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SAYFA 2

SON MÜRACAT 26 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün Eşi Hüsne Küçük adına
yaptırmış olduğu Kız imam Hatip lisesinin temel atma törenine,

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI
BÜLENT TÜFENKCİ KATILDI

AK Parti’de
2.Erdoğan

Dönemi
Başladı

SAYFA 4

TSYD Sivas ve Malatya
Temsilcileri bir araya geldi

SAYFA 6

Vali Toprak, Doğanşehir’de
Kağıt Rölyef Sergisini Açtı

Vali Topak, Doğanşehirli iki ev hanımı Ayşe Şahin 
ve Hüsniye Gökbaş’ın sekiz ayda yapmış oldukları es-
erlerini tanıtmak amacı ile düzenlemiş oldukları kâğıt 
rölyef çalışma sergisinin açılışını yaptı.>>6’da
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Kazım Özdal

KAYIP

Havalara giren birine hiç dokunmayı, 
bırakın ne keder yükselirse yükselsin, O 
kadarda sert düşecektir. İzleyin keyfini 
çıkarın.
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Ali AVŞAR

Aynur Oğuzhan’dan Doğanşehir
teşkilat üyelerine teşekkür

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Ay-
nur Oğuzhan, Başkan Yardımcıları Leyla Keleş, 
Nurgül Geniş, ve Serpil Altun ile birlikte AK Parti 
Doğanşehir...

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Ay-
nur Oğuzhan, Başkan Yardımcıları Leyla Keleş, 
Nurgül Geniş, ve Serpil Altun ile birlikte AK Par-
ti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığını zi-
yaret etti.

Ziyarette konuşan, İl Başkanı Oğuzhan,16 
Nisan referandumunda gösterdikleri özveriden 
dolayı Doğanşehir ilçe teşkilatı üyelerine teşek-
kür ederek , "Seçim sürecinde kadın kolları 
olarak yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. 
16 Nisan'da yeni Anayasayı vatandaşa anlatmak 
için kapı kapı gezdiniz. Gece demediniz, gündüz 
demediniz her eve gittiniz. Hepiniz memleket 
için, çocuklarımızın geleceği için çalıştınız, evin-
izden çocuklarınızdan fedakârlık yaptınız. Allah 
sizlerden razı olsun. Rabbim hiçbirimizin eme-
klerini geri çevirmedi hamd olsun. Yeni Türkiye 
sizlerin ellerinde yükseliyor. İnşallah hep bir-
likte daha büyük hizmetler yapacağız" şeklinde 
konuştu.

Başkan Aynur Oğuzhan, ziyarette teşkilat 
üyeleri  Doğanşehir Peypınarı tesislerine  kısa 
bir bilgilendirme toplantısı da yaptıktan sonra 
ilçeden ayrıldı.

AK Parti’de 2.Erdoğan Dönemi Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

998 gün önce aynı salonda ayrıldığı par-
tisine yine aynı salonda düzenlenen 
olağanüstü büyük kongre ile geri döndü. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim ömür 
ve imkan verdikçe milletimize hizmet yol-
unda çalışmayı sürdüreceğiz” dedi

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi 
dün Ankara’da gerçekleşti. 81 ilden yoğun 
katılımın gözlendiği kongrede AK Parti 
Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bel-
li oldu. Yeni MKYK’ya 19 yeni isim girerk-
en, 19 isim ise liste dışı kaldı. MKYK’da yer 
alan isimler, Binali Yıldırım, Abdülhamit 
Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asu-
man Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albay-
rak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit 
Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaas-
lan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, 
Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet 
Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hat-
ice Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim 
Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Em-
rah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, 
Markar Eseyan, Mehmet Emin Yılmaz, 
Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat 
Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, 
Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin 
Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, 
Recep Uncuoğlu, Rumesye Kadak, Süley-
man Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, 
Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zeyid Aslan 
ve Zeynep Alkış. Oldu.

TÜZÜK DEĞİŞTİ!
AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük 

Kongresi'nde tüzük değişikliğine gidildi. 
Genel başkan vekilliği de yapılan değişik-
lik sonrası kongrede kabul edildi.  AK 
Parti Tüzüğü'nde 77/A madde numaralı 
'Genel Başkan Vekili' başlıklı yeni bir mad-
de ihdas edildi. Madde şu ifadeleri içeri-
yor: "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri 
arasından genel başkan tarafından belir-
lenir. Genel başkan vekili, genel başkanın 
verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kul-
lanır. Genel başkanın yokluğunda, genel 
başkan vekili MKYK ve MYK toplantılarına 
başkanlık eder. Bu madde hükmü yan ku-
ruluşlar ile genel merkez dışındaki teşkilat 
kademelerinde uygulanmaz." Partide her 
seçim dönemi tartışılan 3 dönem kuralını 
esnetme konusunda MKYK’ya tam yetki 
verildi.

Parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. 
fıkra olarak, "AK Parti, çoklu devlet ge-
leneğimizin üzerine bina edildiği 'insanı 
yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin 
merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, 
hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin bir-
inci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuri-
yeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti 
teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın 
ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti 

olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bay-
rağımızın özgürce dalgalandığı toprak 
vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak 
eseridir. AK Parti yukarıda belirtilen te-
mel amaç ve hedefler doğrultusunda 'tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' 
anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul 
eder" ibaresi eklendi. Kongrede tüzüğün 
disiplinle ilgili maddelerinde de önem-
li değişikliğe gidildi. Tüzüğün 116. mad-
desinde disiplin yaptırımları bakımından 
geçici ihracı gerektiren 3 fıkra partid-
en kesin ihraç düzenlemesini içeren 117. 
madde kapsamına alındı. Bu fıkralar şun-
lar:  “Seçimlerde partiden olur almadan 
bağımsız aday olmak. Diğer partilerin ya 
da bağımsız adayların propagandalarını 
yapmak veya parti adayları aleyhine çalış-
mak. Partiyi ve parti çalışmalarını alet 
ederek, çıkar sağlamak. Partili olmayı 
nüfuz olarak kötüye kullanmak. Usulüne 
uygun olarak alınmış grup kararlarına uy-
mamak.”  

“YOLUNU KAYBEDENLER 
OLDU”

AK Parti Olağanüstü Büyük Kon-
gresinde konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın kürsüsünde bu sefer Cumhur-
başkanlığı Forsu değil, AK Parti logosu 
vardı. AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarını 
özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
uzun, meşakkatli, sabır gerektiren yolcu-
lukta elbette yorulanlar, elbette yolunu 
kaybedenler oldu, elbette çeşitli sebep-
lerle geride kalanlar oldu ama AK Parti 
olarak bizim ne menzilimiz değişti, ne 
kararlılığımız değişti, ne de milletimizle 
aramızdaki rabıta zayıfladı” dedi.  "Rab-
bim ömür ve imkan verdikçe milletimize 
hizmet yolunda çalışmayı sürdüreceğiz" 
açıklamasında bulunan Erdoğan, bu yolun 
kutlu bir yol olduğunu ifade etti. Erdoğan, 
“Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu 

yoldan. İster Kasım 2002’de olduğu gibi 
Meclise sokmasınlar, ister 2008’de old-
uğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, 
ister 2013’te olduğu gibi sokakların altını 
üstüne getirsinler, 15 Temmuz’da olduğu 
gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler, 
ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan 
dönmeyeceğiz. Allah’a can, milletimize 
hizmet borcumuzdan başka, kimseye ey-
vallahımız yoktur, olmayacaktır” diye 
konuştu.

“KİM DÖNERSE DÖNSÜN, 
BİZ DÖNMEYİZ BU 

YOLDAN”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine 

şöyle devam etti: “Bu uzun, meşakkatli, 
sabır gerektiren yolculukta elbette yoru-
lanlar, elbette yolunu kaybedenler oldu, 
elbette çeşitli sebeplerle geride kalanlar 
oldu ama AK Parti olarak bizim ne menzil-
imiz değişti, ne kararlılığımız değişti, ne de 
milletimizle aramızdaki rabıta zayıfladı. 
Allah’ın izni, milletimizin desteği ile daha 
çok kat edeceğimiz yol olduğunu bildik. 
Rabbim ömür ve imkan verdikçe mille-
timize hizmet yolunda çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Çünkü bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu 
hayırlı bir yoldur, bu kendimizle birlikte 
çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini 
de şekillendirecek bir yoldur. Kim dönerse 
dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. İster 
Kasım 2002’de olduğu gibi Meclise sok-
masınlar, ister 2008’de olduğu gibi par-
timizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013’te 
olduğu gibi sokakların altını üstüne get-
irsinler, 15 Temmuz’da olduğu gibi darbe 
yapıp canımıza kastetsinler, ne yapar-
larsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeye-
ceğiz. Allah’a can, milletimize hizmet bor-
cumuzdan başka, kimseye eyvallahımız 
yoktur, olmayacaktır. Yarın milletimizin 
karşısında boynumuz bükük mahcup dur-
maktansa bugün içerideki ve dışarıdaki 
alçakların karşısına dimdik dikilerek ka-
derimiz neyse ona rıza gösteririz. Ölüm-
den öte yol olmadığını biliyoruz. Bugüne 
kadar Allah’tan her şeyin hayırlısını iste-
dik. Siyasetin de, iktidarın da, başarının 
da, hatta rakibin bile hayırlısı için dua 
ettik. Şu saatten sonra ülkemiz, milletim, 
ümmetimiz ve insanlık için hayırlı olma-
yan hiçbir şeyin bizim nezdimizde yeri 
yoktur, olamaz. Buradan milletime ses-
leniyorum, eğer bu kardeşinizin ülkesinin 
ve milletinin hayrına olmayan en küçük 
bir tavrını, icraatını, sözünü duyarsanız 
bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara 
bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışa 
düşen Tayyip Erdoğan’ın tüm hakları size 
helaldir. Ben de şimdi milletimden helallik 
istiyorum.”
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün Eşi Hüsne Küçük adına
yaptırmış olduğu Kız imam Hatip lisesinin temel atma törenine,

