
C M Y K 1 C M Y K 1

Fiyatı:50 Kuruş 3 EKİM 2017 SALIHaftalık Siyasi Gazete

KAYMAKAM SOYSAL, ALTINTOP 
VE HUDUT MAHALLE ZİYARETLERİ
Doğanşehir Kaymakamı Muhammed 
Üsame Soysal, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük ile birlikte  
Doğanşehir Altıntop ve Hudut Ma-
hallelerini ziyaret etti>>5’TE

Doğanşehir 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Caner 

Güler İlköğretim 
Haftası Dolayısıyla 

Mesaj Yayımladı SAYFA 4

Doğanşehir AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Kamer 
Kınık ile Doğanşehir AK Parti 
Kadın Kollarından Lale Horoz 
AK Parti’den istifa ettiler. 

Doğanşehir AK Parti Kadın 
Kollarından Lale Horoz yaptığı 
açıklamada, “Gördüğümüz lü-
zum üzerine AK Parti’den isti-
fa ediyoruz.” dedi.

AK Partiden 2 İstifa

GÜLŞEHİR GENÇLİK
KİTAP KAFE AÇILDI

SAYFA 4

MASİAD YÖNETİCİLERİNDEN MALATYA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ZİYARET  

SAYFA 5



2 3 EKİM 2017SAĞLIK

Dili, Dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
Hacı Bektaş-ı Veli

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 13    Sayı: 594

Yayın Türü: Süreli

3 EKİM 2017 SALI

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

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/

KANSER GELİŞİMİ ÖNLENEBİLİR
Türkiye’de ve özellikle Batılı ülkelerde oldukça yaygın 

hale gelen kolon kanserinde en büyük tehdidin toplumun 
konuya ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması olduğunu söyley-
en Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar 
kolon kanseri korunma ve tarama yöntemlerini, beslenmenin 
önemini anlattı.

GENETİK YATKINLIK ÇOK ÖNEMLİ
Kolon kanserinin ortaya çıkmasında genetik faktörler 

diğer kanserlere göre daha fazla etkili oluyor. Yaklaşık yüzde 
90’ı ise kalın bağırsaktaki polipler (iyi huylu tümörler) ned-
eniyle başlıyor. Genetik yatkınlığa neden olan hastalıklarda 
farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak bu ailelerde 
takipler sık yapılmalıdır. Bazı ailevi kolon ve rektum kanseri 
sendromlarında hastalığın oluşma oranı o denli yüksektir ki, 
bu aile bireylerinde, kılavuzların önerdiği zaman ve şekilde, 
koruyucu olarak kalın bağırsağın çıkarılması işlemi gerekir. 
Kolon kanserinin önlenmesi açısından düzeltilebilir risk fak-
törleri içinde aşırı kilolu olmak, aşırı alkol tüketimi, sigara 
kullanımı, proteinden zengin diyetler, fazla miktarda kırmızı 
et tüketimi sedanter yaşantı gibi faktörler sayılabilir. Bu risk 
faktörleri düzeltildiğinde kolon kanserine yakalanma riski 
azalacaktır.

KOLON KANSERİ TARAMA TESTLERİNİ 
İHMAL ETMEYİN

Kolon kanseri taramasında en kolay yöntem; dışkıda gö-
zle görülemeyecek kadar az miktardaki kanın saptanması 
için yapılan “gizli kan testi”. Ancak bu yöntem her polipi ya 
da kanseri yakalayamayabiliyor. Bu nedenle daha güvenilir 
başka testlerle birlikte kullanılması gerekiyor. Daha ileri bir 
yöntem olan sigmoidoskopi ise bağırsağın makattan itibaren 
son 60 cm’lik kısmının optik cihazla incelenmesi anlamına 
geliyor. Daha riskli bireylerde ise tüm kalın bağırsağın in-
celendiği kolonoskopiden yararlanılıyor.

