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Doğanşehir’de Uluslararası Derece
Türkiye Karate Federa-

syonu, Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi, Erzurum Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğünün  desteği ile 
6-9 Ağustos tarihleri arasın-
da Erzurum da düzenlenen 
12. Uluslararası Palandöken 
Karate Turnuvasına 41 ülk-
eden 600’ü yabancı 2000 
sporcu tatamiye çıktı.

‘Yaşlılara Saygı’ Programı
Doğanşehir Şehit Ser-

dal Toprak Çok Programlı 
Anadolu Lisesinde Yaşlılar 
Haftası nedeniyle bir etkin-
lik düzenlendi.

Programa Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, Okul Müdürü Serkan 
Yılmaz, öğretmen, öğren-
ciler ve yaşlılar katıldı.

SAYFA 4 SAYFA 4

AK Parti referandum çalışmalarını Doğanşehir’de sürdürdü

 Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, 
“Bu mesele Cumhur-
başkanımız Recep Tayy-
ip Erdoğan’ın meselesi 
değil, bu mesele bizim 
meselemiz, gelecek 
nesillerin meselesi. Biz 
istiyoruz ki gelecek ne-
sillere sağlam bir cum-
huriyet bırakalım. Ge-
lecek nesillere güçlü bir 
Türkiye bırakalım” dedi

“Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakalım”

SAYFA 5

Malatya Park Hospital Hastanesi baş-
ta Baş Hekim Yardımcısı Doktor Remzi 
Horoz, diğer doktorlar ve sağlık persone-
linin 14 Mart Tıp Bayramını karanfil hedi-
ye ederek kutladı.

TARIMDA
YENİ DESTEKLEMELER

KONULU KONFERANS VERİLDİ

Malatya il tarım Müdürlüğü ve Doğanşehir ilçe tarım 
müdürlüğü tarafından düzenlenen Toplantıya Doğanşehir 
Mahalle Muhtarları ve Çiftçiler katıldı.

Teşvikleri İstismar
Eden Yandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Google Digital 
Atölye Basın Lansmanına katıldı. Bakan Müezzinoğlu, 
burada basın mensuplarının gündeme dair sorularını 
yanıtladı. 

Söğütlü
Ahmet 
GÜNEŞ

Ney İdik Ne Olduk
Ne Olacağız 2’de

SAYFA 3

SAYFA 2
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Söğütlü
Ahmet 
GÜNEŞ

Ney İdik Ne Olduk Ne 
Olacağız

Sana güvenen bir insana asla 
yalan söyleme;
Sana  yalan söyleyen bir insana 
da asla GÜVENME……

Haftanın Sözü 
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Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU 
OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA 
SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ 

İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Adaletiyle ahlakıyla altı kıtaya hüküm eden im-
paratorluktuk,  biz mektebi ile medresesi ile dün-
yaya ilim âlim adamı yetiştiren devlettik,  biz kendi 
üreten yerli mal tüketen millettik,  

Biz ne olduk; devlet liderinin hain korumasını 
mı ararsın , fakir çocuklarını okutayım diye beynini 
yıkayıp vatanına ihanet çetesi kuran din tacirlerin 
imi ararsın. 

Devletin silah fabrikasını patentini satanlarımı 
ararsın, milletin vergilerinden toplanan devletin 
bütçesinden maaş alıp teröristlere yardım yataklık 
yapanımı ararsın, organ nakli için çocuk kesip sa-
tanlarımı ararsın,  bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu 
içip vatan borcu askerliğini yapmamak için sahte 
çürük raporu alanımı ararsın.  

Bizim millet askerliğini yapmayanı adam say-
maz.  Bedenim bozulmasın diye sezeryanla doğum 
yapan bayanımı ararsın,  besleyemem diye çocuk 
yapmayıp ithal mama ile köpek besleyen imi ararsın, 
tatilime keyfime engel olmasın diye iki yaşında 
çocuğu kreşe atanımı ararsın, hanımının keyfi bo-
zulmasın diye anasını babasını huzur evine atanımı 
ararsın, para için anasını babasını boganımı ararsın. 

Zeytine ayakkabı boyası bibere kiremit tozu 
katanımı ararsın,  tavuk etini çamaşır suyu ile 
yıkayanımı ararsın,  bal diye glikoz satanımı at 
eşek eti satan kasabımı ete şırınga ile şu basanımı 
ararsın,  marketlerde genleri ile oynanmış yıllar 
sonra insan sağlığına zarar veren ithal malları mı 
ararsın. Devletin malı deniz yemeyen domuz diyen 
domuzlarımı ararsın, kalabalık tan canlı bomba dan 
tenhalarda tecavüzcülerden gaspcıdan tinerciden 
yaylalarda terörist den korkmaya başladık.  Güven-
lik güçlerimiz şerefli üniformasını çarşıda giyemez 
oldu 

Ne olacağız at kavmi süt kavmi gibi helak ol-
acağız. 

Deveye demişler boynun niye eğri demiş nerem 
doğru ki daha neler.

TARIMDA YENİ DESTEKLEMELER
KONULU KONFERANS VERİLDİ

HABER MERKEZİ 
Malatya il tarım Müdürlüğü ve 

Doğanşehir ilçe tarım müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Toplantıya 
Doğanşehir Mahalle Muhtarları ve 
Çiftçiler katıldı.

Doğanşehir de Düzenlenen pro-
grama, İl tarım Müdürü Tahir Mac-
it, ilçe Müdürü Şerif Çetintaş, İl 
müdürlüğü şube müdürlerinden Zeki 
Sadak ile Ahmet Erkek in katılımıy-
la il ve ilçe müdürlüğümüzün teknik 
personellerince Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının çiftçilerimize 
sunmuş olduğu desteklemeler hak-
kında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe müdürümüz Şerif Çetin-
taş’ın açılış konuşmasından sonra İl 
müdürü Tahir Macit şunları kaydetti: 
“Çiftçilerimizin bu tür toplantılara 
iştirak etmediğinden devletin çiftçil-
erimize sunduğu desteklemelerden 
eksik bilgisi olduğundan, muhtar-
larında mahallelerde çiftçinin gözü 
kulağı olduğundan dolayı sizlerle 
bu toplantıyı gerçekleştirerek en 
azından sizlerin vasıtası ile çiftçiler-
imize bu bilgilendirmeyi yaparak bu 
desteklemelerden azami şekilde fay-
dalanılmasını sağlamak istiyoruz.” 
dedi. Muhtarlarımız ve çiftçilerimizle 
mahallelerdeki tarım ve hayvancılık 
konuları ile alakalı eksikler ve nasıl 
giderilebileceği konusunda fikir alış 
verişi yapıldıktan sonra teknik per-
sonellerce desteklemeler hakkında 
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Doğanşehir’de tarımda yeni desteklemeler konulu konferans verildi
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EN GÜZEL GÜL
Zamanın birinde bir kasabada çok güzel bir kız yaşarmış. 