HABER MERKEZİ 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci, Malatya'nın 
Doğanşehir ilçesinde Hüsne Küçük 
Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin 
temel atma törenine katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük tarafından eşi adına 
yaptırılan Kız imam Hatip Anadolu 
Lisesinin temeli Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımı 
ile atıldı. Açılış konuşmasını yapan 
Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali 
Tatlı, eğitime sunduğu katkılardan 
dolayı Küçük Ailesine teşekkür 
etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük şunları söyledi:

“-Bu İmam Hatip Lisesi’ni 
Yaptırmamın  sebebi çok muhter-
em  sayın Cumhur Başkanımızın 
bir emri idi. Bundan 3 sene önce 
bizleri onurlandırdılar, Doğanşe-
hir’e geldiklerinden  bizlere konuk 
oldu.. Benden Doğanşehir deki 
İmam Hatip Okullarının durumunu 
sordu. Bende kendisine izah ettim. 
O anda bana dediki ‘Vahap amca 
sizden bir kız İmam Hatip Oku-
lu istiyorum’ dedi. Bende ‘Başım 
üstüne sayın başbakanım’ dedim. 
O zaman başbakandı. Şimdi Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayip 
Erdoğan’ın emirlerini yerine getir-
dim. 

İki eşi bulunan Vahap Küçük, 
Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın 
okul için birde pansiyon yapılması 
ihtiyacı olduğunu aktarması üze-
rine, “Büyük eşim Hüsne için  bu 
okulu  yapıyoruz. Küçük eşim Ayşe 
Küçük adına da okula pansiyon 
yapacağım. Bunun sözünü veri-
yorum.”dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak 
ise Küçük ailesine teşekkür ederek, 
"Bu güzel hizmetin hem Kız İmam 
Hatip lisesinde okuyacak olan 

çocuklarımıza, Doğanşehir’imize 
ve Türkiye’mize hayırlı olmasını 
diliyorum. Ben inanıyorum ki 
çocuklarımız eski binadan burada 
modern bir binaya kavuşacaklar 
ve yine köylerden kasabalardan 
buraya gelerek okuyacaklar. Bu 
okulun ülkemize milletimize bera-
berliğimize güzellikler getirmesini 
diliyorum" diye konuştu.

Törende  Konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise 
eğitimin önemine değinerek, "Kız 
çocuklarımızın eğitimi çok önem-
li. Çünkü onlar anne, onlar ge-
leceğimizin teminatı, gelecek ne-
sillerin teminatı. Onun için eğitimli 
olmaları, kendilerini yetiştirmeleri 
bu vatana katkı sunmaları her şey-
den önemli" ifadelerine yer verdi.

Gençlerin dünya ile rekabet 
edebilmesinin de önemli olduğunu 
dile getiren Tüfenkci,"Gençlerim-
izin iyi yetişmesi kadar onların 
yarışmacı bir kimliğe sahip olması, 
vatanını, milletini seven insanlar 
olarak yetişmesi ve bu mücadeleyi 
başı dik olarak her ortamda, her 
arenada verebilmesi önemli" dedi.

"Önemli olan bu vatanın 
bağımsızlığını sağlayacak aklını 
kiraya vermeyen nesiller yetiştire-
bilmektir" diyen Bakan Tüfenkci 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Çünkü biz 15 Temmuz'da 
bunun acısını çektik. Nice gençler-
imiz aklını çalıştıramadığı için 
aklını kiraya verdiği için adeta 
programlanmış bilgisayarlar gibi, 
ele geçirilmiş bilgisayarlar gibi 
düğmeye bastığında kendi anne 
babasına, kendi akrabalarına, 
kendi yakınlarına kurşun yağdıra-
bilecek kadar alçalan, bomba ata-
bilecek kadar alçalan bir neslin de 
yetişmesini doğrusu istemiyoruz. 
Onun için memleket sevdası, insan 
sevdası, devlet sevdasının ne kadar 

önemli olduğunu bilinci içerisinde 
olacak nesiller yetiştirmemiz gere-
kiyor. Bu nedenle 15 Temmuz bizim 
için gerçekten unutulmaması 
gereken, unutturulmaması gerek-
en ve Türkiye tarihinde yer alan bir 
dönem olarak da kalması gerekir. 
Hafızalarımızda yer etmesi gere-
kir, bizim de dersler çıkartmamız 
gerekir."

İmam hatip okullarının 
geçmişte birçok zorluklar 
yaşadığını da anımsatan Tüfenkci, 
"Kimi zaman devlet düşmanı ilan 
edildi kimi zaman olması gerek-
en gibi Milli Eğitime bağlı bir okul 
olarak kabul edildi kimi zaman 
da çok çok abartıldı. Onun için 
günümüzde imam hatip liseleri de 
kendi markasını oluşturmuş okul-
lar olarak eğitim hayatına devam 
ediyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hüsne 
Küçük Kız İmam Hatip Anado-
lu Lisesinin temeli atıldı. Bakan 
Tüfenkci'nin yanı sıra Vali Musta-
fa Toprak, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ahmet Çakır,Battalgazi 
Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan. Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Hacı uğur Polat,  Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük, AK 

Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, 
Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Kızılay ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI
BÜLENT TÜFENKCİ KATILDI

Demet ve Emre Sülü’nün bir-
icik oğlu Mushap Sülü’nün ilk yaş 
günü ailesi, komşuları ve ark-
adaşları arasında görkemli bir 
şekilde kutlandı.  