KOLONOSKOPİ NEDİR?
Kolonoskopi; kalın bağırsak içindeki lezyonları ve pa-

tolojileri ortaya koymada büyük yarar sağlayan ve “altın 
standart” kabul edilen bir yöntem. Normal riskli bireylerin 
40 yaşından itibaren yılda bir dışkıda gizli kan testi, 50 ile 
70 yaş arasında olanların ise her beş yılda bir sigmoidosko-

pi yaptırılması öneriliyor. Kansere dönüşme riski yüksek 
olan poliplerin temizlenmesi ve uygun aralarla izlem, kolon 
kanserinden korunmada önem taşıyor. Bugün 60 yaş üzer-
indeki insanların yaklaşık yüzde 40 ile 50’sinde polipe rast-
lanıyor ve bu oran yaşla birlikte artıyor. Risk grubundaki bir 
kişide eğer tarama kolonoskopisinde bir veya birkaç küçük 
polip varsa, kolonoskopi düzgün yapıldıysa ve polipler tama-
men alındıysa, bu hastanın riski toplumdaki ortalama riskle 
aynı düzey yani yaklaşık olarak yüzde 5.5 oluyor.

Kolon kanseri için ailesel risk faktörleri ve kişisel dü-
zletilebilir veya izlenmesi gereken risk faktörleri bilinir ve 
kişilerde buna yönelik uygun kontroller yapılırsa, kanser 
gelişmesinin büyük oranda önlenebileceğini veya kanserler-
in erken evrede yakalanıp daha kolay tedavi edilebileceğini 
bildirmektedir. Ailesinde genetik yatkınlık bulunanlarda, 
örneğin kalın bağırsak kanseri veya kalın bağırsak kanseri 
ile genetik ilişkili olabilen diğer kanserli bireylerin meme, ra-
him kanseri, yumurtalık kanseri tiroid kanseri, gibi kanseri 
olanlarda kolonoskopik taramaya başlama yaşı daha erken 
ve kontroller daha sık önerilebilmektedir.

Poliplerin görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Toplum-
da herhangi bir riski bulunmayan sağlıklı bireylerde kolon 
kanseri taramasına 50 yaşından sonra başlanır. Böyle averaj 
riske sahip bir bireyde 50 yaşından sonra yapılan bir tara-
ma kolonoskopisi “eğer tamamen normal sonuç vermiş ise” 
kişiyi yaklaşık 8- 10 sene koruyabilir. Ancak; risk faktörü bu-
lunanlarda veya daha önceki kolonoskopisinde polip varlığı 
olanlarda, ailesinde kolon kanseri bulunanlarda, özelikle 
birinci derece akrabalarında adenomatöz polip bulunanlar-
da, kolonoskopik tarama sıklığı değişkenlik gösterir. Tarama 
kolonskopisinde Polip saptanmayan, risksiz bireylerde ikinci 
tarama kolonoskopisi için acele etmeye gerek yoktur. Aile-
vi riski olanlarda ya da kolonoskopide polip saptananlarda 
ikinci tarama kolonoskopi için gereken süre, polibin türüne, 
büyüklüğüne, sayısına ve polibin içindeki yapıya göre tarama 
belirlenir.

KOLON KANSERİ TEHLİKELİ Mİ?
Erken teşhisin çok önemli olduğu kolon kanseri, belirti 

vermeyen ve yavaş ilerleyen bir kanser türü. Özellikle 50 yaş 
ve üzerindeki kişilerde görülen bu kanser erken teşhisle te-
davi edilebiliyor. Kolon kanseri dünyada 2. ya da 3. sıklıkta 
görülen kanserler arasında yer alıyor.

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
•Kansızlık
•Ele gelen kitle
•Rektal kanama
•Dışkıda kan
•Büyük abdest çapında incelme
•Büyük abdest düzenin değişmesi
•Tuvalete gidip rahatlayamama
•15 günden uzun süren karın ağrısı
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KİLO ALMANIZIN SEBEBİ
UYKU PROBLEMİ OLABİLİR 

Uyku yaşamımızın önemli bir sürecini oluşturan, temel fizyolojik 

bir gereksinimdir. Sağlıklı yetişkinlerin günde ortalama 7-8 saat uyu-

ması sağlık açısından önerilmektedir. Düzensiz uyku gün içerisinde 

de düzensiz beslenme ve buna bağlı olarak daha fazla kalori alımı ile 

ilişkilendirilebilir. 

Obezite alınan kalori ile yakılan kalorinin eşitlenememesi duru-

munda oluşan bir hastalık durumudur, düzensiz uykuda bireylerin 

gün içerisinde veya uyku arasında atıştırmalıklara olan ihtiyacını 

arttırarak obezite oluşumu ile düzensiz uyku veya uykusuzluk ar-

asında doğru orantılı bir ilişki sağlamaktadır. 

