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SAYFA 4

Spor Toto Doğanşehir’de Yatırım Yapacak
Doğanşehir ilçesine futbol, basketbol 

ve voleybol sahasının yapılması için 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, Spor Toto Teşkilat Başkanı Meh-
met M. Kasapoğlu ile protokol imzaladı. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün 
yoğun ve özverili çalışmaları meyvesini verdi

PROJELER DEVAM EDECEK
Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet M. Kasapoğlu, “Doğanşe-

hir’e iki adet sentetik futbol sahası yanında basketbol ve voleybol 
sahalarıyla birlikte bir adet basketbol sahasının onarımıyla bir-
likte 3 adet tesisi kazandırmak için Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ile sözleşme yaptık.” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise bu projeden 
sonra başka projelerin de devam edeceğini belirtti.

SAYFA 4

KARAYOLLARI ELAZIĞ BÖLGE 
MÜDÜRÜNDEN ANLAMLI ZİYARET

Elazığ Karayolları bölge müdürü Ahmet 
Gülşen ve beraberinde Tesisler Daire başkanı 
ile birlikte Doğanşehir  Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ü makamında ziyaret etti. 

Ahmet Gülşen Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ile bir süre görüştü Doğanşehir de 
yapılaması gereken karayolu projeleri ve 

yapılması planlanan projeler ile 2016 yılın-
da yapılacak yollar. Gövdeli Doğanşehir grup 
yolu,  Doğanşehir Polat, Akçadağ karay-
olunun yapılması Polat Cinoğlu mevkiine 
bariyer konması ve diğer çevre ve şehir içi 
yolların programa alınması konuları istişare 
edildi.

Kaymakam Memiş İnan
Gazetecilerin Bayramını Kutladı

Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, 
Doğanşehir ilçe Emniyet Müdürü ve İlçe 
Jandarma Bölük Komutanı ile birlikte 21 
Ekim Gazeteciler Bayramı dolayısıyla Yeni 
Doğanşehir Gazetesinin idare merkezine 

gelerek Gazeteciler Bayramını kutladılar.
Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sa-

hibi Hüseyin Karaaslan ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti belirterek, kendilerine 
teşekkürlerini sundu.

Malatya barosu seçimlerin-
den Baro Başkanlığına Enver 
Han ikinci kez başkan seçil-
irken, rakibine 97 oy fark 
attı. Han, seçimde Yeni kapı 
ruhunun kazandığını söyledi.

Hemşerimiz Av.Enver Han

Baro Başkanlığına
Yeniden Seçildi

SAYFA 5

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük
Muhtarlar gününü Kutladı

Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, muhtarlık görevinin 
sevgi ve fedakârlık isteyen zor bir 
iş olduğunu belirterek demokra-
si zincirinin ilk halkası olan 
vatandaşların devlete ihtiyaç duy-

duğunda çaldıkları ilk kapının 
muhtarlıklar olduğu söyledi
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mübeccel Ergen

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünde 
almış olduğum sürücü belgemi kaybetti. 
Hükümsüzdür.

Hasan Tosun

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde 
Almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Seyhan Sülü

KAYIP

Geçimini Mertçe Kazanmaya 
Çalış, Nefsini Alçaklıktan koru ki; 
Fakir olsan Bile şerefli Kalasın.

Hz. ALİ R.A

Haftanın Sözü 

Tertemiz ve bol oksijenli havası, berrak mı ? berrak buz 
gibi kaynak suları, yeşilin her tonundan bitki örtüsü, sulak 
ve verimli arazileri, meşhur fasulyesi, leziz aromalı elması, 
birinci kalite tütünü ve Türkiye’nin sayılı balık işletmelerinin 
bulunduğu Dünyaya gözlerimi açtığım, kendimi bildim bileli 
de sevdalandığım toprakların adıdır Sürgü. Yurdumuzun 
güneyinde bulunan Adıyaman, Şanlı Urfa, Adana, Mersin, 
Hatay, Kahraman Maraş, Gaziantep gibi illere yol veren 
önemli bir geçiş güzergâhıdır aynı zamanda.

     Sürgü ’de dillere destan mesire yerlerinden birisi var 
ki bu güne kadar ziyaret edip te hayran kalmayana rastlanıl-
mamıştır. Zira; doğa harikası Kayalıkların dibinden adeta 
fışkıran karpuzu çatlatacak soğuklukta ki kaynak suları , 
bu kaynak sularının oluşturduğu irili ufaklı göletler, asırlık 
çınarların koyu gölgesi, nazlı nazlı akan berrak dereler. 
Büyük havuzunda sanki dans eder gibi su bitkileri ile bitkil-
erin arasında slalom yapıp kıvrılan boy boy balıklar .

Her perdeden şarkı söyleyen kuşların seslerine huzur 
veren mis gibi temiz havası da eklenince ortaya “Takas” 
isimli Allah’ın yöre halkına lütfettiği cennet gibi bir mekan 
çıkıyor. Bu cennet gibi mekanın methini Türkiye’nin turizm 
başkenti Antalya’da milyonlarca yabancı turistin uğrak yeri 
olan mesire yerlerinden Dim Çay’daki bir turistik mekan 
işletmecisinden duydum. Orayı ziyaretimde nerden geld-
iğimizi sormuştu. Bende Malatya Doğanşehir deyince “… 
-Kardeşim sizin buralarda ne işiniz var ? Memleketinizde bu-
radan daha güzel mesire yerleri mevcut , hele bir de Takas 
var ki oralar bırakılıp ta buralara gelinir mi…? “ demişti 
haklı olarak.

İşte bu cennet gibi mekanı kurban bayramı sonrası 

ziyaret ettiğimde yollarını delik deşik, çevresini bakımsız, 
ruhunu ise kasvetli gördüm ve de çok üzüldüm. Bu güzelim 
yeri ne yöre halkı ne de ilgili yöneticilerimiz bir türlü 
değerlendirip te maalesef turizme kazandıramadılar. Takas 
mevkiinin bir kısım mülkiyetinin hazinede , bir kısmı beledi-
ye, bir kısmı da özel idarede olduğu ileri sürülerek karmaşık 
mülkiyetten dolayı sorun yumağı olduğu ifade edilmektedir. 
Bundan başka anılan mesire yerini çalıştıran eski ve yeni 
işletmecilerin devlete ve bir birine karşı hak iddiaları olduğu 
da belirtilmektedir. Allah aşkına bu sorunlar çözülemeyecek 
sorunlar mıdır ?

Sorun her ne olursa olsun çözülmek istendiğinde elbette 
ki çözülür. Hele bu işe devlet yetkilileri , valilik, kaymakam-
lık ve belediye el atarsa kökünden çözüm olur. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sahiplenip turistik bir lokanta veya otel 
yapabilir. Malatya Belediyesi, Doğanşehir Belediyesi veya 
yöremizde onlarca sosyal tesis işleten Büyük şehir Beledi-
yesi ne bağlı şirket ve kurumlara sosyal tesis yapmak ve 
işletmek amacıyla mevzuat dahilinde verilebilir.

    Doğa harikası bu yerin turizme kazandırılması husu-
sunda sayın valimiz, kaymakamımız ve milletvekillerimizin 
gereken girişimlerde bulunacağı kanaatindeyiz . Ancak , 
kendi ilçe sınırlarında bulunması sebebiyle en fazla sorum-
luluk Doğanşehir Belediye Başkanımız sayın Vahap Küçük 
beyefendiye düşmektedir. Kaldı ki yöre halkı sayın Vahap 
Küçük’ ün gerek ekonomik, gerek, siyasi, gerekse de idari 
çevrelerdeki olumlu diyaloglarının sorunu çözebileceği in-
ancını taşımakta ve ona güvenmektedir. Sayın Küçük ”ün de 
onların bu güvenini boşa çıkarmayacağını ümit etmekteyiz. 