 Demet ve Emre çifti oğul-
larının ilk yaş gününü “Sen 
doğacaksın diye hepimiz kapı-
da heyecanla bekledik. Seni ku-
cağımıza almak için birbirimizle 

yarıştık. Senin ilk gülümsemeni 
yakalamak için elimizde telefon 
bekledik. Şimdi de bir yaşının 
kutlamak için bir araya geld-
ik. Mutluluğumuz, 1 yaşın kutlu 
olsun” ifadeleriyle kutladı.

Yeni Doğanşehir gazetesi 
olarak minik Mushap’ın doğum 
gününü kutlar nice seneler dil-
eriz.

Demet ve Emre Çiftinin Yaş Günü Mutlululuğu
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SON MÜRACAT 26 MAYIS 2017
“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLMAK İÇİN”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,
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Soldan sağa
1. Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı... Bir mayanın 

etkisine karşı koyan, protein yapısında madde... 2. Üstüne... 
Kaslı... 3. “Bu işle ilgilenmem, buna karışmam” anlamlarında 
kullanılan bir söz, neme gerek... Antep fıstığıgillerden, sıcak 
bölgelerde yetişen, kabuğu hekimlikte, yaprakları dericilikte 
kullanılan bir ağaç... 4. Seçkin... Sararma işi... Germanyum 
elementinin simgesi... 5. Şaşmak işi... Mikroskopla yapılan 
incelemede bazen lamların üstüne kapatılan dört köşe, 
küçük ve ince cam parçası... Türlü metallerden yapılmış, 
kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne... 6. Gad-
olinyum elementinin simgesi... Çoktan beri var olan, üzer-
inden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı... Eski Türk 
devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi 
veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir... 
7. Okramak işi veya durumu... Orta oyununda çoğu kez aptal 

uşak rolünü oynayan komedyen... 8. Aydınlık, ışık, parıltı, 
ziya... İplik... Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri 
beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları ba-
harat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu bir kültür bitkisi... 
Ağabey (halk ağzı)... 9. Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen 
sıkıntı, eziyet, eza, cefa... Kaslaşmak durumu... 10. Laçka 
olma durumu... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, 
okunuşu... Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses... 
11. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrel-
erde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve 
yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı... Aramak işi... Sınır, 
uç (eski)... 12. Yemek... Aşaması olan, kademeli... Patiska... 
13. Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işler-
inin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştiril-
mesi... Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dil-
cikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir 
çalgı, akordeon, armonika... 14. Sakat, hasta bir biçimde... 
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... 15. Güneşin 
batışında 12’yi gösterecek biçimde ayarlanan saat.. Gök, 
gökyüzü, sema (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Güneş’in, Dünya’nın bir noktasındaki meridyen düzle-

minden arka arkaya iki kez geçmesi arasındaki süre... Buy-
ruk, resmî kâğıt, ferman (eski)... 2. Bir kişiye, benzerlerinden 
farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel 
isim... Uzlaşmayan, uzlaşma yanlısı olmayan... 3. Sıska, zayıf 
(kimse)(argo)... Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları 
kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv... Gözde sarıya çalan 
kestane rengi... 4. Aynı türden canlıları çoğaltmak... İkiden 
sonra gelen sayının adı... Dünya... 5. Islandığı zaman kolay-
ca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak... Çağdaş 
(eski)... Kaşesi olan... 6. Açıklık, açık ve kesin yargı (eski)... 

Çok kara, her yanı kara, simsiyah... Notada duraklama zam-
anı ve bunu gösteren işaretin adı... 7. Yapılan zulümler, haksı-
zlıklar, kıyımlar (eski)... Balık avlamakta veya yük taşımakta 
kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, 
alamanata... 8. Karakter... Anımsamak... 9. Yamamak işi... 
Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde... 10. Bir kim-
seyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirm-
eye yarayan söz, isim... Ağ tabaka... Kalıtımsal olarak ortak 
fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu... 11. 
Basımcılıkta, provalar için “basınız, basılsın” anlamında kul-
lanılan bir söz... Eşi ile birlikte... Savma... 12. Olma işi, vuku... 
Bizmut elementinin simgesi... Koyun, kuzu vb. hayvanların 
çıkardığı ses... Bağış... 13. Bir kimseyi kötüleme, yerme, ye-
rgi (eski)... Uyruk (eski)... Zihinde tasarlanan, canlandırılan 
ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya... 14. Geyikgill-
erden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’da yaşayan, yazın pos-
tunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru 
kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın... Çözgü veya 
atkının kumaş 
yüzeyi üzerinde, 
kendiliğinden bir 
desen oluşturduğu 
her tür kumaş... 
15. Atom numar-
ası 28 olan, gümüş 
p a r l a k l ı ğ ı n d a , 
demir sertliğinde, 
kolay işlenebilen 
ve kolayca tel du-
rumuna getirile-
bilen bir element 
(simgesi Ni)... 
Ansızın...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Vali Toprak, Doğanşehir’de 
Kağıt Rölyef Sergisini Açtı