Bu kız o kadar güzelmiş ki, tam bir ay parçası, kız diyor ben 
güzelim ay diyor ben güzelim. Güzelliği dillere destan olan bu 
kızın ünü çok kısa bir zamanda her tarafa yayılmış. Herkes 
onunla evlenmek istiyormuş. Bu genç ve çok güzel olan kız ise 
hiç kimseleri beğenmiyormuş. Kasabada yaşayan bir genç kıza 
âşık olmuş ve ailesinden istetmiş. Tabii kız teklifi kabul et-
memiş. Aradan uzun yıllar geçmiş kızı isteyen delikanlı kasa-
badan ayrılarak kendine yeni bir hayat kurmuş ve evlenip çoluk 
çocuğa karışmış.

Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı kasabaya düşmüş. Döner 
dönmez ilk işi vaktinde isteyip de alamadığı o dünyalar güzeli 
kızı sormak olmuş. Yaşlı bir adam, önünde gül bahçesi bulu-
nan bir evi göstererek kızın evlendiğini ve bu evde yaşadığını 
söylemiş. Genç bu Dünyalar güzeli kızın evlendiği kişiyi merek 
etmiş. Ertesi gün evinin etrafında gezinirken çirkin bir adam 
yani kıza layık olmayan bir adamın evden çıktığını görmüş. 
Adam gittikten sonra kızın yanına vararak kendisini tanıtmış, 
niçin böyle sana layık olmayan bir adamla evlendiğini sormuş.

Kızda ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü 
koparıp getirirse cevabını vereceğini, yalnız bir şartının old-
uğunu, bahçede ilerlerken geriye dönmemesi gerektiğini 
söylemiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel gülün old-
uğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel bir sarı 
gül görmüş. Tam o gülü koparmak için eğilirken, biraz ilerine 
kocaman bir pembe gül gözüne çarpmış. Tam ona uzanırken 
ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. 
Belki ileride daha güzelini bulurum diye ilerlemiş. Derken birde 
bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş, geriye dönemeyeceğine 
göre mecburen oradaki bir gülü koparıp kıza getirmiş.

Bahçenin en güzel gülünü getirmesini beklerken kız birde 
bakmış ne görsün; yaprakları solmuş cılız bir gül….. Bunun üze-
rine kız adama dönerek şöyle demiş;

“ Bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak isterken 
ömür geçer ve sen en kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın. Bu 
yüzden zamanında elindeki imkânları iyi değerlendirmek lazım 
ve bu imkânlarla yetinmeyi bilmek gerekir’” demiş.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Teşvikleri İstismar Eden Yandı!
Bakan Mehmet Müezzinoğlu, 

teşvik desteklerini istismar eden 
işverenlerle ilgili, “Bizim bu teş-
viklerden istifade edenler arasında 
istismar oranının yüzde 1'den daha 
az olduğu kanaatindeyim. Bu istis-
marı yapanlar da şunu bilsinler ki 
en ağır bedeli ödeyecekler. Bu mil-
letin imkanlarını kendi fırsatçılığına 
dönüştüren bazı işverenler bunun 
bedelini öder ama şuanda yüzde 99 
oranında son derece meşru, başarılı 
bir proje olarak devam ediyor” dedi

Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 
Google Digital Atölye Basın Lans-
manına katıldı. Bakan Müezzinoğlu, 
burada basın mensuplarının gün-
deme dair sorularını yanıtladı. İşv-
erenlerin teşviklerden faydalanmak 
adına işçi çıkartıp yerine yeni işçi al-
dığı yönündeki iddiaların sorulması 
üzerine Bakan Mehmet Müezzinoğ-
lu, konuyla ilgili çok az şikayet duy-
duklarını belirtti. Teşvik projelerinin 
başarılı bir biçimde sürdüğünü ifade 
eden Bakan Müezzinoğlu, “Özellikle 
2017 yılı için ilan ettiğimiz çalışma 
hayatında ve istihdamda milli se-
ferberlik Cumhuriyet tarihinin en 
büyük teşviklerini verdiğimiz bir 
dönem. Bu anlamda yakaladığımız 
son iki aya baktığımızda çok başarılı 
rakamlar. İnşallah yarın itibariyle de 
Şubat ayının son resmi rakamlarını 
açıklayacağız. Sosyal Sigortalar Ku-
rumu SGK'lı olanların son bildirim 
tarihleri ancak diğer ayın 24'ünde 
netleşiyor. Dolayısıyla o rakamlar 
bugün itibariyle netleşmiş olacak. 
Yarın da Ocak, Şubat rakamlarını 
açıklayacağız. Bu teşvikleri istismar 
edenler konusunda şikayet aldınız 
mı? Çok minimum düzeyde şikay-
etleri aldığımızı ifade edebilirim. Bu 
anlamda her türlü tedbiri alıyoruz. 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim 
bu teşviklerden istifade edenler ar-
asında istismar oranının yüzde 1'den 
daha az olduğu kanaatindeyim. Bu 
istismarı yapanlar da şunu bilsinler 
ki en ağır bedeli ödeyecekler. Bu mil-

letin imkanlarını kendi fırsatçılığına 
dönüştüren bazı işverenler bunun 
bedelini öder ama şuanda yüzde 99 
oranında son derece meşru, başarılı 
bir proje olarak devam ediyor” dedi.

“CİDDİ BİR SIKINTIMIZ 
YOK”

İşverenlerin ülke çıkarlarını 
düşünmek zorunda olduklarını if-
ade eden Müezzinoğlu, “O yüzde 
1'de otomasyonun bu kadar güçlü 
olduğu bir yapıda bu ay fark et-
mezsek, gelecek ay bunu yakalarız. 
Çünkü bunların 3 ay önce nerede 
SGK'lı oldukları belli. Bu otomasyon 
entegrasyonlarını bugün yapabi-
lecek gücümüz var. Dolayısıyla on-
lar kendilerini hemen ele verirler. 
Bunu kendilerine fırsatçılık değil, 
bunu ülke, millet adına ve güçlü 
sistemler adına bir fırsat olarak 
görmeliler ve ben bunu bu anlam-
da meşru zeminde yüzde 99'un 
üzerinde de kalan işverenimize de 
teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi 
bir sıkıntımızın olmadığını rahatlık-
la söyleyebilirim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bir televizyon kanalın-

da söylediği “Avrupa 16 Nisan'dan 
sonra çok sürprizlerle karşılaşa-
bilir” sözleri ile ilgili soru üzerine 
Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi: 
“Hayat zaten sürprizlerle doludur. 
Bu konuda 16 Nisan sonrası Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa ile 
olan süreçleri değerlendirmeler-
ini veya Türkiye'ye yanlış yapanlar 
veya yanlış yapmakta ısrar eden-
ler, Türkiye'nin hak ve hukukunu 
istediği gibi zedeleyenler ve çiğney-
enlere biz seyirci kalacak değiliz. 
Alkış tutacak da değiliz. Dolayısıy-
la herkes yaptığı yanlışın cezasını 
günü gelince çeker, bedelini öder. 
Dolayısıyla kimse ben güçlüyüm, 
istediğimi yaparım' diyerek istediği 
yanlışı yapmaya devam edemez. O 
nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız 
tabi ki 16 Nisan'dan sonra hükümet 
olarak da, cumhurbaşkanlığı olarak 
da değerlendirmeleri yapacaktır. 
Bize düşen görev bu ülkenin ve mil-
letin hak ve hukukunu ne pahasına 
olursa olsun korumaktır. Bu milleti 
dünya milletleri arasındaki saygın, 
güçlü yerini yarınlarda daha güçlü 
hale taşıyabilmektir.”