Takas, göz ardı edilecek ve kaderine bırakılacak kadar 
basit bir mesire yeri değildir. Aksine karayolunun dibinde 
bulunması sebebiyle ulaşım kolaylığı, soğuk suyu, temiz 
havası doğal kaynaklarının temizliği ve bolluğu, yeşilliği , 
güzelliği ve daha birçok sebeple neredeyse bölgemizin en 
güzel mesire yerlerinden biridir. Geliniz Allah’ın verdiği bu 
güzelliği değerlendirelim . Geliniz burasını yöre halkının 
ekonomik , kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlayacak 
şekilde turizme kazandıralım ve halka hizmet edip vebalden 
kurtulalım. Zira sizin de benimseyip , özümsediğiniz gibi 
“Halka hizmet Hakk’a hizmettir ” Takas bize atalarımızdan 
miras kalmadı biz onu torunlarımızdan ödünç aldık…  

Mehmet 
BALKIŞ

Sürgü-Takas 
İlgi Bekliyor

Söğütlü
Ahmet 
GÜNEŞ

Sen Bu Milleti 
Ne Sandın FETÖ

Atamızdan ceddimizden kuyruk acısı var, 
Bu Millet ile açıktan yüzleşmeye yürekleri yok 
Ancak senin gibi vatan hainlerine müslüman 
görünen İslam millet düşmanına

Şerefli Ordumuzun giydiği üniformanın 
içindeki şerefsiz hainleri satın alırlar.

Yemlerler beslerler ardına fiş takıp vatanına 
milletine canlı bomba ederler,Kendi askerine 
polisine milletine saldırtırlar hainleri çakal 
tutarlar çakal,Faşist dediler kominist dediler 
olmadı,Sağ dediler sol dediler ayrılmadı,Kürt 
dediler Türk dediler bölünmedi,Şimdi vatan 
haini şerefsizleri çakal tutarlar,

Bu millet vatan bayrak şeref olunca Şah 
damarı kabarışa oda asil kanındandır hainlere 
çakallara fırsat vermez,Bu millete caniden 
naziden hiristiyandan yahudiden dost olmaz 
İçimizdeki hain şerefsizlerden Asker elbisesini 
giyen kanı bozuk alçaklardan hiç olmaz.

Kürt üyle Türk üyle arab ıyla Çerkez iyle Biz 
Türkiye Cumhuriyetiyiz Çanakkalede,sarıkmaş-
ta Kıbrısta nasılsak Bugünde hainlere karşıyız.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti
Yaşasın Türk Milleti
Kahrolsun vatanına milletine ihanet eden 

kanı bozuklar.

DOĞANŞEHİR DE 
AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI 

Doğanşehir ilçesinde hav-
aların mevsim normallerinin üze-
rinde seyir etmesi nedeniyle bazı 
ağaçlar çiçek açtı. Özer Yücele ait 
olan Elma bahçesinde ilkbahar 
da olduğu gibi çiçek açtı. 

Yücel Özer şunları kaydetti: 
yıllardır bu bahçeye bakıyorum 
ben diktim ilk kez böyle bir olayla 
karşılaşıyorum anlatırlardı amma 
görmedim. Meyvesini topluyord-
um elimi uzatınca elmanın yanın-
da çiçek gördüm. Yukarı bakın-
ca komple çiçek kaplı olduğunu 
gördüm. Şaşırdım arkalaşalar 
söyledim. İmkânım olsa ağacın 
üzerine sera yapmak istersim 
amma yok” dedi. Bahçeyi ziyaret 
eden İlçe tarım Müdürü Şerif 
Çetintaş ise olayın mevsimsel 
olduğunu bu dönemlerde hava 
basıncının değişme kaydetmesi 
sonucu bu tür çiçeklenmelerin 
olabileceğini belirterek.” Fuji 
ve Grant simit türlerinde bu tür 

olaylar olur normaldir En büyük 
etken ağacın kendi özelliklerin-
den, yâda gece gündüz arasında-
ki sıcaklık farkından kaynak-
lanıyor” dedi. 

Doğanşehir Elma Üreticil-
eri başkanı İmam Tuncel İse “ 
Doğanşehir de Son zamanlar-
da çeşitli ağaçlarda çiçek açma 
mevsimi olmadığı halde çiçek 
atığını bununda Doğanşehir de 
farklı bir iklime geçiş olduğunu 
sanıyorum. Eskiden Doğanşe-
hir de yetişmeyen meyveler 
yetişmeye başlandı. Yetiştir-
ilenler de zaman zaman yok 
olmaya başladı. Bu bahçede 
armut çiçek açmış, Özer Yücel 
beyin bahçesinde ise Elma Çiçek 
açmış. Bir başka bahçe sahibi ise 
Doğanşehir de hiç olmayanı söyl-
edi. Yazlık elması tekrar çiçek 
açmış ve meyveside olmuş. Bun-
lar Duyacağımız hikmetlerdir in-
celenmesi lazım” dedi. 

Sürgü mahallesi Cami yaptırma derneği ve 
Sürgü halkının katkılarıyla düzenlenen Aşure 
ikramı vatandaştan ilgi gördü.

Doğanşehir de düzenlenen Aşure et-
kinliklerinin biride Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan Belediye başkanı Vahap Küçük, 
Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Işıldak, 
Doğanşehir Müfütüsü Hüseyin Bayrak, Daire 
amnirleri Sürgü halkı katıldı. Sürgü Ma-
halle Muhtarı Akif Korkut davetlilere yaptığı 
hoşgeldiniz konuşmasından sonra Doğanşehir 
Müfütüsü Hüseyin Bayrak yaptığı konuşmada 
Aşure nin Tarihçesini ve günümüzde Aşure nin 
Önemini anlattı. Daha sonra yapılan yaklaşık 
700 porsiyon Aşure halka ve D100 karayolun-
dan geçen yolculara ikram edildi.

Yapılan İkramlardan sonra Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan ve Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ikramda Emeği geçenlere teşek-
kür etti.

Sürgü
Mahallesinde
Aşure ikramı
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Kanser tarama TIR’ını inceleyen Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan, TIR’ın içindeki cihazlar 
ile kanserin erken teşhisi noktasında önemli 
çalışmalar yapıldığı belirtti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, 
“Modern dünyada yapılan hizmetlerin büyüklüğü 
anlatmakla bitmez. Vatandaşlarımızın, özellikle 
kadınların buraya gelerek erken teşhis için muay-
ene olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Burak 
Yıldırım, Türkiye genelinde Kanser Erken Teşhis 
Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) old-
uğunu, Malatya’da ise bir tane KETEM bulun-
duğunu belirtti.

KETEM’de eğitim, danışmanlık, farkındalık 
oluşturma, sigara bırakma polikliniği ve kanser 
tarama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden 
Yıldırım, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanser-
inde erken teşhisle tedavinin yüzde 100 müm-
kün olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Bu kanser 
türlerinin erken teşhisi halinde hiç bir organa 
dokunulmadan, radyoterapi ve kemoterapiye 
gerek duymadan tedavi ediliyor” dedi.

Kanser araştırma aracının Doğanşehir’de 
olduğunu ve burada 15 gün hizmet vereceğini if-
ade eden Yıldırım, 30-69 yaş kadınlarda meme 
kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı 
kanseri 50-70 yaş arası tüm vatandaşların bağır-
sak kanseri taramasının yapıldığını aktardı. 
Yıldırım, “Malatya’da ilk 3 bin 500 kadında 
meme kanseri taraması sonucu 20 kişide hast-
alık erken teşhis edildi ve tedavilerine başlandı” 
diye konuştu.