HABER MERKEZİ 
Vali Topak, Doğanşehirli iki 

ev hanımı Ayşe Şahin ve Hüsniye 
Gökbaş’ın sekiz ayda yapmış old-
ukları eserlerini tanıtmak amacı 
ile düzenlemiş oldukları kâğıt 
rölyef çalışma sergisinin açılışını 
yaptı.

Açılışa Malatya Valisi Mustafa 
Toprak, Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, İl Jandar-

ma Komutanı J. Albay Şerafettin 
Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. 
Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Muhammed Duran, Esnaf ve San-
atkarlar Kredi Kefalet          Ko-
operatifi  Malatya Bölge  Birliği 
Başkanı  İsmet Bayram  ile bir-
likte kurdele keserek serginin 
açılışını yapan Vali Toprak ev 
hanımlarının yapmış oldukları 
Kağıt Rölyef sergisini gezerek es-
erlerle tek tek ilgilendi. Vali To-

prak Yapılan eserlerin her birinin 
ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu 
belirterek ev hanımları Şahin 
ve Gökbaş’ı tebrik ederek bun-
dan sonraki çalışmalarında da 
başarılar diledi.

Daha sonra İlçe Kaymakam-
lığına geçen Vali Toprak, İlçe 
Kaymakamı ve İlçe Müdürleri ile 
görüşme yaparak ilçenin durumu 
hakkında bilgiler aldı. 

HABER MERKEZİ 
Türkiye Spor Yazarları Derneği 

Malatya Temsilcisi Vahap Güner ve Si-
vas Temsilcisi Kemal Çağlayan bir araya 
gelerek, ligi şampiyon olarak tamam-
layan Sivasspor ve ikinci tamamlayan 
Yeni Malatyaspor’a Türkiye Futbol Fed-
erasyonun daha fazla destek vermesini 
istediler.  

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap 
Güner ve basın mensupları TSYD Sivas 
Temsilcisi Kemal Çağlayan’ı ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan TSYD Malatya Tem-
silcisi Vahap Güner, Anadolu’yu Süper 
ligde temsil edecek Sivasspor ve Yeni 
Malatyaspor’un büyük acılar çekmiş 
iki komşu kentin takımı olduğunu be-
lirterek “Malatya’da, Sivas’ta önemli 
travmalara yol açan toplumsal olaylar 
meydana gelmiştir. Bu kentler hala 
bu olayların etkisinden kurtulmaya 
çalışıyor. Sürekli göç veriyor, toplumsal 
dayanışma yok düzeyde. İşte bu du-
rumda sporun birleştirici gücüne hem 
Sivas’ın hem de Malatya’nın ihtiyacı 
var. Sivasspor tüm Sivaslıları bir araya 
getiriyor, Yeni Malatyaspor’da tüm 
Malatyalıları birleştiriyor. Buna acil 
ihtiyacımız var. İstanbul’da ve diğer 

büyükşehirlerde kulüp yönetmek çok 
kolaydır, ama Anadolu da, Süper ligde 
kulüp yönetmek çok zor iştir. Bu ned-
enle Türkiye Futbol Federasyonu An-
adolu kulüplerine daha fazla destek 
vermeli ve spor tesisi yatırımları için 
bu bölgelere öncelik vermelidir.” dedi.  

TSYD Sivas Temsilcisi Kemal 
Çağlayan, TSYD Malatya Temsilciliğinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, “Sivasspor Anadol-
unun marka bir takımı olmak yolunda 
önemli adımlar attı. Anadolu şehirler-
imizin bu takımlara ihtiyacı var. Yeni 
Malatyaspor’un da süper lige çıkması 
bizleri mutlu etmiştir. Gerçekten Anad-
olu takımları daha fazla desteği ve iyi 
yönetilmeyi hak ediyor. Federasyonun 
özellikle tesisi yatırımları konusunda 
Anadolu takımlarına öncelik vermesi 
gereklidir. Sivasspor ve Yeni Malatyas-
por’un lige renk katacağını ve bölgeler-
inde sporun birleştirici gücünü göster-
eceğine bende inanıyorum. Malatyalı 
meslektaşlarımızın ziyaretinden son 
derece mutlu olduk” diye konuştu.  

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap 
Güner, TSYD Sivas Temsilcisine Malatya 
kayısısı hediye ederek başarılar diledi.  

TSYD Sivas ve Malatya
Temsilcileri bir araya geldi
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Hikayede adı geçen diğer akraba muhacirlerin 
de ailevi durumlarını, meraklılara “DOĞAN AİLESİ” 
içinde  değerlendirmekte  yarar olacağı inancın- 
dayım.