Uykusuzluk kortizol ve leptin hormonlarını etkiler bunun sonucu 

olarak kendinizi sürekli aç hissetmenize neden olur. Özellikle obez 

bireylerin uyku problemleri daha da artmaktadır. Yapılan çalışma-

larda göstermiştir ki bel çevresindeki artışla bağlantılı olarak uyku 

bozuklukları da artış göstermektedir. 

Uyku sorunları fizyolojik veya psikolojik etkilere bağlı olarak 

gözlenebilir. Uyku sorunları; uykusuzluk, aşırı uyuma, uyku apnesi 

veya narkalopsi olarak sınıflandırılabilir ve günümüzde birçok birey-

de gözlenmektedir. 

Uyku probleminizin beslenmeyle ilgili boyutuna bakacak olur-

sak bu tarz problemlerle karşılaşıyorsanız çay ve kahve tüketiminizi 

sınırlandırmakla beslenmenizi düzenlemeye başlayabilirsiniz. 

Akşam yemeklerinde çok yememek için öğlen ve akşam yemeği 

arasında mutlaka bir ara öğün yapmalısınız. Ara öğün yapılmaması 

kan şekerinin düşmesine ve bunun sonucunda akşam aşırı yemek 

yeme isteğine neden olur. 

Akşam yemeklerinizden sonra tatlı veya atıştırmalıklar yerine 

bir porsiyon meyve veya 10 adet çiğ fındık veya badem  tüketmek 

vücudunuzun uykuya daha rahat dalmasına katkı sağlar. 

Yeşil çay, melisa çayı veya papatya çayı gibi rahatlatıcı özelliğe 

sahip çaylarında 1 fincan tüketilmesi uyku kalitesinin artmasına 

olumlu etki sağlayacaktır.

Günlük önerilen 10.000 adım uyku düzenizin ve kalitesinin de 

artmasına katkı sağlayacaktır. 

Uyuduğunuz ortamın kaliteli bir uyku için uygun olmanıza özen 

gösterin. Sessiz ve karanlık ortam uyku kalitenizi arttıracaktır. 

GÖZDE SULTAN
ŞAHİNOĞLU

(BASIN: 672382  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi, Bağlar mevkii, 212 Ada No, 
   1 Parsel No, Afet evi ve arsası
Yüzölçümü  : 564,65 m2  
Kıymeti  : 81.370,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü : 09/11/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ 2 NOLU DURUŞMA SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  :Malatya İl, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi, Bahçelievler mevkii,
   2851 Parsel No, Kavaklık
Yüzölçümü  : 860,00 m2  
Kıymeti  : 20.348,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü : 09/11/2017 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ 2 NOLU DURUŞMA SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Malatya İl, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi, Pınarbaşı  mevkii,
   2317 Parsel No, Boş arsa
Yüzölçümü  : 72,00 m2  
Kıymeti  : 7.200,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü : 09/11/2017 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri  : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ 2 NOLU DURUŞMA SALONU - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verile-
bilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları top-
lamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu mik-
tar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka-
ca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

İlçemizde Görev Yapan Binbaşı
Harun Yılmaz Çatışmada Yaralandı

Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıkla-
ma ise şöyle:

"Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasy-
onel faaliyetin bitmesini müteakip, içerisinde Kocaköy 
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yıl-
maz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın bulun-
duğu aracın Boyunlu Köyü’nden Gözebaşı Köyü’ne in-
tikali esnasında, Gözebaşı Köyü mevkiinde bir araçtan 
ateş açılmış, açılan ateşe ateşle karşılık verilmiş, çıkan 
çatışma sonucunda; Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı 

Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Astsub-
ay Başçavuş Kenan Mercimek hafif,  Jandarma Uz-
man Çavuş Hatip Çağlar ağır şekilde yaralanmışlardır. 
Yaralılardan, Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jan-
darma Uzman Çavuş Hatip Çağlar Diyarbakır Selahattin 
Eyyubi Devlet Hastanesi’ne helikopterle tahliye edilm-
işlerdir. Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar, Diyar-
bakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ameliyata 
alınmış olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak şehit olmuştur."