Kanser Tarama TIR’ı Doğanşehir’de

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MUHARREM İFTARI

Muharrem ayı dolayısıyla Malatya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından İftar yem-
eği verildi. Yeni Nikah sarayında verilen iftar 
yemeğine Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Adli Yargı 
Adalet Komisyonu Başkanı, Faruk Fidan , 
Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 
Baro Başkanı Enver Han, İl Emniyet Müdürü 
Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay 
Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan 
Kahtalı, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, Si-
yasi Parti İl Başkanları, Kaymakamlar, İlçe 
Belediye Başkanları, Cem Vakfı Malatya Şube 
Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaşi Veli Kültür 
Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, 
Hz.İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı 
Malatya Şube Erdoğan Ünverdi, kurum ve ku-
ruluş yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

İftar yemeğinden sonra bir konuşma ya-
pan, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vak-
fı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Muharrem 
ayının sevgi, barış kardeşlik getirmesi dile-
klerinde bulunarak, "Bu ayda yapılan tavaf 
ve ibadetlerin hayır ve hasenatların yüce 
mevladan kabul edilmesini diliyorum" dedi.

CEM Vakfı başkanı Eşref Doğan; Birbirim-
ize kucaklar, gönüller açalım

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref 
Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır'ın Muharrem İftarına verdiği önemden 
dolayı Türkiye'ye örnek bir Belediye Başkanı 
olduğunu belirterek, "Öncelikle tüm şehitler-
imizi rahmetler anıyorum. İslam alemin de 
yezide lanet etmeyen yoktur. Alevisi, Sünni-
si herkes lanet eder. Ancak yezidin yetiştiği 
bir bataklık var. Bu bataklığın nasıl meydana 
geldiğini bilemezsin. Bir çok İslam aleminde 
mezhep kavgalarının olduğunu ve devam et-
tiğini üzülerek söylemek istiyorum. Öyleyse 
bu konuda, gerek tarihçilerimize, gerekse din 
adamlarımıza Alevisiyle, Sünnisiyle büyük 
görevler düşüyor. Yezit nasıl oluştu. Yezidi 
fikirleri İslam alemine nasıl hakim oldu. Bu 
İslam aleminin kaderi olmamalıydı. Ehlibeyt 
sevgisi altında birleşmeliyiz. Birbirimize ku-
caklarımızı, gönüllerimizi açalım. Büyükşe-
hir belediye başkanımıza bu iftardan dolayı 
teşekkür ediyorum.

Çimen; Kerbela ve muharrem, adaletsi-
zliğe, zulme karşı dik duruşun adresidir

Bu ayın inanç dünyasında önemli bir yeri 
olduğunu vurgulayan İl Müftüsü Ümit Çi-
men, "Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz 
Hz Muhammet Mustafa'nın hürmetine layık 
bir ay diye tarif ettiği bir aydır. Sadece İslam 

tarihinde değil, insanlık tarihinde de birçok 
olayın vuku bulduğu bir aydır. Muharrem ayı 
hikmetli bir aydır. Muharrem ayı Aziz Peygam-
berimizin cennet reyhanın topladığı hakikat-
en bize de emanet ettiği ehlibeyt Mustafa'nın 
bir üyesi olan başta Hz. Hüseyin efendimiz-
in, onunla birlikte ehlibeyte 70 aşkın kişinin 
hunharca şehit edildiği bir aydır. Ümmeti 
Muhammet'in ortak acısının yaşandığı bir 
aydır. O hikmetli ayın üzerine kerbela hadise-
si ile kapkara bir bulut çökmüştür. Bu acıyı 
yaşatanlar hiç birimizin temsilcisi değildir. 
Kerbela ve muharrem, adaletsizliğe ve zulme 
karşı dik duruşun, karşı koyuşun adresidir. 
Allah oruçlarımızı kabul etsin, muharremler 
bundan sonra kavgaya acıya değil, muhab-
bete vesile olsun.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır; Birlik 
ve beraberliğimizi her zaman korumalıyız

İftar programında bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, " Öncelikle 
şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Ülkemiz zor bir süreçten 
geçiyor. Tren garında hayatların baharında 
koparılan gençlerimizi de rahmetle anıyorum. 
Biraz önce dedelerimiz bu bataklığı kurut-
mak lazım dedi. Bataklığın temelinde fitne 
var. Bizlerin birliği ve beraberliği bu fitneyi ve 

bataklığı kurutacak. Bununla mücadele gere-
kiyor. Ülkemiz her türlü, terör belasıyla mü-
cadele ediyor. Her zaman bu millet vatanına, 
toprağına, bayrağına sahip çıkmıştır. Oyuna 
gelmemiştir. Etrafı ateş çemberi içinde ol-
masına rağmen biz huzur ülkesiyiz. Birlik ve 
beraberliğimizi her zaman korumalıyız. Biz 
kendi içimizde kurulan her türlü tuzağa karşı 
uyanık olursak, muharrem ayının ne anla-
ma geldiğini kerbelanın bize hangi dersleri 
vermesi gerektiğini bilirsek Hz. Hüseyin'in 
hayatını, Hz Ali'nin hayatını, peygamberler-
imizin hayatını iyi bilirsek, İslamın bir barış 
dini olduğunu bilirsek, bir insanı öldürmenin 
bütün insanlığı öldürmek olduğunu, bir in-
sanı yaşatmanın bütün insanlığı kurtarmak 
olduğunu bilirsek kimse bir şey yapamaz. 
Vatansız millet olmaz, vatansız, düşünce 
olmaz, vatansız ideoloji olmaz, vatansız ge-
lecek olmaz, vatansız evlat olmaz bunun bil-
incinde olmamız lazım. Muharrem ayını te-
brik ediyor, tuttuğumuz oruçları Allah kabul 
etsin diyorum.

Vali MustafaToprak; Saflarımızı sıkı tuta-
cağız ve hainlere fırsat vermeyeceğiz

Muharrem ayının ülkemize, milletimize, 
İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen 
Vali Mustafa Toprak, " "Nifaklarla birbirim-
ize düşürülmek isteniyoruz. Allah hepimizi 
fitnelerden ve olumsuzlardan korusun. Mil-
letimizin her bir ferdi Alevisiyle, Sünnisiyle, 
Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle kim olursa 
olsun, biz yüce dinimiz ve Kur'an-ı Kerim'in, 
Peygamberimizin, Hazreti Ali ve ehli beytten 
aldığımız o sevgi ve kardeşlik iklimiyle asla 
ve asla içine düşürülmek istendiğimiz fitne 
ve fesat içine girmeyeceğiz. Saflarımızı sıkı 
tutacağız ve o hainlere fırsat vermeyeceğiz. 
Allah lokmamızı kabul ve makbul eylesin, 
oruçlarımızı kabul eylesin. Böylesi güzel bir 
ayda bizleri bir araya getiren büyükşehir be-
lediye başkanımıza ve ekibine teşekkür edi-
yorum” dedi.

Haber: Kenan EREN
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Spor Toto Doğanşehir’de Yatırım Yapacak
Doğanşehir ilçes-

ine futbol, bas-
ketbol ve voley-

bol sahasının 
yapılması için 

Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Va-
hap Küçük, Spor 

Toto Teşkilat 
Başkanı Mehmet 
M. Kasapoğlu ile 

protokol imzaladı

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Anka-
ra’da Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet M. Kasapoğlu 
ile Spot Toto Genel Merkezinde bir araya gelerek, pro-
tokol imzaladı. İmza töreninde bir konuşma yapan Spor 
Toto Teşkilat Başkanı Mehmet M. Kasapoğlu, “Doğanşe-
hir’e iki adet sentetik futbol sahası yanında basketbol 
ve voleybol sahalarıyla birlikte bir adet basketbol sa-
hasının onarımıyla birlikte 3 adet tesisi kazandırmak 
için Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile 
sözleşme yaptık. Amacımız, gençlerimizin ve diğer 
vatandaşlarımızın spora daha rahat erişir hale gelmesi, 
sporun halkın ve toplumun erişimine açılması, özellikle 
okullardaki öğrencilerin mahallelilerle birlikte spora ra-
hat erişir hale gelmesidir. Yerel yönetimlerle yaptığımız 
işbirliği projemize Doğanşehir Belediyesini de kattık. Te-
menni ediyorum ki 2 buçuk ay içinde tamamlanır” diye 
konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise bu pro-
jeden sonra başka projelerin de devam edeceğini söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün 
yoğun ve özverili çalışmaları meyvesini verdi

Başkan Vahap Küçük
Muhtarlar gününü Kutladı
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, muhtarlık göre-
vinin sevgi ve fedakârlık isteyen zor bir iş olduğunu belirterek 
demokrasi zincirinin ilk halkası olan vatandaşların devlete ihti-
yaç duyduğunda çaldıkları ilk kapının muhtarlıklar olduğu söyledi

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü 
nedeniyle açıklamalarda bulundu. Belediye 
başkanı Vahap Küçük, mahalle muhtarlarının 
yerel demokrasinin en eski örneğini temsil 
eden devletin en küçük parçası olan kurum 
olduğunu söyledi. 

