

idi. I.Abdülhamit zamanında Ruslara karşı alınan büyük 

yenilgi ve arkasından II.Mahmut zamnında alınan yenil-

gi Osmanlıyı sindirmiş,  Rusları ise cesaretlendirmiştir. 

Çok daha önceleri, Osmanlı’dan her defasında sopa yi-

yen ve Karadeniz’in Osmanlıya ait bir iç deniz olmasın-

da çaresiz kalan Rusya, batıdaki ilmi, kültürel, siyasi ve 

teknik gelişmelerden yararlanmış ve kendisini her yönden 

güçlendirirken, Osmanlı bu gelişmelere seyirci kalmış, 

dolayısıyla Rusların gücü karşısında, ödünler verme- ye 

ve yenilgiler almaya başlamıştır. Bu durumdan yararl-

anmaya çalışan Rusya, her defasında çeşitli bahanelerle 

Osmanlıya yüklenmeye başlamıştır. Fırsatı iyi değerlen-

diren Rusya, hem Kafkas’ların tümünü egemenliği altına 

alırken, hem de oralarda yaşayan türk asıllı insanların, 

bir kısmını kılıçtan geçirmiş, bir kıs- mını da Sibirya içler-

ine doğru sürmüştür. Ancak, bir kısım insanlar da güneye 

doğru inerek canlarını zor kurtarmış ve Kars ve Artvin 

yöresinde, Osmanlı’ya ait köylere sığınmışlar  ve hayat-

larını buralarda devam ettirmeye başlamışlardır.

     Ahıska Türklerine yapılan baskı ve zulümlerden 

daha önce bahsetmiştik. Hatırlanacağı üzere, Ahıska 

Türkleri, Ruslara karşı çok büyük mücadele vermiş- ler, 

çoğu bu mücadele esnasında  hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Erkekler bir yana, kadınlar bile, canlarını dişlerine takar-

ak düşman ile çarpışmış, hatta çoğu kadın artık bir şey 

yapamayacaklarını anlayınca, kendilerini ateşlerin ortası-

na atarak canlarına kıymışlardır.

     İşte Aslan ailesine mensup insanlardan, Osmanlı-

da Bayraktar olarak görev yapan Süleyman ve kardeşleri 

Mukat ve Musa, Şavşat’ın Mokta(Savaş) köyüne yer-

leşmişlerdir. 93 Osmanlı-Rus Harbi sonucunda da, ailenin 

büyük bir bölümü, muhacir olarak gelip Viranşehir’e yer-

leşmişlerdir.

1- LATİF ASLAN – Elinden her iş gelen Latif usta, Devlet 

Su İşlerinden emekli olmuştur. Uzun süre Doğanşehirde 

kalan Latif Usta, sonradan Mersin’e göç et- miş, ölünc-

eye kadar ailesi ve çocukları ile beraber orada yaşam 

sürmüştür. İlçeye ilk geldiğinde amca torunlarından Ali 

Ünver’e misafir olan Latif, Ali Ünver’in eşi Ayşe’yi ayar-

tarak kaçırmış, onunla belli bir süre yaşamış, çocukları 

olmayınca, Osman ve Nazlı Özlü’den olma Zekiye ile bir 

evlilik daha yapmıştır. İlk eşi Ayşe’nin, Ali Ünver ile olan 

evliliğinden; Burhaneddin ve Şadiye adında iki çocuğu 

vardır.

Latif Aslan’ın Zekiye ile olan evliliğinden;

1)ZEYNEP(BaşHemşire)– Ağırbaşlı, düzeyli, kültürlü ve 

mesleğinde başarılı. Sosyal yönü güçlü, hamarat bir in-

sandır. Amcası oğlu Nebi Aslan ile olan bera- berliğinden, 

Ayşat dünyaya gelmiştir.

2)NESRİN(Hemşire )- Mesleğinde başarılı, sosyal, ağır-

başlı ve düzenlidir. İs- hak- Naciye Özcan oğlu Mustafa Öz-

can ile olan beraberliğinden;

1-Ayça(İng.Öğret.) + Burhan (Asb.)= Egehan-Emirhan

2-Özlem   + Buğra =………….

YAŞAR  ASLAN(Üni.Mez.) + gülümser .= Arda(İkt.Mez.) 

ayrıldılar.

NEVRİZE(hemşire)+ Faruk Erdoğan= Ezgi ve Yakup

HÜLYA( hemşire ) + Faruk = Çocuk yok. Evlatlık var.

ADALET( serb.emekli ) + Eşinden boşandı. Deniz adın-

da bir kız var.

Yaşar, Nevrize, Hülya ve Adalet’ i yakinen tanımadığım 

için fikir beyan edeme-   dim. Ancak, gördüğüm ve 

tanıdığım kadarı ile, saygılı, hatırşinas ve terbiyelidir- ler. 

Akrabalık ilişkilerine önem verirler.