Doğanşehir ilçemizde  2009 – 2011 yıllarında İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı yapan Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz, Diyarbakır'ın Ko-
caköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasın-
da çıkan çatışmada yaralandı.  Meydana gelen çatışmada Jandarma 
Uzman Çavuş Hatip Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak şehit oldu. Yaralanan Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jan-
darma Binbaşı Harun Yılmaz'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi
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Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler 
İlköğretim Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Caner Güler´in 2017- 2018 Eğitim - Öğretim 
Yılı İlköğretim Haftası Dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

Güler mesajında “Ülkemizin dört bir 
köşesinde olduğu gibi, içerisinde bulunduğu-
muz hafta, ilçemizde de büyük bir sevinç, 
heyecan ve mutlulukla 2017 - 2018 Eğit-
im – Öğretim Yılına başlamanın coşkusunu 
yaşıyoruz. 

Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durul-
ması gereken, her şeyden ziyade sahiplenil-
mesi elzem, kararlılık ve süreklilik gerek-
tiren, meşakkatli, uğraş ve fedakârlık dolu 
bir süreçtir. Hızla gelişen dünyamızda, hem 
bilgi çeşitliliği artmış, hem de bilgiye ulaş-
mak her anlamda daha kolay hale gelmiştir. 
Baş döndüren bir hızla gelişen dünyamız-
da doğru bilgiye ulaşmanın ve teknolojinin 
olumsuzluklarından uzak durabilmenin yol-
ları ancak temelleri sağlam atılmış bir eğitim 
ve eğitim sistemi ile mümkün bulunmaktadır. 
Geleceğimiz, eğitimle şekillenecektir, bizler 
birer eğitimci olarak bunun bilincindeyiz.” 
ifadelerine yer verdi 

İLKÖĞRETİM HAFTASI 
İlçe olarak yeni eğitim-öğretim yılına 

hazır olduklarını belirten Güler, “Eğitimin 
toplum için önemi, inkârı mümkün olmayan 
bir gerçektir. Toplumlar ancak çağdaş eğitim-
le çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabil-

irler. İlköğretimin sonraki yaşlardaki önemi 
bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Bu noktadan 
hareketle devletimizin ve bütün eğitimcilerin 
ortak gayesi geleceğimiz olan yavrularımızın 
en donanımlı şekilde, vatanına ve milletine 
bağlı, sorumluluk sahibi birer birey olarak 
yetiştirmektir. Burada en büyük yük, kıyme-
tli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımın 
omuzlarındadır. 

Bilindiği üzere ülkemizde 2017 – 2018 
Eğitim – Öğretim Yılında 1, 5 ve 9’uncu sını-
flarda uygulamaya konulan şu ana kadar 
yapılmış en demokratik, en katılımcı, en 
çoğulcu müfredat olarak tanımlanan bir 
müfredatla bu seneki eğitim – öğretim yılını 
karşılamış bulunuyoruz. Çağın gereklerini bi-
rebir karşılayan, sade ve anlaşılır, her türlü 
farklılığı kapsayıcı, bireysel farklılıklara du-
yarlı, değerler eğitiminin her bir disipline 
eşit şekilde dağıtıldığı ve önceliklendirildiği 
yepyeni bir müfredatla başlamanın da ver-
miş olduğu haklı bir gurur var üzerimizde. 
2018-2019 eğitim öğretim yılında ise tüm 
ders ve sınıflarda yeni müfredatla eğitim ver-
ilecek. İlçemizde yeni müfredat bilgilendirme 
çalışmalarını, eğitim ve seminerlerini bütün 
öğretmen arkadaşlarımızla birlikte en verim-
li şekilde tamamlamış bulunmaktayız. 

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılında da 
Doğanşehir ilçesi olarak eğitimde önceki 
yıllarda olduğu gibi Malatya’nın parlayan 
yıldızı olmak en büyük gayemiz. Bu hedef 

doğrultusunda hiçbir okulumuzda en ufak 
bir eksiklik ve aksaklık yaşanmaması için bir 
önceki yılın bitimine müteakip yaptığımız 
çalışmaların meyvelerini şimdi almaktayız. 
Hamdolsun ki şu anda ilçemize bağlı hiçbir 
okulumuzda Fındık Mahallemizden Erkenek 
Mahallemize, Çığlık’tan Kapıdere’ye, okulönc-
esi kurumlarımızdan ortaöğretim kurumları-
na kadar okullarımızın hiçbirisinde en ufak 
bir eksiklik, en önemlisi, hiçbir okulumuzda 
öğretmen eksiğimiz bulunmamaktadır.  İlçe 

olarak yeni öğretim yılına ziyadesiyle hazırız. 
Yeni eğitim - öğretim yılının başlaması 

hasebiyle değerli meslektaşlarımın, sevgili 
öğrencilerimizin ve sayın velilerimizin se-
vincine ve heyecanına yürekten katılıyor, 
2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılının, kazasız 
– belasız bir şekilde, başarılarla dolu tamam-
lanmasını, ilçemiz ve ülkemize hayırlara 
vesile olmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.” dedi.