“Nasıl Yönetileceğinin Kararını Veriyorsunuz”
HABER MERKEZI 
Büyükşehir Belediye Konferansında İl 

Eğitim iş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin ortaklaşa düzenlediği programa 
katılan Ağbaba, “Ak Parti’ye oy vermiyor-
sunuz, CHP’ye o vermiyorsunuz, MHP’ye oy 
vermiyorsunuz, HDP’ye oy vermiyorsunuz. 16 
Nisan Referandumda, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’nin nasıl yönetileceğinin kararını ver-
iyorsunuz.” dedi

Eğitim İş ve Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Cumhur-
başkanlığı Sistemine Hayır” başlıklı progra-
ma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya 
Milletvekili Veli Ağbaba, Eğitim İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Balık, CHP İl Başkanı 
Enver Kiraz, CHP İlçe Belediye Başkanları, CHP 
İlçe Başkanları, Vatan ve Millet Parti il başkal-
arı, bazı Eğitim İş İl Başkanları, köy dernekler-
inin Başkanları ve CHP’li vatandaşlar katıldı. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Bu bir 
parti seçimi değil, bu bir kişinin seçildiği bir 
seçim değil, bu seçimde sandığa gittiğinizde 
birini seçmek için gitmeyeceksiniz. Ak Par-
tisine oy vermiyorsunuz, CHP’ye o vermiyor-
sunuz, MHP’ye oy vermiyorsunuz, HDP’ye 
oy vermiyorsunuz. 16 Nisan Referandumda, 
önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin nasıl yöneti-
leceğinin kararını veriyorsunuz. Biz burada 
Hayır’ı anlatıyoruz” dedi.

“BAKAN BOZDAĞ’A 
GÖNDERME YAPTI”

Büyükşehir Belediye Konferansında İl 
Eğitim iş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin ortaklaşa düzenlediği programa 
katılan Veli Ağbaba, konuşmasının başında 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a FETÖ’nün el-
ebaşı Fethullah Gülen İçin söylediği söyleri 
okuyarak başladı. Ağbaba, Bakan Bozdağ 
için adalet önünde bir gün hesap verecek-
siniz diyerek gönderme yaptı. Genel Başkanı 
Yardımcısı Ağbaba konuşmalarında şunları 
dile getirdi, “FETÖ Soruşturmasında yargıya 
girdiler, askeriyeye girdiler, eğitime, sağlığa 
her yere girdiler ama Meclise giremediler. Bir 
temizlik işçisi aldıklarında bu hangi partid-
en, hangi yere bağlı diye bakıyorlar. Alacak-
ları elemanın yedi ceddine bakıyorlar. Ama 
cumhurbaşkanının yaveri FETÖ’cü çıkıyor. Bu 
şekilde seçim yapanlar mecliste milletvekili 
seçiminde yanlışlık yapmama imkânı var mı? 
Bizim siyasi rehberimiz, önderimiz, kurucu-
muz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun dışında 
rehberimiz yok, örnek aldığımız kimse yok” 
diye konuştu. 

BU BİR PARTİ SEÇİMİ 
DEĞİL

Bu seçimin bir parti seçimi olmadığı ifade 
eden Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü, “Yeşily-
urt ilçe başkanımız Ahmet Küçükşahin ile 4 yıl 
boyunca cezaevinde tanıştım. Silivri cezaevin-
de Balyoz davasından 4 yıl cezaevinde yattı. 
Bunun gibi birçok insan var. Diyorlar ki CHP 
her şeye Hayır diyor. Biz şuana kadar ne aldat-
tık, ne aldatıldık. Her yerde her şeye rağmen 
doğruları savunmaya devam ettik. 1980 
anayasasına Türkiye’de yüzde 7,5 oy vermedi, 
onu bilin ki o oy vermeyenlerin tamamı sol-
cudur ve CHP’lidir. 2010 Anayasasına da Hayır 
oyunu verdik. Biz dedik ki eğer Evet çıkarsa 
Yargı birilerinin eline geçer, demokrasi yok 
olur dedik. O gün Evet cephesinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Seçim 
sonucunda yüzde 58 Evet çıktı. Biz yüzde 
40’ta kaldık. Hayırlarınızı savunun arkadaşlar, 
Hayır kötü bir şey değil. Bu bir parti seçimi 
değil, bu bir kişinin seçildiği bir seçim değil, 
bu seçimde sandığa gittiğinizde birini seçmek 
için gitmeyeceksiniz. Ak Partisine oy vermi-
yorsunuz, CHP’ye o vermiyorsunuz, MHP’ye 
oy vermiyorsunuz, HDP’ye oy vermiyorsunuz. 
16 Nisan Referandumda, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’nin nasıl yönetileceğinin kararını veri-
yorsunuz. Biz burada Hayır’ı anlatıyoruz.”
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BİRLİK BAŞKANI İSMET 
BAYRAM’DAN KANDİL MESAJI

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Esnaf 
ve Sanatkârlar kredi ve kefalet Ko-
operatifleri Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram Regaip Kandi-
li Münasebetiyle bir mesaj yayınladı. 
Başkan İsmet bayram mesajında;

“Rahmet ve merhamet 
kapılarının ardına kadar açıldığı, 
günahların bağışlanması için dua 
edenlerin, dualarının kabul olduğu 
müstesna gecelerden birine daha 
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu güzel günler ve geceler insan-
lar arasında sevgi ve kardeşlik duy-

gularının kök salıp gelişmesine ve-
sile olmalıdır. Bizlerde Yüce Allah’ın 
rahmet ve mağfiret kapılarını sonu-
na kadar açtığı bu günleri iyi değer-
lendirerek aramızdaki kırgınlıkları 
gidermeliyiz.

Bu güzel günlerde başta ülkemiz 
olmak üzere tüm dünyada barış ve 
kardeşliğin hakim olmasını temen-
ni ederek, bu duygularla hemşer-
ilerimin ve tüm İslam dünyasının 
mübarek üç aylarını ve Regaip 
Kandili`ni tebrik ediyor, bu anlam-
lı gecenin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi...

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Regaip Kandili dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Başkan Vahap Küçük 
mesajında Regaip Kandili’nin birlik, 
beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve 
kardeşlik duygularının güçlenmesine 
ve hayırlara vesile olmasını diledi.

 Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük Regaip Kandili nedeniyle bir 
mesaj yayınlayarak başta Doğanşehirl-
iler olmak üzere tüm İslam âleminin 
kandilini tebrik etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük Mesajında;: " Bir kez daha 
hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet 
ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği 
üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ne 
erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 
Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle 
dolduran, birbirimize hoşgörülü ve say-
gılı olmamız gerektiğini bizlere hatır-
latan, kardeşlik, arkadaşlık, yardım-
laşma gibi duygularımızı artıran ve biz 

kullarını Allah'a yakınlaştıran günler-
dir. Bu mübarek günler vesilesiyle ara-
mızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgın-
lıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik 
ve beraberliğimizin güçlenmesi için 
bir arada olalım. Bu güzel günde baş-
ta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada 
barış ve kardeşliğin hâkim olmasını 
temenni ediyorum. Edilen duaların ve 
tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin 
nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz 
affından, merhametinden ve iyiliğin-
den bol bol yararlanıldığı bu mübarek 
gecede birlik ve beraberliğimizin art-
ması gerektiği inancındayım. Bu gün 
ve gecelerin en iyi şekilde değerlendi-
rilerek, her zaman ihtiyaç duyduğu-
muz, sevginin tüm insanlar arasında 
yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün 
İslam âleminin üç aylarını ve Regaip 
Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile 
olmasını diler, sevgi ve saygılarımı su-
narım."dedi.

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’TEN KANDİL MESAJI;

Doğanşehir’de
‘Yaşlılara Saygı’ Programı

Doğanşehir Şehit Serdal 
Toprak Çok Programlı Anadolu 
Lisesinde Yaşlılar Haftası ned-
eniyle bir etkinlik düzenlendi.

Doğanşehir Öğretmenevin-
de gerçekleşen programa 
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Okul Müdürü 
Serkan Yılmaz, öğretmen, 

öğrenciler ve yaşlılar katıldı.
Programda konuşan 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, “Bizleri bugün-
lere ve geleceğe hazırlayan 
yaşlılarımız için hayatı kolay-
laştırmak ve kimseye mu-
htaç olmadan yaşamalarını 
sağlamak hem bizlerin hem de 

devletimizin öncelikli görev-
leri arasındadır. Unutmayalım 
ki bir gün herkes yaşlanacak-
tır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 
öğrenciler tarafından yaşlılara 
çeşitli hediyeler takdim edil-
irken program yemek ikramıy-
la sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu, Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün  
desteği ile 6-9 Ağustos tarihleri arasında 
Erzurum da düzenlenen 12. Uluslararası 
Palandöken Karate Turnuvasına 41 ülk-
eden 600’ü yabancı 2000 sporcu tatamiye 
çıktı.

Türkiye Karate Federasyonu, Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün  
desteği ile 6-9 Ağustos tarihleri arasında 
Erzurum da düzenlenen 12. Uluslararası 
Palandöken Karate Turnuvasına 41 ülk-
eden 600’ü yabancı 2000 sporcu tatamiye 
çıktı.

3 Sporcu ile katıldığımız turnuvada 1 
sporcumuz  2003 bay  Kata kategorisinde  
Yunus Emre Gün  Bronz  madalya alarak 
büyük başarıya imza attı.

Sporcularımızın  bu başarısından 
dolayı, Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan 
tarafından derece yapan  öğrencimize Altın   

ve katılan diğer sporcularımıza da  çeşitli 
hediyeler vererek, başarılarını ödüllendir-
di.

İlçe Milli Eğitim  Müdürümüz Caner 
Güler ve Doğanşehir  Atatürk Orta Okulu 
Müdürü  Fikret Yıldırım  Sporcu öğrenciler-
imizi   ve Beden Eğitim Öğretmeni, Karate 
Antrenörü Süleyman Yıldırım’ a Teşekkür 
edip  başarılarının devamını diledi.

Doğanşehir’de Uluslararası Derece
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AK Parti referandum çalışmalarını Doğanşehir’de sürdürdü

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bu mesele Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın meselesi değil, bu mesele bizim meselemiz, gelecek nesillerin meselesi. Biz istiyoruz ki ge-
lecek nesillere sağlam bir cumhuriyet bırakalım. Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakalım” dedi

“Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakalım”

AK Parti İl Teşkilatı, 16 Nisan’da 
gerçekleştirilecek olan referandum 
kapsamında Doğanşehir İlçesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi.

Doğanşehir’de konuşan Bakan 
Tüfenkci, Doğanşehir’in suyunun 
sert, insanının mert olduğunu ifade 
etti.

Türkiye’nin bir yol ayrımına 
girdiğini ifade eden Bakan Tüfenk-
ci, “Önümüzde bir referandum var. 
Geleceğimizi oylayacağımız, Türki-
ye’nin istikametini belirleyecek bir 
seçime gidiyoruz. Bu referandum-
la birlikte Türkiye bir yol ayrımına 
giriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemini oylayacağız. Burada-
ki amaç ne? Niye birileri özellikle 
‘hayır’ diyor? Niçin birileri artık 
tek söz sahibi millet olsun istemi-
yor? Çünkü bugüne kadar sistemin 
arızalarından, çift başlılığından 
dolayı bu ülkenin kaymağını yi-
yenler, ‘hayır sistem değişmesin’ di-
yorlar. Ama benim köylüm, çiftçim, 
işçim, esnafım ‘yeter artık’ diyor. 
‘Bizim hızlanmamız gerekir’ diyor. 
‘Bizim rekabet etmemiz gerekir’ di-
yor. ‘Gençlerimize iş, aş bulmamız, 
işimizi büyütmemiz lazım’ diyor. 
Bunun içinde Doğanşehir cumhur-
başkanlığı hükümet sistemine ne 

diyor, ‘evet’ diyor” diye konuştu.
 

“Hayır diyenlerin 
anlatacakları bir şey 

yok”
  Bakan Tüfenkci, 16 Nisan’da 

ülkenin geleceğinin oylanacağını 
kaydederek, şunları söyledi: “Bir-
ileri bugün gözümüzün içine 
baka baka yalan söylüyor. Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemini 
okumamışlar anlamamışlar. An-
lamadıkları içinde anlatamıyor-
lar, söyleyecek söz bulamıyorlar. 
Minibüsçüye gidip diyorlar ki ’16 
Nisan’da evet çıkarsa senin minibüs 
hattın elinden alınacak.” Muhtara 
gidiyorlar ’16 Nisan’da eğer siz evet 
oyu verirseniz, muhtarlığınız elin-
izden alınacak’ diyorlar. Herhalde 
bunlar milletin zekasıyla alay edi-
yorlar. Yalanlar üzerinden siyaset 
olmaz. Eğer söyleyecek sözün varsa 
gel Doğanşehir meydanında söyle, 
işte meydan, işte Doğanşehir. Ama 
söyleyecek bir şeyleri yok. Anlat-
acak bir şeyleri yok. ‘Niçin hayır?’ 
dediğinizde tek şey söylüyorlar; 
“Türkiye tek adamlığa gidiyor” di-
yorlar. Allah’ınızı severseniz bir 
okuyun, şuanda savunduğunuz 

mevcut anayasayı bir okuyun. Cum-
hurbaşkanı’nın yetkilerini bir oku-
yun. Şuanda cumhurbaşkanının 
yetkiyle ilgili bir sorunu yok ama 
bizim ülkenin yönetimiyle ilgili bir 
sorunumuz var.”