“Muhtarların demokrasinin gelişmesine 
katkıda bulunurken yerel yönetime katılımı 
sağlamanın da önemli araçlarından birisi 
olduğunu ifade eden Vahap Küçük , "Muhtar-
lık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal 
hayatımızın önemli yapı taşlarından olup 

yerel demokrasinin en eski örneğini temsil 
eden, devletimizin her noktadaki kurumsal 
temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu 
mahallede veya köyde devletimizin tüm ku-
rumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet 
kurumları arasında köprü vazifesi görmekte-
dir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın 
devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları 
ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci 
çok önemli bir yer tutmaktadır. Yakın mesai 
arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtar-
larımız, fedakârca görevlerini yerine getir-
erek bizim mahallelerdeki gözümüzdür" dedi.

CHP Doğanşehir Kadın
Kolları’ndan Aşure Günü

Doğanşehir ilçesinde CHP İlçe Kadın 
Kolları tarafından düzenlenen aşure 
gününde birlik ve beraberlik mesajları 
verildi.

Yaşam / 20 Ekim 2016 Perşembe 
13:58

Doğanşehir Parkı’nda gerçekleştir-
ilen aşure etkinliğine Doğanşehir 
Kaymakamı Memiş İnan, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük, CHP 
Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe 
Garnizon Komutanı Murat Işıldak ile 
daire amirleri, mahalle muhtarları ve 
Doğanşehirliler katıldı.

Yapılan duaların ardından dağıtılan 
aşure sonrası ilk olarak söz alan CHP 
Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP ilçe 
kadın kolları öncülüğünde düzenlenen 
aşure etkinliğine katıldıkları için tüm 
konuklara teşekkür ederek, "Aşure bu 
toplumda yüzyıllardır bir gelenek olar-
ak sürdürülüyor. Muharrem ayı yüzyıl-
lardır çekilen yas, bundan 1377 yıl 

önce olan bir zalimliğin, katliamın yas-
ının bu tarihlere yansımasıdır. Bugün 
bu aşure kazanları sadece bir çorba 
olsun diye kaynamıyor. Bu kazanlar 
bu ülkenin birliği, kardeşliği, dostluğu 
ve hoşgörüler için kaynıyor. Bizler de 
buna katkımızı sunmaya devam ede-
ceğiz. Muharrem ayı yasının bir daha 
toplumumuza yaşatılmamasını temen-
ni ediyorum. Bundan sonraki süreçte 
de birlik ve beraberlik adına elimizden 
gelen katkıyı, mücadeleyi sunmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ise aşure etkinliği dolayısıyla emeği 
geçenlere teşekkür ederek, "Bu gün-
lerde Doğanşehir’in birlik, beraberlik 
ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bu tur 
etkinliklerin bizleri tek yumruk halinde 
olmamıza vesile olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük

Doğanşehir Belediyesi tarafından Muhar-
rem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Doğanşehir Belediyesi tarafından Mu-
harrem ayı dolayısıyla belediye meydanında 
yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure 
programına Doğanşehir Kaymakamı Memiş 
İnan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Kızıla, Garnizon Komutanı Mu-
rat Işıldak, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür 
Özdemir, Malatya Cem Vakfı başkanı Eşref 
Doğan, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük yaptı. Küçük, 
burada yaptığı konuşmada Muharrem ayının 

önemine dikkat çekerek, “Böyle önemli gün-
lerin milletimizin birbirine kenetlenmesine 
ve düşmanlara karşı dik durmasına vesile ol-
masını diliyorum” diye konuştu.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref 
Doğan ise, birlik ve beraberlik vurgusu 
yaparak, Muharrem ayının hayırlara vesile 
olmasını temenni etti. Konuşmaların ar-
dından Doğanşehir Müftüsü Hüseyin Bayram 
ve cami görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim 
tilaveti okundu ve dualar edildi. Daha sonra 
Kaymakam Memiş inan Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Kızılay, Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan aşure 
kazanlarının başına geçerek vatandaşlara 
aşure dağıttı.

2 bin kişiye aşure dağıttı

Hemşerimiz Av.Enver Han

Baro Başkanlığına Yeniden Seçildi
Malatya barosu seçimlerinden Baro 

Başkanlığına Enver Han ikinci kez baş-
kan seçilirken, rakibine 97 oy fark attı. 
Han, seçimde Yeni kapı ruhunun ka-
zandığını söyledi.

Malatya Barosu seçimi Altı Kayısı 
Otel’de gerçekleştirildi. Mevcut başkan 
Enver Han ile birlikte Nurettin Sert ve 
Şahin Evin başkanlık için aday oldular.

Seçmen sayısının 489 olduğu Baro 
seçiminde  419 seçmen oy kullanırken, 4 
oy geçersiz  sayıldı.

 
Seçim Kurulu Müdürü Gürsel Dur-

sun,  kesin olmayan sonuçları salonda 
ilan etti.  Kesin olmayan sonuçlara göre; 
Enver Han 243 oy alarak ikinci kez baş-
kan seçilirken, Nurettin Sert 147 oy, Şa-
hin Evin 11 oy aldı. Han, ilk seçimde 53 oy 
farkla seçimi kazanırken, ikinci seçimini 
97 oy farkla aldı. 

 
YÖNETİM KURULU ASIL:
1. Onur Demez 260
2. Çiğdem Ağdağ 219
3. M.Fatih Akça 208
4. Esra Genç 203
5. Fatih Gök 196
6. Gökhan Ulu 189
7. Fikret Bekiroğlu 185
8. Şahin Çağlar 185
9. Selçuk Gedik 179
10. Hasan Duran 178
YÖNETİM KURULU YEDEK:
1. Ş.Bekir Öztürk 176
2. Ferda Güldoğan 174
3. Emrah Güneş 172
4. Vahap Kaya 164
5. N.Mustafa San 161
6. Tayfun Çakır 154
7. Ekrem Karadeniz 152
8. Hıdır Yıldırım 150
9. Nihal Güneş 141

10. Serkan Günay 131
DİSİPLİN KURULU ASIL:
1. A.Turan Alpar 215
2. Aysun Kısacık Aksüt 195
3. Koray Abit Gürsoy 194
4. Alper Çitil 180
5. Mehmet Ercişli 178
DİSİPLİN KURULU YEDEK
1. Emin Cömert 178
2. Kürşat Bayram 165
3. Merve Şahingil 160
DENETLEME KURULU ASIL:
1. Şahin Tezcan 309
2. Hüseyin Cem Güney 206
3. Sema Altuntaş 203
DENETLEME KURULU YEDEK
1. Ramazan Kaya 180
2. Sevda Sürücü 153
BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ ASIL:
1. Selahattin Sarıoğlu 236
2. Necati Karabay 205
3. Taner Özhan 169
BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ 

YEDEK:
1. Ramazan Acar 155
2. M.Kürşat Tokaç 151
3. Yusuf Sürücü 148
Yeniden Baro başkanlığına seçilen 

Enver Han, “Malatya Barosu seçimini 
tamamlamıştır ve iki güzide aday ark-
adaşım ile birlikte demokratik bir yarış 
gösterdik. Nezaketlerinden ve samimi-
yetlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum. Biz Yenikapı ruhunu temsil 
ediyoruz, birlik ve beraberliği temsil edi-
yoruz. Yenikapı ruhu kazanmıştır. Destek 
veren, vermeyen tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Malatya’da hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını konuşan 
bir Baro vardır.”  dedi.