GÜLŞEHİR GENÇLİK KİTAP KAFE AÇILDI
Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Üsame 

Soysal ve Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, Doğanşehir Ensar Vakfı tarafından 
yürütülen “Gülşehir Gençlik Kitap Kafe” pro-
jesinin açılışına katıldılar. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı tarafından desteklenen ve gençlerimizin 
kitap okuma alışkanlığını artırmayı amaçlayan 

proje kapsamında açılan kütüphanede ayrıca 
çay, kah ve zeka oyunları, internet gibi ücret-
siz olarak faydalanabilecekleri aktiviteler de 
bulunması nedeniyle kütüphanenin açılışında 
emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Mu-
hammed Üsame Soysal  açılan kütüphanenin 
ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Şe-
hir Tiyatrosu (MBŞT) yetenekleri keşfet-
mek için sınav düzenleyecek. Malatya’da 
tiyatroya yeni oyuncular kazandırmayı 
amaçlayan sınava 18 yaşını doldurmuş olan 
ve sağlık koşulları sahneye çıkmasına en-
gel teşkil etmeyen herkes katılabilecek

Başvuruları başlayan yetenek sınavına 
13 Ekim 2017 tarihine kadar kayıt yaptırıla-
bilecek. Sınava kayıtlar Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi Sanat Merkezi Öğrenci İşler-
inde alınıyor. Yetenek sınavı, 14-15 Ekim 
2017 tarihlerinde MBŞT Tiyatro Atölyesinde 
gerçekleştirilecek. 

ETKİNLİKLERDE ROL ALABİLECEKLER
Sınava gerecek her katılımcıdan, sür-

esi 2 ile 5 dakika arasında değişen her-
hangi bir tirat sahnelemesi istenecek. Ti-
radın türü (drama, komedi vb.) katılımcı 
tarafından belirlenecek. Yetenek sınavının 
değerlendirilmesi aşamasında, daha önce 
tiyatro eğitimi almamış veya profesyonel 

olarak oyunculuk yapmamış katılımcılara, 
fırsat eşitliği ilkesi gereği öncelik sağlan-
ması çalışılacak.  Sınavı kazanan adaylar, 
ücretsiz olarak 5 aylık tiyatro eğitimi alma-
ya hak kazanacak. Adaylar, ayrıca gönüllü 
veya sözleşmeli olarak Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) etkin-
liklerinde rol veya görev alabilecek.

Büyükşehir Tiyatrosu Oyuncularını Arıyor
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KAYMAKAM SOYSAL, ALTINTOP 
VE HUDUT MAHALLE ZİYARETLERİ

Altıntop Mahallesinde 15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt’un adına yapımı devam eden cami 
inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kaymakam Soysal Altıntop Mahallesi sakinleri 
ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.Daha sonra Hudut Mahallesine geçen 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük burada da vatandaşlarla görüşerek mahallenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile Birlikte  
Doğanşehir Altıntop ve Hudut Mahallelerini ziyaret ettiler

MASİAD YÖNETİCİLERİNDEN MALATYA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ZİYARET  

HABER MERKEZİ 
MASİAD Yönetim Kuru-

lu Başkanı İbrahim Güngör 
yapılan ziyarette Başsavcı Us-
ta’ya dernek ve faaliyetleri hak-
kında bilgiler verdi. MASİAD 
olarak kente daha fazla nasıl 
bir değer kazandırmak için 
yaptıkları çalışmalardan bah-
setti ve yeni görevinin hayırlı 
olması temennilerini iletti. 

Malatya Cumhuri-
yet Başsavcısı Orhan Usta 
makamında gerçekleştirilen bu 
ziyaretten son derece memnun 
olduğunu dile getirdi ve MA-
SİAD yöneticilerinden dernek 
faaliyetleri hakkında bilgiler 
aldı . Orhan Usta dernek yönet-
icilerinin faaliyet alanları hak-
kında da bilgiler alarak MASİ-
AD ‘ın Malatya sanayisine ve iş 
dünyasına yapmış olduğu kat-
kılardan dolayı yönetim kurulu 
üyelerini teşekkürlerini sundu. 

Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD)Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri Banu Algül Şeftalicioğlu, Mehmet Kavuşturan, Hacı 
Demirhan, Rıfat Yücel ve Basri İlhan,   ve Malatya İş Kadınları Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Göknur Aktay Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı ziyaret etti
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Soldan sağa 
1. Dişi tutsak (eski)... Uğur getireceğine inanılan şey... 

Baryum elementinin simgesi... 2. Kemençe... Tersine olarak, tam 

tersine, tersine, aksine... 3. Aralarında orantı bulunan, müte-

nasip... Karabuğdaygillerden, 1-2 metre yüksekliğinde, büyük 

yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki... 4. Hangi 

şey... Tadı algılamak... Yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, 

koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... 5. Ondalık sayı sistemine 

göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basam-

ak... Giyimçizer... 6. Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı 

derin yerleri... Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin 

sakladığı her türlü iz, hatıra... Düz, açık ve geniş yer, meydan, 

saha... 7. İsi olan, islenmiş, is bulaşmış.. Başlıca belirtisi kısa, 

çabuk, değişken yapıda irade dışı hareketler olan bir hastalık... 

Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse... 

8. Kurçatovyum elementinin simgesi... Din işlerini devlet işler-

ine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan... Geri dö-

nen (eski)... İlaç, merhem (halk ağzı)... 9. Kahramanmaraş iline 

bağlı ilçelerden biri... Şarkı... Mal ile ilgili... 10. Bir şeyin yerine 

yenisinin verilebilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullan-

ma süresi (eski)... Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine 

ayırdığı şey, kazanç.. Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış 

yarım konçlu lapçın (halk ağzı)... 11. Vücutta görülen gevşek-

lik, ağırlık, tembellik... Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan 

(kimse)... 12. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş 

(halk ağzında)... Atabilmek işi... Radyum elementinin simgesi... 

13. Robası olan... Az denecek bir miktara indirmek... 14. Yağlı 

maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tat-

lı şurup kıvamındaki sıvı... Demir atmış bir geminin zincirinin 

su içindeki bölümü... 15. Ateş (eski)... Balık avlamakta veya yük 

taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük 

kayık, alamanata... Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil...

Yukarıdan aşağıya
1. Cezalandırmak amacıyla bir ülkeye ekonomik alanda 

yaptırım uygulama... 2. Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe 

yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak 

bağlanan gönder... Mutasavvıf... Koyu... 3. Dolaylı olarak anlat-

ma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 

Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... Kırmızı 

şarap rengi... 4. Verimlilik... Bazı ülkelerde, hükümdarların, 

mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde 

taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek... 5. Genellikle tek 

parçalı kadın giyeceği... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 

parçası, lahza... Bozma, bozukluk (eski)... 6. Hafif ve anlık ses... 

Kayak... Anı... 7. Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan 

sonra kalan şekerli posa... Hamur açmakta kullanılan silindir 

biçiminde uzunca, ince değnek... İşaret... 8. İp... Belli kural-

lara göre yapılan çiçek düzenlemesi... 9. Antimon elementinin 

simgesi... Camilerde müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, 

şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı... İnce, kes-

kin (ses)... 10. Kiralanmış olan... Tanrıtanımaz... Lak... 11. Olabil-

ir ki, belki... Aktinyum elementinin simgesi... Yuvarlak biçimde, 

çok küçük miktarda sıvı... 12. İşlenecek bir nesnede bulunması 

gereken ısının, nemin yeterli olması durumu... Karşısındakine 

güvenerek, kendine yakın bularak... 13. Şehirli... Dingil... Kırmızı 

ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin 

kırmızıya çalanı... 

14. Yapı... Arap 

erkeklerinin kefi-

yelerinin üzer-

ine bağladıkları, 

yünden örülmüş 

kalın çember bağ... 

M.Ö. 11-8 yüzyıl-

larda yaşamış 

Mezopotamya’da 

yaşamış bir halk... 

15. İnsana şaşkınlık 

verecek derecede 

büyük rakam...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Mehmet
KAYABAŞI

“Hayat bir okuldur,  Ne yolcuyu ne de güzeli 
üzer. 