Bilindiği üzere hikayede adı geçen Ömer Ağa + Fat-
ma’dan olma Sadık Ağanın, yine Ömer Ağa+Fatma’dan 
olma, Hamit  ve Numan isminde iki kardeşi daha 
vardır. Ayrıca Ömer Ağa’nın kardeşi Kadı Kadir’in de, 
Kamil Ağa, Sefer Ağa ve Şeyh  İsmail adında üç oğlu 
vardır. Bilindiği üzere Kadı oğulları Sivasta ayrılarak 
Yozgat’a gidip oraya yerleşmişlerdi. İki sene orada 
ikamet ettikten sonra, amca oğullarının daveti üze-
rine Viranşehir’e gelmişler, onların maddi ve manevi 
yardımları ile burada yerleşmeye karar kılmışlardır.

Sadık Ağa ve ailesinden daha önce bahsetmiştik. 
Şimdi de diğer isimleri tanımaya çalışalım. 

- H A M İ T    A Ğ A –
  Ömer Ağa ve Fatma’dan olma Hamit Ağa’nın, Os-

man ve Azime’den olma
İhsan  ile olan beraberliğinden; 1) Abbas Ağa( 

1849-1928)  2) Gülhanım oldu.
ABBAS  AĞA(1849-1928)- Önce Taner ailesinden 

Muhsine ile, daha  sonra da Sürgülü (Ali Efendi ve 
Ayşe Fatma’dan olma) Ümmiye ile evlilik yapmış, bu 
beraberliklerden Muhsine’den 6, Ümmiye’den 3 ol-
mak üzere 9 çocuğu olmuştur. Daha sonra seferber-
liğe iştirak iştirak ederek şehit düşmüştür. Şehit old-
uğu yer Erzurum-Hasankale’dir.

 GÜLHANIM- Sürgülü İsmail Dulkadir ile evlenmiş, 
ancak çocukları  olmamış- tır.                                                             

  (Hamit Ağa+İhsan oğlu)ABBASAĞA+MUHSİNE(Re-
cep+Sultan Taner kızı)=   1-Rıdvan (1888-1966)  2-Ab-
dülhamit(Kara Hacı) 1900-1974)  3-Haydar(1904-1947) 
4-Gülendam(1896-1913) 5-Sultan(1906-1916)   6-Sü-
leyman(1906-  1920)                   

  (Hamit Ağa+İhsan oğlu)ABBAS AĞA+ ÜMMİYE(A-
li Efendi+Ayşe Fatma kızı) = 1-Fatma (1912-…) 2-İs-
mail(1913-1993) 3-Hamdi(1915-       …)

=====================================
(AbbasAğa+Muhsine 0ğlu) RIDVAN + 

SÜNDÜS(Mahmut ve Pembe Tekin kızı) =  1-Yusuf 
Ziya(1918-1986)  2-Hamit(1931-1986)  3-Ab-
bas(1933-1983)   4-Kemal(1936-2006)  5-Me-
liha(1923-2008)  6-Mehmet Fahri(1925-1928)    
7-Fikri(1933-1934)

   RIDVAN  DOĞAN(1888-1966)-
      Rıdvan Ağa, gerçek manada bir ağa gibi yaşam 

sürdü. Kendisine ait bir köy odası vardı.Yaşlı ve iti-
barlı insanlar burada ağırlanırdı. Başka yerlerden ge-
len herkes, genelde misafir olurdu.Yer, içer ve yatar-
lardı. Ağalık yaşantısından en ufak bir  taviz vermezdi.
Yardıma ihtiyaç duyan hiçbir kimse eli boş çevrilmez-
di. Söylendiğine göre bütün maddi varlığını bu uğur-
da harcamıştır. Esat Doğan’ın mebus olması üzerine, 
Belediye Başkanlık görevini vekaleten sürdürmüştür.

 HAYDAR AĞA(1904-1947)Tanıma imkanım ol-
madı. Ben henüz çocukken 1947 yılında genç yaşta 
vefat etmiştir. Mezarı, diğerlerinden farklı bir yerde, 
bu günkü Karşıyaka Camisinin arka bahçesindedir. 
Orada bir mezar daha vardır.O da Haci Hamdi Durak’a 
aittir. Anlatıldığı üzere, kendisi memlekette olup bit-
en- leri öğrenmeye pek meraklıdır. Bu vesile ile, o 
zamanlar radyo henüz yaygın değildir. Sadece kar-
akolda bir radyo vardır. II.Dünya Harbinin başlangıç 
yılları- dır. Harp ile ilgili bilgileri herkes merak etme-
ktedir. Haydar Ağa hergün karakola uğrar, askerlerle 
birlikte haberleri dinler, kardeşi Rıdvan ağaya ait köy 
odasında toplanan insanlara nakledermiş.

ABDÜLHAMİT(Kara Hacı)1900-1974- Sağlığında 
tanıma imkanı buldum. Kendisi hakkında fazla bigim 

yok. Onu omuzunda kürekle Sıtma mevkiindeki ara-
zilerine giderken görürdüm. O zamanlar yaşlı idi. 
İnce, uzun boylu, hareketli bir insandı. 