Adaylardan Nurettin Sert, Enver 
Han’ı tebrik edip, görevinde başarılar 
diledi.

Doğanşehir Elma Üreticileri 
Birliği 2016 yılı iyi tarım uygulama-
larının İlçe Tarım Müdürlüğü ve tarım 
İl Müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı yet-
kili Müfettişleri tarafından iç ve Dış 
denetimleri eksiksiz olarak yapıldı ve 
yapılacaktır. İyi tarım yapan çiftçil-
erin Tarım Bakanlığı destekli dekar 
başı 50 TL destek vermektedir.

Doğanşehir Elma Üreticileri 
Birliği Başkanı İmam Tuncer yaptığı 
açıklamada;

“Tarım Bakanlığı Tarafından İyi 
tarım yapmanın amacı Halkımıza 
sağlığa zararlı olmaya ürün 
yetiştirmektir. Bununla Beraber 
Tarım bakanlığı bayilerdeki Merdiven 
altı ilaçları ortadan kaldırmak, Tarım 

Bakanlığının izin vermiş olduğu ruh-
satlı ilaçlarını, İl ve İlçe Müdürlükler-
inde yazılan reçeteler ile ancak iyi 
tarımı gerçekleştirebiliriz. İyi tarım 
yapan çiftçilerimize önerilerimiz 
iyi tarım yaparken mutlaka hasat 
mevsiminde de iyi tarım uygulama-
ları mevzuatlarına ve talimatlarına 
uymaları gerekmektedir.  Doğanşehir 
ilçemiz de iyi tarım yaptığımız ürün-
ler Elma, Kayısı, Üzüm, Kiraz, Armut, 
Domates, ,Biber bu ürünlerde iyi 
tarım uygulamaları yapıyoruz. 2016 
yılında Çiftçilerimizin Kazançlarının 
bol olmasını dileriz. Doğanşehir 
Elma Üreticileri birliği olarak 2017 
yılında tekrar iti tarım uygulamaları-
na devam edeceğiz. Dedi.

ELMA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DENETLENDİ
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Soldan sağa
1. Gelecek (eski)... İki kumaş parçası arasına tela koy-

mak... 2. Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan 
(kimse) (eski)... Karate yapan kimse... 3. Fiilin yapılmasını 
dileyen veya emreden isteme kipi... Ögeler (eski)... 4. Türk 
alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... Arkalamak 
işi, müzaheret... Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankıl-
anması; yankı... 5. Güzel bir rastlantı olarak, ne mutlu... Bir 
otomobilin arkasına takılan, hem taşıt hem konut olarak 
kullanılan üstü kapalı araç... 6. Tiksinme, iğrenme (eski)... 
At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, 
ayağın şekline uygun demir parçası... Mızrap... 7. Hemen 
yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel... İnsan, 
insanoğlu, adam... Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede 
çıkan kılların tümü... 8. Tellür elementinin simgesi... Kubbe 
biçiminde Eskimo kulübesi... Bir işte emir verme yetkisi bu-

lunan kimse... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... 
9. Kas... Kirliliği gösteren iz... Kar fırtınası... 10. Evlilik ve 
kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler ar-
asındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük 
birlik... Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden 
önce gelen, son karşıtı... Havada pek az olarak bulunan, 
asal gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne)... 11. Arı 
kuşugillerden, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya’da 
az ağaçlıklı, açık yerlerde yaşayan, sırtı sarı, karnı mavim-
si yeşil bir kuş... Dolma kalem... 12. Arap alfabesinin yirmi 
dördüncü harfinin adı (eski)... Akışkanlık... Dokuzdan 
sonra gelen sayının adı... 13. Kökten, asıl olarak, esaslı 
bir biçimde (eski)... Taş bilimi... 14. Mektup yazan kimse 
(eski)... Fermiyum elementinin simgesi... Dokuz yüz dok-
san dokuzdan sonra gelen sayının adı... 15. Hoş görülmey-
en şeyi gizlice ara sıra yapmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra hastayı 

ameliyat etmek... 2. Tümler açı... Oğlak (eski).. Yaban hay-
vanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk... 3. Olağan-
dan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince 
karşıtı... Birden sonra gelen sayının ad... Balık avlamakta 
veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık 
güverteli, büyük kayık, alamanata... 4. Eklem bacaklıların, 
solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı... Baş 
derisini kaplayan kıllar... 5. Tekrar etme, yeniden söyleme... 
Germanyum elementinin simgesi... Ilımak işi veya du-
rumu... 6. Töre bilimi... Bir şeyin içinde bulunduğu şart-
ların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet... İki 
önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, 

kıyasımukassem, dilemma... 7. Temiz... Dul olma durumu... 
Kalsiyum elementinin simgesi... 8. Akıllıca (eski)... Ekşi 
olma durumu... 9. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasında-
ki ses... Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak... Ut çalan 
çalgıcı, utçu... 10. Üretimde gerekli malı elde etmek için 
kullanılan yarı işlenmiş mal... Yasaklama, izin vermeme... 
Söndürme (eski)... 11. Balkanlardan göç etmiş, genellikle 
Marmara bölgesinde yaşayan bir topluluk... Silisyum ele-
mentinin simgesi... Kara kalem resimde çizgiyi veya pastel 
boyasını yaymak için kullanılan, kendi üzerine sarılmış kâğıt 
veya deri... 12. Baba... Konaklayanların yeme içme gerek-
sinimlerini kendilerinin karşılayabilmesi için odalarında 
veya katlarında her türlü gerecin bulunduğu otel, otelgar-
ni... 13. Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kes-
ilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para... Kayın-
birader (halk ağzı)... Göçebelerin konak yeri... 14. “Yok, 
olmaz” anlamın-
da kullanılan bir 
söz (halk ağzı)... 
Tahtta hükümdar 
olmadığı zam-
an veya hüküm-
darın çocukluğu 
sırasında devleti 
yöneten kimse... 
Mantık... 15. Ti-
roit bezinden sal-
gılanan, kandaki 
kalsiyumu azaltan 
hormon...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba;

“Elma Üreticileri Perişan”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malat-
ya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir il-
çesine giderek ürünleri para etmeyen elma 
üreticileriyle görüştü. Ağbaba başta Malatya 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün 
belediyelere destek olunması çağrısında bu-
lundu. Hem Malatya’nın hem de Türkiye’nin 
en güzel elmalarının yetiştiği Doğanşehir’de 
son günlerde hızar seslerinin yükselmeye 
başladığını ifade eden Ağbaba, “Başta Sürgü 
olmak üzere Doğanşehir genelinde yaklaşık 3 
bin elma ağacı kesildi” dedi.

Malatyalılara seslenen Ağbaba, 
“Doğanşehir’i zor gününde yalnız bırakmay-

alım” şeklinde konuştu.
Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği 

Başkanı İmam Tuncer, yapılan tahlillerle Doğu 
Anadolu Bölgesinin aroması en iyi elmasının 
Doğanşehir’de yetiştiğini, ancak yurt dışına 
gönderilen elmanın bu yıl gönderilemediğini, 
üreticilerin perişan olduğunu söyledi.