 

“Sistem darbeler, 
muhtıralar üretti”
  Türkiye’nin AK Parti iktidar-

larıyla büyümeye, gelişmeye ve 
değişmeye başladığına dikkat 
çeken Tüfenkci, “Bu mesele Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın meselesi değil, bu mesele 
bizim meselemiz, gelecek nesillerin 
meselesi. Biz istiyoruz ki gelecek 
nesillere sağlam bir cumhuriyet 
bırakalım. Gelecek nesillere güçlü 
bir Türkiye bırakalım. Gelecek ne-
sillere sistem arızaları nedeniyle 
bizim çektiklerimizi çekmeyecek 
bir sistem bırakalım. Biz istiyoruz 
ki gençlerimiz, torunlarımız daha 
müreffeh, rekabetçi, yaşanılabilir 
bir Türkiye’de yaşasın, bizim mü-
cadelemiz budur. Onun için sistemi 
değiştirmek istiyoruz. Ama darbe-
lerle, beşli çetelelerle, basınla bu 
sistemi manipüle edenler, sonuçta 
da hep bu sistemin kaymağını yi-
yenler tutmuşlar ‘hayır’ diye diye 
yalan söylüyorlar. Sistem ne üretti, 
1960’da darbe, 71’lerde muhtıralar, 
80’lerde bir daha darbe üretti. 
Koalisyonların çilesini çektik. Geri 
kalmışlığın çilesini çektik. Ne zam-
an AK Parti tek başına gelip, siyasi 
istikrarı, güveni yakaladığında Tür-

kiye büyümeye, gelişmeye, değişm-
eye başladı” ifadelerini kullandı.

 

“15 Temmuz’da 
darbeye ‘hayır’ 
diyen milletimiz, 

referandumda ‘evet’ 
diyecek”

  Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz 
darbe girişimine ‘hayır’ diyen 
vatandaşların 16 Nisan’da refer-
andumda milli iradeye ‘evet’ diye-
ceğini dile getirdi.

  Tüfenkci, ‘hayır’ cephesinin 
Türkiye’nin güçlenmesini iste-
mediğini ifade ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “16 Nisan’da bu 
millet ayıkmasın, ‘evet’ demesin, 
Türkiye güçlenmesin diye sahneye 
çıktılar, Hollanda’sı, Almanya’sı 
sahneye çıktı. Terör örgütlerine 
kucak açtıkları gibi hep beraber 
‘hayır’ diyorlar. ‘Hayır’ cephesini 
oluşturdular. Hadi onları anlıyoruz 
Türkiye’nin güçlenmesini istem-
iyorlar da sizler niye ‘hayır’ di-
yorsunuz, onu da anlayamıyoruz. 
Gelin, Doğanşehir meydanında 
Doğanşehirli hemşerilerimize izah 
edin. Tanklarıyla, toplarıyla genç, 
yaşlı, çocuk, kadın erkek demeden 
üzerlerine bombalar yağdırdılar. 
Milletimiz meydanlara çıktı ’15 Tem-
muz darbe girişimine hayır’ dedi. 
Doğanşehirli bir kere ‘hayır’ dedi, o 
da darbeye ‘hayır’ dedi. İnşallah 16 
Nisan’da milli iradeye, kendi irades-
ine ‘evet’ diyecek.”

15 Temmuz’u unutmadıklarını 
ve unutturmayacaklarını dile ge-
tiren Tüfenkci, “O gün darbeyi bu 
ülkeye yaptıranlar, bugün hayır 
cephesine arka çıkanlar. Bugün 
hayır cephesinin kazanması, eski 
sistemin devam etmesi, Türkiye’yi 
provokasyonlara, manipülasyon-
lara getirmek, koalisyonlarla 
yönetilmesini istedikleri için di-
yorlar ki ‘eski sistem devam etsin.’ 
Ama Allah’ın izniyle Doğanşehirlin-
in kararı net, oyu evet” dedi.

  Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye’nin 
önemli bir virajda olduğunu ifade 
ederek, 16 Nisan’da gerçekleştiri-
lecek olan referandumun Türkiye 
için büyük önem taşıdığını söyledi.

  Çakır, büyükşehir belediyesi 
olarak olağanüstü bir çalışmay-
la vatandaşlara hizmet ettiklerini 
kaydederek, vatandaşları daha 
güzel hizmetlerle buluşturacak-
larını belirtti.

  AK Parti Malatya İl Başkanı Ha-
kan Kahtalı da 16 Nisan’da yapılacak 
referanduma ilişkin, “Çift başlılığı 
ortadan kaldıracağız, milletin kendi 
iradesiyle seçmiş olduğu, sandığa 
kendi iradesini yansıtmış olduğu, 
hükümet edecek kimi istiyorsa onu 
kendinin seçeceği bir sistem getiri-
yoruz” dedi.

  AK Parti heyeti Erkenek, Ku-
rucuova, Sürgü ve Polat’ı da ziyaret 
ederek, vatandaşlarla bir araya gel-
di. 
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Soldan sağa
1. Molibden elementinin simgesi... Oldum olası... 2. Yalnız 

yasaca akraba sayılan, aralarında kan bağı bulunmayan, öz 
olmayan... Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök soku-
labilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı... Tanrı... 3. Musallat 
olma, saldırma (eski)... Kesimevi, mezbaha (eski)... 4. Gözde 
sarıya çalan kestane rengi... Ramazanda imsak vaktini ve 
namaz vakitlerini gösteren çizelge... İndiyum elementinin 
simgesi... 5. Sunulan şey... Notalamak işi, notasyon... 6. Adi 
bir duruma girmek, bayağılaşmak... Cinsiyet... 7. Türk al-
fabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... Utanma 
duygusu... Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kul-
lanılan, tek tırnaklı hayvan... Yapılarda döşeme gereci olarak 
kullanılan plastik madde... 8. Bilim... İnsanlarda, hayvanlarda 
deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... He-
lyum elementinin simgesi... İki şeyi birbirinden ayıran uzak-

lık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 9. Duvar içinde bırakılan 
oyuk... Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara 
taşıtı... Makinelerde, bir ucu pistona, öbür ucu volanı çeviren 
kaldıraca geçirilmiş, pistonun doğrusal hareketini krankta 
dairesel harekete çeviren, hareketli kol... 10. Başta, kaslar-
da ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler göster-
en, ateşli ve salgın bir hastalık... İçerisindeki bina, tesis ve 
donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketler-
ini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke 
içindeki uçuşların yapıldığı saha... 11. Tiroit bezi... Dar demir 
yolu.. 12. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olma-
yan hayvanları vurma veya yakalama işi... Aşama.. Yaprak-
ları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir 
ağaç... Bazı sayı sıfatlarıyla birlikte kullanılarak bir olayın ve 
olgunun her bir tekrarlanışını bildiren söz, defa, kere, sefer... 
13. Hamur, merhem, boya vb. şeyleri ezip karıştırarak yoğur-
mak için kullanılan ve bir ucu ele alınacak biçimde saplı, öbür 
ucu yassı olan alet (eski)... Ardınca... 14. Kayınbirader (halk 
ağzı)... Kar fırtınalı... İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, 
şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis... 15. Bir devletin veya bir 
ülkenin ana şehrine ilişkin... Hafniyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Birbirine uyan, oranlı (eski)... Genelge, sirküler (eski)... 

2. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi... Çılgın, 
aşırı deli (kimse)... 3. Asal (eski)... Yazı ile bildirme (eski)... 
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hay-
vanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle... 4. 
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete 
ile yapılan ince dantel... Bilimler, ilimler (eski)... Hristiyanların 
her yıl 25 Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yor-
tu... 5. İshal (eski)... Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak)... 6. 