GÜLENDAM(1896-1913)-SULTAN(1906-1916)-SÜ-
LEYMAN(1907-1920). -  Bu üç evlat genç yaşlarda ve-
fat etmişlerdir.

 FATMA(Çerkez)1912-…)-Abbas Ağa’nın ikinci eşi 
Ümmiye’den olmadır. Tanıdığım kadarı ile, otoriter, 
tam bir Osmanlı kadınıdır.

 İSMAİL AĞA(1913-1993)- AbbasAğa’ın-ikinci(Üm-
miyeden) eşinden olmadır. Sağlığında tanıma  im-
kanım oldu. Kendisi “Yarım Ağa” olarak tanınırdı. 
Bu yakıştırmanın neden dolayı yapıldığını pek bil-
mememe rağmen, kısa ve tıknaz oluşundan dolayı 
olduğunu sanıyorum. Kendisini çok ağır başlı, laflarını  
tartarak konuşan, kendisine son derece güvenli bir 
insan olarak bilirim.1955 Belediye Başkanlık seçi-
minde, amcası oğlu Mustafa Ağa’ya bir meseleden 
dolayı kızarak, D.P. yi desteklemiş ve ilk defa D.P. ye 
Belediye Başkanlığı seçimini kazandırmıştır. Ancak 
bilahare akrabalarının baskısı ile tekrardan C.H.P.ye 
dönüş yapmıştır.

HAMDİ DOĞAN; Abbas ağanın ikinci eşinden ol-
madır. Kendisi uzun yıllar “Züğürt Hamdi “ olarak 
anılmıştır. Elindeki parayı anında keyfi için har-
cayıp, uzun süre parasız kaldığı için bu yakıştırma 
yapılmıştır sanıyorum. Pervasız bir hayat tarzı vardır. 
Sorumluluk taşımayan bir yapıya sahipti. Girişken, 
hiçbir şey ve hiçbir kimseden çekinmez bir yapıdadır. 
Yakınlarını koruma ve kollama iç güdüsüne sahiptir.

      (Rıdvan Doğan + Sündüs oğlu) ZİYA DOĞAN+AYŞE 
(Nazmi + Mürüvvet Doğan kızı)= 1- Türkan -Yüksel 
İnan ile evlendi.

       (RıdvanDoğan+Sündüs-oğlu)-ZİYADOĞAN+NA-
ZİFE(H.Memet-Hava Bilgili kızı) =  1-   Feramuz (Av.)   
2-Mehrizat   3-Gülhanım   4-Nuran(Bankacı) 5-Nilgün

Ziya Doğan(1918-1986)- Tapu Dairesinden emekli 
olduğundan “tapucu” diye anılmıştır. Tertipli, düzen-
li, saygın bir insandı. Oğlu Feramuz Doğan, avukatlık 
görevine başladığı ilk yıl kanserden vefat etti. Kendisi 
pek zeki ve tertipli bir arkadaşımızdı.

FERAMUZ DOĞAN(Av.)+ Suzan ile olan beraber-
liğinden, Ferda dünyaya gelmiştir.

MEHRİZAT + Salih Yavuzkurt ile olan beraberliğin-
den, Cumhur dünyaya gelmiştir.

NURAN (Em.Bank.Md.)- Talebem ve yakınım old-
uğu için kendisini iyi tanı- maktayım. Tertipli, düzen-
li, aklı başında, kontrollü, sorumluluğunun bilincinde, 
hesabını kitabını bilen, bilinçli ve aydın bir insandır. 
Öğretmen emeklisi, dayısı oğlu Memet Bilgili ile olan 
evliliğinden; Ali Volkan(Öğ.Gör.) ve Ahmet Murat ol-
muştur.(Geniş bilgi “Bilgili”ailesinde).

GÜLHANIM(Güloş)-Temiz, tertipli, daha ziyade tit-
izdir. İyi kalpli, insanlara karşı nazik, konuşkan birid-
ir. Tapucu Vahap Korun ile evlidir.Çocuk yok.

NİLGÜN- Özürlü olduğu için hiç evlenmedi. Temiz, 
terbiyeli ve sakindir.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 (Rıdvan Doğan + Sündüs oğlu) HAMİT DOĞAN + 

HATİCE (Halit + Meryem kızı)    =   1-Şükran   2- Cevdet   
3- Birsen

 Hamit Doğan; gördüğüm ve tanıdığım kadarı ile, 
sessiz-sakin, kendi halinde, işinde gücünde biri idi.

1)ŞÜKRAN+Mehmet Akbuğa ile olan evliliğinden 

Önder-Öner-Sevgi-Sevinç olmuştur.
2)CEVDET DOĞAN- Terbiyeli, insanlara karşı ve 

özellikle de büyüklerine karşı son  derece saygılı, 
inanılır ve güvenilir bir insandır. Hatice ile olan evli- 
liğinden; Ünal- Nihal ve Okan olmuştur.