Doğanşehir üreticisinin kan ağladığını be-
lirten Tuncer, üreticiye mutlaka destek veril-
mesi gerektiğini söyleyerek, “Kayısıya alter-
natif olarak diktiğimiz elma ağaçlarını şu an 
söküyoruz. Perişan durumdayız” ifadelerini 
kullandı.

Elma üreticilerini CHP İl Başkanı Enver 

Kiraz ile birlikte ziyaret eden CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, 3 yıl önce de Doğanşehir’e geldiğini, 
elmanın 10 kuruşa bile satılmadığını, üretici-
ye destek verilmesini söylediklerini hatırlat-
tı. Ağbaba, “Şimdi geldiğimiz noktada elma 
üreticisinin daha kötü duruma düştüğünü 
görüyoruz. Artık elma yerlere dökülmüyor, 
ağaçlar kökünden kesiliyor. Doğanşehir’i, el-
mayı ve elma üreticisini bu duruma düşüren-
lere yazıklar olsun. Geçmişte şeker pancarı 
vardı üretilmiyor. Elma, tütün ve fasulyeye 
bağlı bir ilçemiz. Ağaç sökmek en son çözüm 
yolu. Buraya kadar gelmişse durum vahim. Bu 

insanlar evlerine nasıl ekmek götürecekler, 
çocuklarını nasıl okutacaklar. 13-20 yıl daha 
ürün verecek ağaçlar kesiliyor. İçler acısı bir 
durumla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Ağbaba, elma üreticilerin son derece 
mağdur durumda bulunduklarını belirterek, 
başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere bütün belediyelere destek olunması 
çağrısında bulundu. CHP’li Arguvan ve Hek-
imhan belediyelerinin bu amaçla elma alıp 
dağıtacağını belirten Ağbaba, diğer tüm bele-
diyelerin ve kamu kurumlarının da Doğanşe-
hirli üreticiye destek olması gerektiğini ifade 
etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ürünleri para etmeyen Doğanşehirli 
elma üreticilerini ziyaret ederek, “Doğanşehirli üreticileri zor gününde yalnız bırakmayalım” dedi
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-   E S E N    A İ L E S İ –
        Bu aile, Osman ve Fatma’dan olma, Laz Derviş ile Tutuş ve 

Binnaz’dan  türemedir.
Laz Derviş’in Tutuş ile beraberliğinden Hozan Halil, Binnaz ile 

olan beraber- liğinden de Laz  İbrahim(İbo) dünyaya gelmişlerdir.
HOZAN  H A L İ L (1893-1919)- Şefika ile olan beraberliğinden, 

Abdülhamit olmuştur. ABDÜLHAMİT ESEN(1923-2000)- Hiç evlen-
memiştir. Önceleri Haydar Hoca Yıldırım’ların hizmekarlığını yapmış 
ve Haydar Hoca’ya borç- lanmıştır. Rivayet edildiğine göre, Hoca, 
Abdülhamit’i direğe iple bağlamış “ Ya borcunu ödersin, ya da bu di-
reğe bağlı olarak kalırsın” demesi üzerine “ Beni çöz. Söz veriyorum 
borcumu ödeyeceğim.” diye söz vermiş ve akrabalarından temin et-
tiği para ile borcunu ödemiştir. Bu durum üzerine, ilçeyi terk eden  
Abdülhamit, bir süre Adanada ve bir süre de İstanbulda kalmış, at 
yarışlarında atlara seyislik, cokeylere antrönörlük yapmıştır. Uzun 
bir zaman sonra ilçeye geri dönen Abdülhamit, akrabalarından ken-
disi için mal talep etmiş, aldığı cüzi bir para ile bir süre yaşamını 
sürdürse de, para bitince muhtaç duruma düşmüş, Malatya Huzur 
evinde bir süre daha yaşarsa da 2000 yılında vefat etmiştir.

II)L A Z   İ B R A H İ M (1898-1940)- Laz İbo diye anılmıştır. Cesur 
ve yiğit biridir. Korkusuz ve gözünü budaktan sakınmaz, etrafındaki 
insanları korur ve savunurdu. Yüksek bir selvi  ağacına tırmanır, sel-
vinin tüm yan dallarını nacak ile budar, en tepeye çıkınca da aşağıda 
bulunanlara “Vurun köküne baltayı” dermiş. Kökten tamamen ke-
silen selvi ile ona sıkıca yapışan İbrahim, aşağı doğru yavaş yavaş 
süzülmeye başlar, en uç kısım yere 2-3 metre kala, selviyi    bırakır ve 
yere atlar, böylece yere sert bir şekilde çakılmadan ve hiçbir sıkıntı 
yaşamadan yere  inmiş olurmuş. Bu işe ondan başka hiç kimse ce-
saret edemez- miş. Bir defasında da, Topraktepeli bir  gencin hiz-
metkarlık yaptığı evin, kızı ya da kadınını kaçırdığı duyumunu alan 
İbrahim, birkaç  arkadaşı ile birlikte bun- ların peşine düşer ve To-
praktepe’ye varmazdan kaçakları yakalarlar. Hizmetkarı öldüresiye 
dövüp, elinden kızı  ya da kadını alarak evine teslim ederler.

Laz İbo, ilk evliliğini Erdoğan ailesinden, Şükrü Usta ve Sen-
em’den olma Naze- ni(1901-…)ile yapar. Bu beraberlikten, Saadet 
dünyaya gelir. Nazeni’nin Kığı’lı Yusuf ile ilk evliliğinden de  Fadime 
vardır. Laz İbo ikinci evliliğini Emine ile yapar. Bu beraberlikten de 
Rabia ve Mustafa dünyaya gelir. Emine’nin ilk evli- liğinden de Musta-
fa adında bir oğlu vardır.

1-SAADET (1930-…)- Sevgi-saygı ve hayranlık duyduğum, elleri 
öpülesi bir insan. Yine çok sevgi ve saygı duyduğum ilkokul öğret-
menim Yaşar Okçu ile olan beraberliğinden; Necdet-Yusuf- Ümit ve 
Mustafa dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “Okçu” ailesindedir.)

2-RABİA(1935-…)- Mahmut Toraman ile olan beraberliğinden; 
Yaşar- İbra- him- Nermin ve Zülküf dünyaya gelmişlerdir. Rabia, ter-
biyeli, akıllı ve hamarat biri idi.(Geniş bilgi “Toraman” ailesindedir.) 
Rabia’nın  annesi Emine, eşi Mah-  mut’un babası Kerim Toraman’ın 
ikinci eşidir. Kendileri anne ve babaları ayrı     kardeştirler.

3-MUSTAFA ESEN (1937-2010)- Sessiz, kendi halinde, kimseye 
zararı olma- yan dürüst biri idi. Babası gibi delişmen değil, aksine 
sakin ve yumuşak bir insandı. Tuluk Abdullah’ın kızı, Zekiye ile olan 
beraberliğinden; Medeha- Mesleha ve Saadet dünyaya gelmişlerdir.