Boş yeri kalmamış, meşbu... Rütbesiz asker, nefer... Yetişmek, 
yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, 
izleme... 7. Millet... İnsan, mal, eşya vb. için küçümseme yol-
lu bir söz... Polonyum elementinin simgesi... 8. Metin olma, 
dayanma, dayanıklılık, sağlamlık... Rüzgâr (eski)... Kimyasal 
enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya... 9. Sıkıntı, 
bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir 
söz... Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşi-
minde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan 
katı yakıt, kok kömürü... Havanda bir şeyi dövmeye yarayan 
tokmak... 10. Nakit... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı 
ses... Yer fıstığı... 11. Bir devletin yönetim biçimini belirten, 
yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını 
gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, 
kanunuesasi... Denizle ilgili (eski)... 12. Çok ve çeşitli şeyler... 
-den -e kadar (eski)... Şimdiki zamana en yakın zamandan beri 
olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan... 13. Karakter... 
Uygun, akıllıca, 
makul... 14. Üzer-
ine yan yelkeni aç-
mak için direkler-
in gerisine eğik 
olarak konulan 
seren... Siirt iline 
bağlı ilçelerden 
biri... 15. Kasta-
monu iline bağlı 
ilçelerden biri... 
Birleşik olmayan 
ve yapım eki alma-
yan zarf: En, pek, 
çok, az gibi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir’de
‘Hediyem Kur’an Olsun’
Kampanyasına İlgi Arttı

HABER MERKEZİ 
Diyanet İşleri Başkanlığınca 

başlatılan ‘Hediyem Kur’an olsun’ kam-
panyasına Doğanşehir ilçesinde de ilgi 
gösteriliyor.

İlçe Müftüsü Şemsettin Karcı, kam-
panya süresince hedeflerinin bin Kuran’ı 
Kerim hediye etmek olduğunu söyledi.

‘Hediyem Kur’an olsun’ projesi ile 
daha çok insanın Kuran’ı Kerim’e ul-
aşması, anlaması ve hayatına anlam 
kazandırmasını amaçlandığını belirten 
Doğanşehir İlçe Müftüsü Şemsettin 
Karcı, “Kur’anlar İngilizce, Rusça, İspan-
yolca, Fransızca dillerinde mealli olacak-
tır. İlerleyen aşamalarda gelen talepler 
doğrultusunda farklı dillerde mealler 
de hazırlayabileceğiz. Türkiye’de Aliyyül 
Kari kıraati, yurt dışı nüshalarda ise re-
smi Osmani kıraati üzere basılmış nüsha 
dağıtılacaktır” diye konuştu.

Karcı, “Hz. Peygamberimizin Veda 
Hutbesinde, yolumuzu şaşırmamak 

için sarılmamızı istediği ve kıyamete 
kadar bize emanet olarak bıraktığı en 
önemli iki değerden biri yüce kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’dir. Biz Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak, artık, yeryüzünün hiçbir 
yerinde, Kuran’ın hayalini kuran hiçbir 
ev, Allah’ın sözünü kalbine indirmey-
en hiçbir mümin kalmasın istiyoruz. 
Kuran’ı Kerim’in ışığı bütün insanlığın 
yolunu aydınlatsın, dokunmadığı hiçbir 
gönül kalmasın diye hayırseverlerimiz-
in de desteğiyle Diyanet İşleri Başkan-
lığımızın öncülüğünde Doğanşehir 
Müftülüğü olarak bin adet Kur’an-ı Ker-
im hediye ediyoruz. Hediyemiz Kur’an 
olsun, insanlık doğru yolda buluşsun 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Karcı, kampanya 
çerçevesinde bağışta bulunmak ist-
eyenlerin Doğanşehir Müftülüğüne 
gelmeleri yada Cami görevlilerine 12 
TL bağışta bulunmaları ile kampanyaya 
destek olabileceklerini söyledi.

“DOĞRULAR KONUSUNDA
TEREDDÜT ETMİYORUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti Malat-
ya Milletvekili ile birlikte Doğanşehirlilerle bir araya geldiler

 Milletvekili Nurettin Yaşar, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile bir-
likte ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, 
vatandaşlarla bir araya geldi.

  Ziyarette vatandaşlara hitap eden 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, 16 Nisan’da yapılacak referandu-
mun önemine değinerek, “Bugüne kadar 
darbecilerle gelen anayasalarla yaşadık. 
Bugün ise önümüze milletimizin oylarıyla 
seçilecek bir anayasa geldi. Bunu mille-
timiz yapacak” dedi.

  AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin 
Yaşar ise Türkiye’nin 1960’tan sonra beşin-
ci referandumuna gittiğini anımsatarak, 
“Bu parti ya da şahıs seçimi değil. Biz parti 
adına, şahıs adına ya da kendimiz adına 
gelmedik. Hepimizin ortak bir meselesi 
var. Bu meseleyi nasıl anlarız, nasıl yorum-
larız, nasıl çözeriz onun için geldik. 1961’de 
darbeden sonra bir anayasa referandumu 
vardı. 1982’de darbeden sonra bir refer-

andum vardı. 1987’de Özal’ın yasaklarla 
ilgili referandum vardı. 2010’da tekrar bir 
anayasa referandumu yaptık ama kısmi bir 
şey oldu. Şuanda yapmak istediğimiz şeyi o 
zaman gerçekleştiremedik. Şuanda tekrar 
anayasayı değiştirmek üzere uzlaşma 
sağlandı. Biz doğrular konusunda tereddüt 

etmiyoruz. Asıl amacımız bu memleketin 
ana istikametini doğru bir yere oturtmak. 
Anayasa bunu engelliyordu çünkü bu bir 
darbe anayasasıydı. Memleketin ve mille-
tin önünü açmaktansa, devlet içinde birik-
en bir gücü ayakta tutmak için hazırlanan 
bir anayasa” diye konuştu.
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 - K O Ç   A İ L E S İ  -                                                         
     Bu aile, YUSUF  ve MÜTEVEFFİYE’ den türemiştir. 

Bu beraberlikten;  1) Hasan  2)Koçu  3) Gagut Hüseyin 

(1884-1917) dünyaya gelmişlerdir. 

Hasan ya da Koçu’ dan biri, Kahraman Çavuş ve 

kardeşi İzzet ile birlikte İstiklal Harbinde, Antep ve 

Maraş’ı savunan milis kuvvetlerine Viranşehir halkının 

erzak yardımını kağnı arabası ile taşırken, aniden  

bastıran şiddetli bir kış soğuğunda, Sürgü mevkiinde 

donarak ölmüştür.Diğer kardeş hakkında bilgi yoktur.

GAGUT HÜSEYİN- İbrahim-Ümmügülsüm kızı Kör Ze-

kiye(1988-…) ile olan evliliğinden; Ali (1912-1982) dün-

yaya gelmiş, babasından dolayı Gagut Ali diye anılmştır.