Latif Aslan, eşi Zekiye’nin ölümü üzerine, Erkenekli 

Cennet ile bir evlilik daha yapmıştır. Bu evlilikten de;

1)TAYFUN(Bankacı) + Çiğdem(Öğret.) = Efe

2)MESUT(Öğret.) + Nida = Ahmet Kaan ve Bilge Nisa.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 39
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 12 8 2 2 27 14 13 26

2.M BAŞAKŞEHİR FK 12 8 2 2 23 14 9 26

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 4 2 19 12 7 22

4.KAYSERİSPOR 12 6 4 2 19 14 5 22

5.FENERBAHÇE A.Ş. 12 5 5 2 25 17 8 20

6.DG SİVASSPOR 12 6 1 5 18 19 -1 19

7.BURSASPOR 12 5 3 4 22 15 7 18

8.GÖZTEPE A.Ş. 12 5 3 4 22 21 1 18

9.TM AKHİSARSPOR 12 5 3 4 18 19 -1 18

10.A ALANYASPOR 12 5 2 5 25 22 3 17

11.TRABZONSPOR A.Ş. 12 4 4 4 23 26 -3 16

12.E YENİ MALATYA 12 4 2 6 16 20 -4 14

13.ANTALYASPOR A.Ş. 12 3 4 5 14 21 -7 13

14.KASIMPAŞA A.Ş. 11 3 3 5 18 21 -3 12

15.ATİKER KONYASPOR 12 3 2 7 12 16 -4 11

16.K KARABÜKSPOR 11 2 2 7 12 19 -7 8

17.OSMANLISPOR 12 2 2 8 17 26 -9 8

18.GENÇLERBİRLİĞİ 12 2 2 8 14 28 -14 8

OSMANLISPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

E YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - TM AKHİSARSPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

BURSASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR

DG SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - ATİKER KONYASPOR

KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

13.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

Kaplan Alanya’dan Eli Boş Döndü
Süper Lig 12.haftasında Evkur Yeni Malat-

spor, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. 
Alanyaspor yıldız futbolcusu Love'ın golü 
üstünlük sağladı

Süper Lig 12.haftasında E.Yeni Malatyas-
por, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 
karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Sta-
dyumu’nda  oynanan maçı Halis Özkahya, 
Mehmet Kısal, Hakan Yemişken hakem 
üçlüsü yönetti.

 Sarı- kırmızılı takımda sahaya ilk on 
bide Ertaç Özbir, Yalçın Ayhan , Pereira, Mu-
rat Yıldırım, Barazite, Sadık Çiftpınar, Adem 
Büyük, Aly Cissokho, İssam Chebake, Batu-
han, Aytaç Kara çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile 
sona erdi. 2. dakikada sol kanattan gelişen 
atakta topla buluşan Serge Mbilla ceza sa-
hası içi sol çaprazdan kaleye çektiği şutu ka-
leci Ertaç yatarak kontrol etti. 21. dakikada 
sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen 
Murat Yıldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan 
kaleye sert bir şutunda meşin yuvarlağı kale-
ci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti. 22. 
dakikada Emre Akbaba'nın kısa pasıyla top-
la ceza sahası içinde topla buluşan Vagner 
Love'ın şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı 
çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 
35. dakikada sağ kanatta korner sonrası top-
la buluşan Lamine Gassama ceza sahası içine 

ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan 
Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak auta 
çıktı.

İkinci yarı beraberlik ile başladı. 50. da-
kikada Emre Akbaba ile gelişen Alanyaspor 
hızlı hücumunda Vagner Love ceza sahası-
na soldan girip şutunu attı, kaleciyi mağlup 
ederek ilk golü ağlarla buluşturdu. 57'nci da-
kikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında 
sol kanattan köşe çizgisine kadar sokulan 
Emre Akbaba'nın kale önüne hızlı pası Vag-
ner Love'a gelmeden önce Sadık son anda 
ayak koyarak golü engelledi. 62'nci dakika-
da gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağın-
da Adem hızla ceza sahasına sokularak sert 
vurdu. Dönen topa tekrar vuran Adem'in 
vuruşunu ise çizgiden Aytemiz Alanyaspor 
defansı çıkararak uzaklaştırdı. 62.dakikasın-
da Evkur Yeni Malatyaspor üstünlük sağlasa 
da yeterli olmadı. 82'nci dakikada Evkur Yeni 
Malatyaspor'un köşe vuruşunda Yalçın'ın or-
tasında topla buluşan Adem'in şutu üst di-
rekten döndü. Dönen topu Aytemiz Alanyas-
por defansı güçlükle uzaklaştırdı. 

Maç Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstün-
lüğü ile sona erdi. Aytemiz Alanyaspor Süper 
Lig’in 12.haftasında 3 puan alarak 17 puana 
yükselirken Evkur Yeni Malatyaspor iki hafta 
üst üste aldığı iki yenilgi ile 14 puanda kaldı. 