1)Medeha +
2)Mesleha +
3)Saadet +
Nazeni’nin Kığı’lı Yusuf ile olan beraberliğinden olan FADİME, 

İshak Şahin ile evlilik yapmış ve bu evlilikten; Necla- Şehnaz- Atilla- 
Şendil- Şemunur- Cengiz ve Songül olmuştur. Laz İbo’nun ikinci eşi 
Emine’nin ilk evliliğini yaptığı Balkar’lı Memet’ten Mustafa isminde  
bir oğlu daha vardır. Laz İbo’nun ölümü üzerine, eşi Emine; yine eşini 
kaybetmiş olan Kerim Toraman ile bir evlilik daha yapmış ve bu evli-
likten de; Fahriye ve Serdar dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi Toraman 
ailesinde)

                                          ------------------------------

ARTVİN-Şavşat /  TEPEKÖY’ DEN   
GELENLER

- YILMAZ - II -  AİLESİ -
Bu aile, çok daha sonradan, 1948 yılında, önceden gelmiş olan 

yakınlarının talepleri ve ısrarları üzerine, bütün taşınmaz mallarını 
satarak, gelip Doğan- şehir’e kalıcı olarak yerleşmiştir. Peki bu aileyi 
Doğanşehir’e davet eden yakın- ları kimlerdir? Aynı köy sakinleri old-
ukları için onlardan da kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. İlk evvela 
onlardan başlayalım o halde. Çok daha önceleri, Osmanlı toprakları 
olan Karadeniz’in şirin sahil şehri ve önemli limanı Batum’ da yaşam 
sürerken, Rusların devamlı taciz ve saldırıları karşında, artık buralar-
da yaşanamayacağını anlayan Yusuf ve eşi Basim ve Mine önceleri 
Yılmaz ailesi- nin de yaşadığı Şavşat’ın Tepe köy’üne yerleşmişlerdir. 
Bir süre burada kalan aile, bu köyde yaşayan ailelerle kaynaşmış, 
akrabalık ve dostluklar oluşmuştur. Fakat burada da rahat edeme-
memişler, deniz yolu ile Yalova’ya gitmiş ve oraya yerleşmişlerdir. 
Viranşehir’e gelip yerleşmiş olan muhacir akrabalarının, kendi- ler-
inin Yalovada olduklarını öğrenince “ Siz de buraya gelin, burası ta-
mamen bizim yöre insanlarının toplandığı çok güzel bir yer. Buraya 
gelirseniz rahat edersiniz” şeklindeki ısrarlı davet ve istekleri  üzer-
ine tası tarağı toplayıp yollara düşmüşlerdir. Bilindiği üzere mesafe 
oldukça uzundur.Yolculuk çok zorlu ve yıpratıcı olmuştur. Nihayetin-

de Viranşehir’e ulaşan aile, gördükleri manzara karşısında dona 
kalmışlardır. Öve öve bitirilemeyen Viranşehir, adı  üzerinde virane 
bir yerdir. O güzelim Yalova’yı bırakıp ve o kadar uzun yolu, binbir 
zor- lukla tepip, böyle bir yer için mi gelinmiştir?...Mümkün olsa, 
hemen tekrardan Yalovaya döneceklerdir ama, yorgunluktan bitap 
düşmüşlerdir ve o kadar uzun bir yolculuğu göze alamamaktadırlar. 
Geldiklerine bin pişmandırlar ama, şim- dilik yapılacak fazla bir şey 
de yokturdur. Yusuf’un ilk eşi Basim ve sonraki eşi Mine’den çocuk-
ları vardır. Bu çocukların bir çoğu gelinlik çağa gelmiş güzel kızlardır. 
Mesela, Ümmiye’ye; Sadık Ağa’nın küçük oğlu Esat Doğan, Zahide’ 
ye; Özbey ailesinden Hasan Özbey, Gülperi’ye; Durak ailesinden Ve-
hbi Durak, Rukiye’ye Yağcı ailesinden Süleyman Yağcı talip olmuş ve 
evlilikler gerçekleş- miştir. Yusuf’un Basim ve Mine’den olma diğer 
çocukları, Viranşehirde kalma- yıp tekrardan Yalova’ya dönme kararı 
almışlardır. Dönenlere Süleyman Yağcı ve eşi Rukiye de katılmıştır. 
Yorucu bir yolculuktan sonra Konya’nın Çumra ilçesine kadar gelen 
aile bireyleri, bundan sonraki yolu göze alamadıklarından, Çumra’ya 
kalıcı olarak yerleşmeye karar vemişlerdir. Sonuç olarak; Ümmiye, 
Zahide ve Gülperi (kendisinin bu aileye mensup olduğundan pek 
emin değilim.) evlilik yaptıkları için Viranşehirde kalırken, Rukiye, 
Zekiye ve Ali Rıza Çumra’ ya yerleşmişlerdir.

    Belli bir süre geçtikten sonra, Çumradaki aile bireyleri Doğanşe-
hir’e gelip akrabalarını ziyaret etmişler, hasretlik gidermişlerdir. Bel-
ki, buradakiler de onla- rı orada ziyaret etmişlerdir.

     Gelelim şimdi “YILMAZ AİLESİ” ne… Bu aile; Hafız ve Şehinaz(Z-
innet) dan türemedir. Bu beraberlikten, Sinnaz, Binali ve Nevriddin 
dünyaya gelmiştir.

I)SİNNAZ – Doğanşehir’e gelmemiş, memlekette kalmıştır. Hü-
seyin Işık ile olan evliliğinden ; Hasan- Kemal- Asif ve İfaket olmuştur. 
Bunlar memleketten ayrılmamışlardır.

II)NEVRİDDİN – Doğanşehir’e gelmemiş, memlekette kalmıştır. 
Gülinaz ile olan evliliğinden; Dilaver- Naciye- Ruziye- Fecriye ve Na-
diye olmuştur. Hepsi memlekettedirler.

III)BİNALİ YILMAZ (1909-1972)- İlk geldikleri yılları hatır-
lamıyorum, zira henüz çocuktum. Ancak sonraki yıllarda Binali dayıyı 
yakınen tanıma fırsatı buldum. Çok ağırbaşlı, kendi aile fertleri ve 
diğer insanlarla iyi bir iletişim kurabilmiş, saygın bir insandı. Çocuk-
ları üzerinde saygınlığa dayalı bir otoritesi vardı. Bildiğim kadarı ile 
hiç kimse ile bir sorunu olmadı. Eşi Yıldız nene de çok iyi niyetli ve 
ağırbaşlı bir insandı. Onları yalnızca çocukları değil, aynı za-   manda 
bizler de sevip saymışızdır.

Binali Yılmaz, Ahmet ve Afet’ten olma Yıldız ile olan evliliğin-
den; Nurettin- Şemsettin- Nadiye- Vezir- Cemal ve Kemal dünyaya 
gelmişlerdir.

I)NURETTİN YILMAZ (1933-1961)- O öldüğünde belli bir yaşta ol-
mama rağ- men, kendisi ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Dolayısi-
yle bir yorumda bulu- namayacağım. Feraset ile yaptığı evlilikten 
çocukları olmadı. Genç yaşta ölümü üzerine eşi Feraset, Porgalı 
Memet Şen  ile evlenmiş ve bu evlilikten, 3 oğlan ve 3 kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

II)ŞEMSETTİN YILMAZ(1935-1988)- Kendisini öldüğü yıla kadar 
yakınen tanıma fırsatı  buldum. İyi niyetli, hoş görülü, topluma karşı 
saygılı bir insandı. Ailenin geçimini sağlamak için, oğulları ile birlikte 
manavcılık yaptı. Bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şerafet 
ile  olan beraberliğinden; Ahmet- Taner ve Kadir dünyaya geldi.

1)Ahmet Yılmaz + Rahime  = Feride- Ferit- Büşra ve Eda.
2)Taner Yılmaz + Keziban = Nezaket- Sümeyye- Elif ve Ahmet.
3)Kadir Yılmaz  + Özgül = Murat.
Şemsettin Yılmaz’ın her üç oğlu çalışkan, hırslı ve saygılı insan-

lardır. Babaları-   nın ölümünden sonra her ne kadar gayretle çalıştı 
iseler de işleri yaver gitmedi.

III)NADİYE (1937-…)- İlk evliliğini İstanbullu Zeynel Korkmaz ile 
yaptı. Çocukları olmadı  ayrıldılar. Uzun bir dulluk yaşamından sonra, 
eşi vefat etmiş olan Ahmet Kuru ile evlendi. Bu beraberlikten çocuk 
yok.