3)BİRSEN + Metin Demirkaya ile olan evliliğinden  
Esra  dünyaya gelmiştir.

-----------------------------------------------
 (Rıdvan Doğan + Sündüs oğlu) ABBAS DOĞAN + 

ŞÜKRİYE (Fındıklı )= 1)Muhsine  2) Mesut(Maliyeci) 3)
Metin  4)Mesrure

Abbas Doğan; hareketli, çalışkan ve üretkendi. İn-
sani ilişkileri iyi idi. Kendine güveni tamdı.

 MUHSİNE- Akıllı, terbiyeli, halim-selim ve düzen-
lidir. Hikmet Doğan ile olan evliliğinden; Yelda - Sel-
da-Selma ve Levent olmuştur.

MESUT DOĞAN- Maliye’den emeklidir. Ağır başlı, 
efendi ve saygın bir   insandır. Çalışmayı sever ve il-
eriye dönüktür. Akıllı ve zekidir. Öğretmen Suzan ile 
evliliğinden; Canan(ecz.) ve Rıdvan(Es.) olmuştur.

Canan(Ecz.) +Feridun Kavuncu(Dr.) = Yaprak - 
yağmur

Rıdvan(Esn.) + Dilan  =  Duru
METİN DOĞAN- İyi bit şofördür. Ancak, yaşantısı 

inişli-çıkışlıdır. Çam Hasan’ ın kızı Bilgeser ile olan ev-
liliğinden; Burcu-Aygen ve Ayça  olmuştur.

MESRURE- Talebelerimdendi. Akıllı, zeki ve 
çalışkandır.Terbiyeli ve saygılı biridir. Alaattin Balkış  
ile evliliğinden; Cem ve Selim olmuştur.

Bu arada Abbas Doğan’ın eşi Şükriye’den bahset-
meden geçemeyiz. Kendisini yakınen tanımaktayım. 
Okul görmemiş bir köylü kızı olmasına rağmen; gay-
et olgun, insani ilişkileri mükemmel, terbiyeli ve 
hoşgörülü, eli öpülesi biridir.

                                 ----------------------------
(Rıdvan Doğan + Sündüs oğlu)KEMAL DOĞAN+ 

NAİME(Hacı Ali ŞAHİN kızı ) =       1- İsmet    2- Ayten    
3-Nurten   4-Birten

 Kemal Doğan(1936-2006)Halim-selim, kendi 
halinde bir insandı.

 İSMET DOĞAN- Efendi, saygılı ve dürüsttür. Bir 
hastalık sonucu vakitsiz genç yaşta ölmüştür. Gönül 
ile evliliğinden; Fatih-Verda ve M.Sefa  olmuştur.

AYTEN+ Erhan Tekin = Erkin ve Orkun
NURTEN+ Özcan Şahin = Ahmet-Furkan ve Merve
BİRTEN+ Vedat Doğan =Pelin ve Zerrin
     ---------------------------
(Rıdvan Doğan+Sündüs kızı) MELİHA + ALİ DOĞAN 

(İsmail + Ayşe Fatma oğ.) Bu evlilikten 3 çocuk dün-
yaya geldi, ancak hiçbiri yaşayamadı. Eşi Ali ölünce 
yalnız kaldı. Son zamanları sancılı geçti.

======  (Abbas Ağa + Muhsine oğlu) ABDÜLHAM-
İT + EMİNE (Mahmut + Pembe kızı) 1- AHMET DOĞAN 
(Babasının lakabı Kara Hacı Ahmet olarak anılmıştır.) 
Gözü, gönlü bol, saygın bir insandır. Hayırseverdir. 
İnsanlarla   ileti- şimi çok iyidir. Şevki İnan kızı Gül-
hanım ile olan beraberliğinden;  Hamdi-Avni-Sultan-
Kadir-Soner-Songül ve Şeref olmuştur.

HAMDİ DOĞAN- Akıllı, zeki, çalışkan ve iş yapandır. 
Meral ile olan evlili- ğinden; Umut ve Ahu olmuştur. 
Kendisi başarılı bir iş adamı idi. Sonraları işleri   pek 
iyi gitmedi. Bir ara siyasete de merak sardı.

Diğerlerini şahsen ve dolaylı olarak tanımaktayım.
AVNİ DOĞAN + Zühal = Emre ve Dilşat. Avni’yi son-

raları tanıma fırsatım oldu. Kendisi bende çok olumlu 
bir intiba bırakmıştır.

SULTAN +Kemal = Damla
KADİR DOĞAN + Nalan = Onur ve Itır
SONER DOĞAN+ Sebahat = Soykan ve Sercan
SONÜL+ Süha Kan = Seda ve Süver
ŞEREF DOĞAN + Canan = Yaprak ve Yağmur

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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9 KİLO ÇAMAŞIR MAKİNASI7YIL
ÜCRETSİZ
GARANTİ

ÜSTELİK

1599
1199 tl

Halep Cad. No:4/1A MALATYA 0422 321 20 36

Merkez Postane Karşısı DOĞANŞEHİR 0422 517 20 44