GAGUT ALİ- Porgalı Bekir-Ayşe kızı (Kalaycı Abu-

zer’in bacısı) Hatice  (1911-1982) ile olan beraberliğin-

den; 1) Hanifi Fevzi(1933-1952)  2)Berber Şahin(1938-….)  

3)Nazif(1947-….)  4)Nazmiye(1949-….)      5)Fahriye 

(1952-….) dünyaya gelmişlerdir.

Ali Koç, bir süre eğitmen olarak görev yaptı. Çocuk-

larından Şahin bir  süre Doğanşehirde berberlik yaptık-

tan sonra, bu mesleğini Adanada sürdürmektedir.

ŞAHİN KOÇ- Emrullah( Çenço Mahmut) ve Naime’den 

olma büyük bir  ihtimalle Özgül ile evlenmiştir.

Gagut Ali’nin annesi Kör Zekiye, kocasının ölümü 

üzerine Ağagillerde  çoban- lık yapan Çoban Hüseyin ile 

evlenmiş, bu evlilikten; Nigar(Banazıya gelin gitmiştir.) 

ve Fahriye(Giney) kocası ölünce Adana’ya göçmüştür. 

Bu aile hakkında fazlaca da bilgi yoktur.

        Diğer bir “KOÇ “ ailesi, Porgalı Kalaycı Abuzer 

Koç ailesidir.

ABUZER KOÇ- Hatice(Kerim Toraman’ın ilk eşi Fat-

ma’nın ilk evliliğinden olan kızı) ile olan evliliğinden; 1) 

Nuriye, Yozgatlı Orhan ile, 2)Necla, Hacı ile  3) Memet, 

Mersinli Dilşah ile, 4) Zülfide, Sivaslı Mahmut ile ev-

lidirler.

Abuzer Koç, Doğanşehirde uzun yıllar boyunca 

ikamet eden, diğer bütün Porga-      lılar gibi, dürüst, 

zararsız, iyi kalpli biri olup, kalaycılıkla iştigal etmiştir.  

 -  K U T L U    A İ L ES İ - 
      Bu aile, HASAN  AĞA  ve  ÜMMÜGÜLSÜM’ den 

türemiştir. Bu beraber- likten; 1) Molla Eşref  2) Molla 

Şakir(1844-1910)  3)Ali  4) İbrahim (1878-…)  5) Sidret  

6) Serfinaz dünyaya gelmişlerdir.

MOLLA EŞREF–Taner ailesinden Recep-Sultan kızı 

Efruz ile olan  evliliğinden 1) Hasan  2) Hüseyin 3) Za-

hide dünyaya gelmiştir. Bu aile üyeleri “Mutlu” soyadını 

kullandıklarından, geniş bilgi bu ailede ele alınacaktır.

MOLLA ŞAKİR–Nezafet ile olan evliliğinden; 1)Molla 

Pehlül  2) Ümmi  dün- yaya gelmiştir.

MOLLA PEHLÜL- İlk evliliğini Şen ailesinden Go-

maralı Süleyman’ın kızı Fatma(1906-…)ile yapmış, 

Hacı Osman dünyaya gelmiştir. İkinci evliliğini yine 

Şen ailesinden Ahmet Şen’in kızı Zahide ile yapmış, 

bu evlilikten de 1) Ümmi(1927-…) 2) Hatice(1928-…) 3) 

Yaşar(1933-2010  dünyaya gelmişlerdir. Zahide, İsmail 

Doğan ile kısa bir evlilik yapmışsa da boşanmıştır.

HACI OSMAN- Mutlu ailesinden Hüseyin-Ülfet kızı 

Gülhanım ile olan evli- liğinden; 1) Güner  2) Gülser  3) 

Gülten  4) Yüksel  5)Turan  6)Doğan(Çocuk yaşta öldü) 

7)Yücel(Çocuk yaşta öldü),dünyaya geldiler.

Hacı Osman; tıknaz, kısa boylu, kendine güveni olan 

iyi huylu bir insan olarak hatırlıyorum. İyi bir güreşçi 

olduğunu da söylerlerdi.

GÜNER- Vezir Yılmaz ile olan evliliğinden; 1)

Memet(Çocuk yaşta öldü)   2)Mehtap(Genç yaşta öldü)  

3)Yücel  (Geniş bilgi “Yılmaz” ailesinde)-Güner’i, eşi 

samimi arkadaşım Vezir Yılmaz nedeni ile tanımak-

tayım. Güzel huylu, uyumlu, anlayışlı ve hoşgörülü 

biridir. 

GÜLSER- Süleyman Kutluk ile evliliğinden çocuk 

yok.

GÜLTEN- Fikret Koçak ile evliliğinden çocuk yok.

YÜKSEL KUTLU- Şavşatlı Cemile ile olan evliliğin-

den; 1) Canan(Öğret.),Zeki Çelik ile evliliğinden; İlber 

Utkan  2) Seda(Öğret.),Fatih Akdere ile evli,  3)Mehmet( 

Dr.) Neziha ile evliliğinden; Eymen ve Ömer oldu.

Yüksel, sessiz, sakin, güzel ahlakı olan, görevine 

müdrik ve iyi bir aile baba- sıdır. Orman işletmesinden 

emekli.Vakitsiz ölümü insanları üzmüştür.

TURAN KUTLU(Öğret.)–Yolkoru’lu Fatma ile olan ev-

liliğinden; Alper- Seyda- Osman Mete-  Oğuzhan- Gülten 

dünyaya gelmişlerdir.

Turan; terbiyeli, saygılı toplumda iyi bir yer et-

miş değerli bir insandır. Sevdiğim ve takdir ettiğim 

gençlerden biridir. İlkokul öğretmenliğinden emeklidir. 

Çiftçi- likle iştigal etmektedir. 

ÜMMİ- Abdülkadir Doğan ile nişanlı iken Hanifi 

Öztürk tarafından kaçırıldı. Ümmi-Hanifi evliliğinden; 

Fuat- Hacı- Nuray- Recai dünyaya  gelmiştir. ( Geniş bil-

gi “ Öztürk “ ailesinde)

Ümmi abla, yumuşak huylu, güler yüzlü, dünya tat-

lısı bir kadındı.Takdirime şayan saygı duyduğum bir in-

sandı.

HATİCE- Niyazi Can ile olan evliliğinden; Metin- Ner-

min- Fethi- Nezahat- Ferit dünyaya geldi.(Geniş bilgi “ 

Can “ ailesinde)- Hatice abla kapı komşu- muzdu. Ken-

disini çok iyi tanımaktayım. İyi ve hatırlı bir insandır. 

Kendisine ve eşi Niyazi abiye saygı ve sevgim büyük ol-

muştur. Onlar da bana karşı daima iyi davranmışlardır.

YAŞAR KUTLU- Varol ailesinden, Hüseyin-Rukiye 

kızı Naime ile olan evli- liğinden;  Zennure- Mebrure- 

Bedri- Münir dünyaya geldi.

Yaşar Kutlu; insanlara değer veren, saygı ve sevgide 

kusur etmeyen, insanları incitmemeye özen gösteren 

bir kişi olarak tanıdım kendisini. Sevdiğim ve takdir et-

tiğim insanlardan biridir.