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, 
Hakan Yemişken

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Efecan Ka-
raca, Mbilla (Emre Nefiz dk. 72), Emre Akba-
ba, Fofana, N’sakala, Welinton Souza Silva, 
Tzavellas, Taha Yalçıner (Maniatis dk 18), 
Gassama, Vagner Love (Lungu dk. 62)

Yedekler: Remy, Sackey, Berkan Emir, 
Birol Parlak, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç, 
Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Safet Susic
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, 

Yalçın Ayhan, Pereira, Murat Yıldırım (Eren 
dk. 83 ), Barazite (Azubuike dk. 62), Sadık 
Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Che-
bake, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dia dk. 46), 
Aytaç Kara

Yedekler: Farnolle, Sincere, Ferhat, Mu-
rat, Mina Meza, Dening, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Vagner Love (dk. 50) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Welinton (dk. 53) (Alanyas-

por), Pereira (dk. 82) Aytaç Kara (dk. 89) 
(Yeni Malatyaspor)

Erol Bulut: “Son vuruşu iyi yapamıyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 

Alanyaspor maçı sonrası ”Son vuruşu iyi yapamıyoruz. 
Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Süper Lig’in 12. haftasında E. Y. Malatyaspor deplas-
manda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 oldu. Maçın ardından 
düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör 
Erol Bulut, ilk yarıda Alanyaspor’un Malatyaspor’dan 
daha çok topa sahip olduğunu belirterek, ”Biz de 2-3 
gol pozisyona girip, 25’inci dakikadan sonra oyunun 
dengesini sağladık. İkinci yarıda maalesef yediğimiz bir 
kontratak golünde, bizim gol atacağımız bir pozisyon-
da Nacer topa daha iyi vurmuş olsaydı belki 1-0 öne biz 
geçecektik. O pozisyonun arkasından gelen yediğimiz 
bir kontratak, Vagner’in iyi vuruşuyla takımını galibi-
yete taşıdı. İkinci yarıda oyunun genelinde topa biz sa-
hip olduk. 90 dakikanın geneline baktığımızda yüzde 54 
topa biz sahip olduk. Pas yüzdemiz iyi, ikili mücadelemiz 
iyi, yüzde 55 ikili mücadele yaptık ama sonuçta bunlar 
bir şeye fayda etmiyor. Çünkü elinize geçen fırsatları 
iyi değerlendiremediğiniz zaman mağlup oluyorsunuz. 
Bu Başakşehir maçında da aynı şekilde olmuştu. 7-8 
gol pozisyonuna girmiştik, değerlendiremedik. Bugün o 
gol pozisyonlarına girme hedefimiz vardı. Maalesef di-

rekten dönüyor, ne bileyim son vuruşu iyi yapamıyoruz. 
Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Topa 
vuruyorsanız inanarak vurmanız lazım, ‘gol atacağım’ 
diyerek vurmanız lazım. O olmayınca mağlup ayrılıyor-
sunuz” dedi.

Safet Susic: “Biraz sistemde değişiklik yaptık”
Süper Lig’in 12. haftasından sa-

hasından Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 
mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da 
Teknik Direktör Safet Susic, "Son iki 
haftada sistemimizi değiştirdik ve 2 ön 
libero ile oynadık. Artık gol yeme ile il-
gili daha az sorunlarımız var" dedi. 

Maçın ardından düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Aytemiz Alan-
yaspor Teknik Direktörü Safet Susic, 
Malatyaspor galibiyetinden dolayı 
oyuncularını kutladı. Susic, "Önceden 
de tahmin ettiğimiz gibi çok zor bir 
maç oldu. 7-8 oyuncumuz vardı ki on-
lar geçen hafta milli takımlarına gitti. 
Aynı zamanda hesaplamadığımız Jun-
ior Fernandes sakatlığı vardı ve bu 
yüzden bu maçın zor geçeceğini bili-
yordum. Oyuncularıma devre arasında 
kazanamazsanız da kaybetmeyelim 

diye telkinde bulundum. Büyük şans ve 
güzel bir gol ile kazandık. Bundan son-
ra aşağıya değil de biraz daha yukarıya 
bakıp hedeflerimizi ona göre düzenle-
memiz gerekir. İleriye daha iyi rahat 
bakacağız" dedi.

Sakatlanan oyuncularının da old-
uğunu sözlerine ekleyen Boşnak teknik 
adam Susic, "Biliyorsunuz geçen hafta 
Fernandes, bu maçta da Taha ve Vag-
ner Love'ın sakatlıkları var. Umut edi-
yorum bir an önce takıma katılırlar. Çok 
büyük ara vermemelerini umuyorum. 
Biraz sistemde değişiklik yaptık. Daha 
önce tek ön libero sistemle oynuy-
orduk, şimdi iki ön libero ile Taha ve 
Fofana ile oynuyoruz. İkisi de mücade-
leci ve top kapmayı iyi bilen oyuncular. 
Bu yüzden gol yeme ile alakalı daha az 
sorunlarımız var" diye konuştu.