IV)VEZİR YILMAZ (1940-…)- Yakınlık duyduğum dost bir insandır. 
O da ba- na karşı aynı  hisleri duyuyor sanıyorum. Bazı konularda 
yakın birlikteliğimiz olmuştur. Güvenilir bir insandır. Önceleri tarım 
ile uğraşan Vezir, bilahare gar- diyan olarak emekli oluncaya kadar 
görevini başarı ile tamamlamıştır. 1965 yılında, Hacı Osman ve Gül-
hanım’dan olma Güner ile hayatını  birleştirmiş ve bu beraberlikten; 
Mehtap ve Yücel dünyaya gelmiştir.

1)Mehtap Yılmaz- Benim görev yaptığım Ortaokulda öğrenci 
iken, ağır bir hastalık sonucu vefat etmiş hem ailesini, hem de bizleri 
üzüntüye boğmuştur.

2)Yücel Yılmaz( Adliye görevlisi) Terbiyeli, efendi, saygılıdır. Ad-
liyedeki göre- vini başarı ile sürdürmektedir. Emel ile evliliğinden; 
Alpcan ve Batuhan. 

V)CEMAL YILMAZ (1945-…)- Sevdiğim, değer verdiğim ve 

güvendiğim ak- ranlarımdadır. Dostluğumuz ta çocukluk yıllarından 
başlamak üzere devam et- mektedir. Astsubay Hazırlama okulunu 
bitirdikten sonra, subay olarak görevini başarı ile sürdürüp, buradan 
emekli oldu. Fehminaz ile olan beraberliğinden (1967); Nil ve Pınar 
dünyaya gelmiştir.

1)Nil   + Yüksel Karaca  = Melis
2)Pınar  + Mustafa Arifoğlu = Emre ve Okan(ikizdirler)
VI)KEMAL YILMAZ(1948-…)-Ailenin en küçüğü. Doğanşehirde 

doğma, bü- yümedir. Damarına basılmadığı müddetçe, saygılı, iyi 
niyetli ve fedakardır. Tahsili yoktur. Bedenen çalışmak  suretiyle, ail-
esine ve çocuklarına sorunsuz bir hayat yaşatabilmiştir. 1971 yılında 
Sevim ile olan beraberliğinden; Serkan- Er- kan- Bahar ve Serap dün-
yaya gelmişlerdir.

1)Serkan Yılmaz(Öğret.ve okul md.) + Esengül = Barış ve Yiğit
2)Erkan Yılmaz (Turizmci) + Fatma = Esmanur
3)Bahar(Öğret.) + Ahmet = Efe
4)Serap (Öğret.) + Sercan = Elif ve İrem.

- ARTVİN- Ardanuç’ dan GELENLER –
- OKUMUŞ   AİLESİ –

     Bu aile, Hacı Recep Paşa oğlu Molla İbrahim ile Sebahat’tan 
türemedir. Hacı    Recep Paşa, aldığı ünvandan da anlaşılacağı üzere, 
Osmanlı Ordusunda Paşa rüt-   besi almış şöhretli bir subaydır. İsmi 
bilinmeyen eşinden iki oğlu bulunmaktadır.  Bunlar Molla İbrahim ve 
Veysel’dirler.

MOLLA İBRAHİM- Sebahat ile olan evliliğinden, Veysel- Faik- 
Taştan ve Memet dünyaya gelmişlerdir. Bu evlatlardan sadece 
Doğanşehir’e gelen Faik’i        ele alacağım. Diğer evlatlar memlekette 
kalmışlardır.

FAİK OKUMUŞ- Eşi Seyhat ve çocukları ile birlikte, 1948 yılın-
da Artvin’in Ardanuç ilçesinin eski adı Solyana, yeni adı Yaylacık 
köyünden, tüm taşınmaz    mal varlıklarını satarak, gelip Doğanşe-
hir’e kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Faik         Okumuş’un Seyhat ile olan 
beraberliğinden; Gülzade- Gülfinaz- Fikriye- Şahi- naz- Türkan- Fevzi 
ve Talat adlarında çocukları bulunmaktadır. Çocukların    tümü bura-
da evlenerek yuva kurmuşlardır.

GÜLZADE-  Koç Ali Erdem ile olan beraberliğinden; 
1-Necla(Ebe) + İsa Yıldız(Öğret.) =Mehmet-Taylan-Yeliz-Özge-Me-

like.
2-Fuat Erdem(Emekli) + Suna  = İlknur- Suat.
3-Cemal Erdem (Memur) + Sultan(Hemşire) =  Cem
4-Cemile(Hemşire) + Hasan Erdem(Harita Müh.)  = Emre- Ömer
GÜLFİNAZ – Mevlüt Erdoğan ile olan beraberliğinden;
1-Şenay + Süleyman Kamacı(Esnaf) = Gökhan- Kenan- Erkan- 

Gürkan.
2-Nuray  + Adnan Ormancı(Emekli) = Hakan- Duygu- Yaren.
3-Bülent Erdoğan + Şengül = Numan- Gökay.
FİKRİYE- Mehmet Coşkun ile olan beraberliğinden;
1-Mustafa Coşkun + Gülten. 2- Şule + Muharrem(Em.Amiri) 

3-Selçuk+Ayfer
4-Burak Coşkun     5- Furkan Coşkun   6- Şeyda
NURTEN- Hannan Sağır ile olan beraberliğinden;
1-Fadime + Hanifi Bozkurt.  2- Asuman + Orhan Koçak. 3-Selim 

Sağır = Emine
4-Ülfet + Himmet Kaçmaz. 5-İbrahim Sağır +Hatice. 

6-Songül+Mustafa Sancar
TÜRKAN- Hasan  Sabancı ile olan beraberliğinden;
1-Mustafa Sabancı + Meleha.  2- Sevgi + Ünal Önür. 3-Ünal Sa-

bancı=Sibel.
4-Sibel + Mustafa Çalışkan.
FEVZİ  OKUMUŞ- Benim  akranlarımdan ve okul arkadaşımdır. İn-

sani yönü çok kuvvetlidir. İnsanları incitmeyen, yumuşak huylu kendi 
halinde biridir.

Nafiye ile olan beraberliğinden; 1- Nesrin + Ramazan Alkan= 
Enes ve Ahmet.  2-Züleyha + Kamil Demirel= Ayşe ve Merve.  3-Murat 
Okumuş + Emine= Berkay ve Efe.  4-Zübeyde + Birol Erbil= Funda ve 
Yusuf.

TALAT OKUMUŞ (Em.Sağ.Me.)- En çok irtibatta olduğum değerli 
bir arkada-    şımdır. Gerek resmi ve gerekse sivil hayatta yapmakta 
olduğu işe, kendisini öy-   lesine kaptırırki, o anda hiç kimseyi ama 
hiç kimseyi tanımaz. Kendisini çok yakınen tanımamıza rağmen bu 
özelliğinden ötürü kınadığımız olur. O da bu durumumu büyük bir 
olgunlukla ve sakin bir şekilde karşılar. Bunun dışında çok   sevecen, 
insancıl ve fedekar bir insandır ve iyi bir aile reisidir. Bizlerin asla 
vaz-  geçemediği değerli arkadaşlarımızdan biridir.

Fatma ile olan beraberliğinden; 1- Neslihan +Remzi Sarıbaş= 
Miraç- Beya

2-Erdal Okumuş(Baş Hek.) +Göknur = Kaan- Onur. 
3-Müberra  + Mustafa Kara = Elif Melda-Ali Buğra- Meryem.
4-Meral  + Orhan Bilkay = Mehmet Akif- Ömer Sadık.
5-Zühal + Mehmet Kubilay Maden = Barış- Vehbi.
Bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Talat Okumuş’un 

tüm çocukları   benim müdürlük yaptığım okulda okumuşlardır. Baş-
ta Erdal olmak üzere diğer    çocukları gerek terbiye ve efendilikleri 
ve gerekse üstün başarıları ile öne çıkmayı başarmışlardır. Her ne 
kadar kendi özelliklerinden kaynaklansa da anne    ve babalarının 
kendilerine büyük katkı sağladığı düşüncesindeyim. 
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