ZENNURE- Şerif Kınacı ile olan evliliğinden; Kürşat- 

Murat- Eyüphan dünyaya geldi.(Geniş bilgi “Kınacı” ail-

esinde.)-Temiz, terbiyeli, aklı başında ve çalışkan birid-

ir.

MEBRURE- H.Memet Öztürk ile evliliğinden; Alper-

en- M.Fatih- Merve dünya- ya geldi.(Geniş bilgi “Öz-

türk” ailesinde)- İyi niyetli, temiz ve tertipli öğren- cil-

erimden biridir. Öğretmen olarak  görev yapmış, eşi 

H.Memet Öztürk ile mutlu bir yaşantısı vardır.

BEDRİ KUTLU(Öğret.) – Semail Şahin’in kızı Funda 

ile olan evliliğinden; Duygu dünyaya gelmiştir. İnsan-

lara değer veren, saygı uyandıran bir kişidir. İyi bir 

öğretmen, iyi bir insan, iyi bir eş ve iyi bir babadır. Çok 

sevdiğim ve takdir ettiğim insanların başında gelir.          

MÜNİR KUTLU (           )- Tokatlı Leyla ile olan evlil-

iğinden; Gamze-Gözde-Ahmet Melik dünyaya gelmiştir. 

İyi karakterli biri olarak tanırım.

ÜMMİ (Molla Şakir ve Nezafet’ten olma) Karabey-

lerden Hüseyin Yurtçu ile olan evliliğinden; 1)Cemile  

2) Rukiye  3) Servinaz  dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi 

“Yurtçu” ailesinde)

ALİ  - Kaya ailesinden Numan-Elmas kızı Fidan(Mah-

bule)1874-1962   ile olan evliliğinden çocuk yok. Evli-

liklerinin ilk yıllarında, Ali hastalanıp ölünce, dul kalan 

eşi Fidan, kaynı İbrahim ile evlenir. Bu evlilikten;   

1) Seyhat(Sebahat)1899-…) 2) Nigar (1901-…)  3)

Hava (1903-..) 4)Hüseyin Hüsnü (1911-1981)  5)Fatma 

(1915-…) oldular.

SEYHAT(Sebahat)–Sefer Ağa oğlu Derviş İnal ile ev-

liliğinden; Fatma ve Mah- mut(topal) dünyaya geldi.

(Geniş bilgi “İnal” ailesi.)     

NİGAR- Lavke Hacı Dursun ile evliliğinden Lütfi ve 

Lutfiye dünyaya geldi.( Geniş bilgi “ Dursun “ ailesinde)  

Nigar’ın ilk evliliği Vezir ile olmuş, ancak çocukları ol-

mamıştır.

HAVVA-  Malümat yok. Muhtemelen çocuk ya da 

genç yaşta ölmüştür.

HÜSEYİN HÜSNÜ KUTLU- Birinci evliliğini Gogop ail-

esinden Osman-Fatma   kızı Nesiye ile yaptı. Bu evlilik-

ten; Necati ve Şahabettin oldu. İkinci evliliğini Hatice 

ile yaptı. Bu evlilikten çocuk yok.

NECATİ KUTLU- Darendeli Ayşe ile evliliğinden; 1)

Ulviye + Sabahattin Özel = Onur -…… /2) Ümit (Öğret.) 

+ Şeref Şen(Müh.)=Buğra-Emre  ve Ogün / 3)Cevdet –4) 

Cem dünyaya gelmişlerdir.

Necati Kutlu; değerli, saygın ve bir toplum insanı 

idi. Saygı duyduğum insan- lardan biridir. Askerlik 

şubesinde memur olarak çalışıp, oradan emekli olmuş-

tur.

ŞAHABETTİN KUTLU- Polatlı Halil Yücel kızı Atiye ile 

olan evliliğinden; 1)Şefik (Sağ.Şb.Md.) +Rabia =Ceren 

ve Kahre.  /2) Refik +Hidayet =Hüseyin va Kaan.  /3) 

Ufuk + Aysel =…………………………… 4) Uğur (…….) +Serap 

= Ilgın ve Doğu.  dünyaya gelmişlerdir.

ŞEFİK KUTLU- Terbiyeli, gayet olgun, hatırlı, ilgi-

li, kültürlü, büyüklerine karşı saygılı, toplum içinde 

yeri olan sosyal bir insandır. Diğer kardeşlerini çok iyi 

tanımamaktayım. Ancak  iyi birer insan olduklarından 

kuşkum yoktur.

Şahabettin Kutlu’ya gelince, o benim başımın be-

lasıdır. Niçin böyle ifade etti- ğimi o anlar. Sevimli, 

cana yakın, şaka kaldırır, ama bir de sinirlendi mi or-

talığı duman eder, zaptedilmez. Eski dönemlerde ilçede 

yaşanan C.H.P. ve D.P. çekişmelerinde o daima baş roll-

erdedir. Kavgaların değişmez aktörlerindendir. Artık 

yaşlandı. Hac’a da gitti geldi. Şimdi istese de elinden 

bir şey  gelmez artık. Askerde en çok dayak yiyen insan 

olarak, tarihe geçmiştir. Ali Doğan ile olan   kavgaları 

dikkat çekicidir.

Hüseyin Hüsnü, annesinin adı ile Fidan Hüseyin 

diye bilinirdi. Aklı başında, oturmasını kalkmasını 

ve konuşmasını bilen, giyimini kuşamını yakıştıran, 

sevdiğim ve saydığım düzgün insanlardan biri idi. 

Muhtarlık ve Reis vekilliği de yaptığı bilinir. Onu hep 

fotör şapkasıyla ve kankası dayım ve kayın babam Ah-

met Durak ile olan birlikteliğini hep hatırlarım. Dayım 

öldüğünde nasıl üzülüp göz yaşı döktüğüne şahidim.

 SİDRET (1876-1949)- Hoca Süleyman Öz-

bey(1861-1932) ile evliliğinden; 1) Hasan(1896-1919)  2)

Mehmet Fahri (1901-1958)  3)Hatice  (1909-…..) dün-

yaya geldi. (Geniş bilgi “Özbey “ ailesinde.)

 SERFİNAZ (1859-1912)- Muharrem Albayrak ile ev-

liliğinden; 1)H.Memet (1896-1965) 2)Hanife(1901-1935)

genç yaşta öldü. Dünyaya geldiler. (Geniş bilgi “Albay-

rak “ ailesinde.)

NOT- Ali ve daha sonra İbrahim Kutlu’un eşi olan 

Fidan(Mahbule), Numan Kaya ve Elmas’tan olma Mu-

hteber( İskender Yücel’in eşi), Yusuf Kaya(Kerim Tora-

man’ın kayın babası), Ahmet Kaya( H.Memet Kaya’nın 

babası) ile anne-baba bir kardeştirler. Rıza Özdemir ile 

anne bir baba ayrı kardeştir. Hurşit Güler’in eşi Pembe 

ile de anne bir baba ayrı kardeştir.

Şu demek oluyor ki, hepisinin ortak annesi Elmas; 

Numan Kaya- M.Tevfik Öz-   demir ve Hurşit Güler’le 

olmak üzere tam üç evlilik yapmıştır.
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