 Sevgi bir ödüldür,  Ne güveni ne bileni üzer.“ 
Gaziantep’ten Erzurum’a bir yolculuk başlar. Kim-

sede ses seda yok. Yolculuk trenle yolcu salonları 
değil kara vagon dedikleri yük vagonlarından birine 
bizi bindirirler. Vagonun ortasına saman torbalarıy-
la bölerek bir tarafta hayvanlar, diğer tarafta da taş 
ocağında çalışan işçiler yani bizler, yine yıl 1957 
ben dokuz yaşındayım, ağabeyim Hasan 14 yaşında 
kardeşim, Fatma 6 yaşında.  

Trene bindikten sonra kimi sevinçli kimi hüzünlü 
sevinçli olan çocuklardı çünkü kimse bir şey bilmi-
yordu. Bizim büyükler de üzgündü. Antep’te 45 
gün kadar çalıştıktan sonra orada iş bitmişti. Aynı 
müteahhit Erzurum’dan iş almış ve Antep’te çalışan 
işçilerin hepsini oraya götürüyordu. Tren Antep’ten 
çıktıktan sonra kimi istasyonları sayıyor. Kimi de 
çalıştıkları yerleri anlatıyorlardı. Tren Antep’ten Pa-
zarcık’a 4 saatte gelmişti. Pazarcık’a geldiğimizde 
işçilerde bor sevinç başlar. Nedeni ise memleketimiz 
olan Doğanşehir’e yaklaştığımız için insanlar çok 
sevinçli sebebi doğduğumuz yere biraz daha yaklaş-
mamızdı.  

Pazarcıkta 1 saat bekledikten sonra tren hare-
ket etti. Raylar tıkır tıkır ses çıkarıyor. İşçilerden de 
kimi türkü kimi şarkı mırıldanıyorlardı. Bir müddet 
sonra Gölbaşı’na geldik. Yük treni olduğu için geldi-
ği istasyonlarda çok bekliyordu. Hava sıcaktı. Tren 

hareket etti. Birkaç tünele girip çıktıktan sonra trenin 
kara dumanı tünellerde bizi hayli rahatsız ediyordu. 
Nefes alamıyorduk. Tren tünelden çıktıktan sonra az 
da olsa derin bir nefes alıyorduk. Birkaç saat son-
ra Kapıdere’ye vardık. Sevinç biraz daha fazlaydı. 
Nedeni ise bundan sonraki istasyonun Doğanşehir 
olmasıydı. Tren orada fazla beklemedi. Hareket et-
tikten sonra bir müddet yol aldık. 

Harapşehir köyüne bağlı maden suyuna geldiği-
mizde sevinç biraz daha yüksekti. Nedeni oralarda 
büyüklerimizin anıları, hatıraları vardı. Artık herkes 
bir şeyler anlatıyordu. Nihayet Doğanşehir’e vardık. 
Güneş batmak üzereydi. İnsanların 45 günlük özle-
mi yüzlerinden okunuyordu. Kimi inip istasyondaki 
çeşmelerde su içiyor, kimi yüzünü yıkıyor, kimi de o 
özlem duyduğu ovanın ve o dağların hasretini göz-
leriyle süzüyordu. Biraz bekledikten sonra kara tren 
düdüğü çala çala hareket etti. Sıkıntı çoktu. Anneler, 
ablalar ağlamaya başlamışlardı. Gözden akan ya-
naklara dökülen o pınarlarla o gözler hüzünlüydü. 
Herkes bir anısını anlatmaya başlamıştı. Babalar, abi-
ler biraz daha dayanıklıydı. Onlar teselli veriyordu. 
Ağlamayın 1-2 ay sonra tekrar döneriz. Onun için 
üzülmeye gerek yok. Karanlık çökmüştü. Malatya’ya 
vardık. O gece orada kalacağımızı istasyon müdü-
rü anlatmaya başladı. Nedenini kimse bilmiyordu. 
İstasyonda indik oralarda dolaşmaya başladık bi 
çocuklar oyun oynuyorduk.  

Hayli bir zaman geçmiş olmalı ki büyüklerimiz 
bize seslenerek artık oyunu bırakın uyku zamanı-
dır. Biz oyunu bıraktık kara vagonun içine girdik. Bir 
müddet sonra uykuya daldık. Uyandığımızda trenin 
yol aldığını Malatya’yı geride bıraktığımızı ve He-
kimhan istasyonunda olduğumuzu öğrendik. Kimi 
Sivas’ı kimi Kayseri’yi kimi de Malatya’da geçen 
anılarını anlatıyorlardı.  

Abuzer Aydın adında bir yaşlı amca vardı. O da 
atlara nasıl bildiğini rahvan olanı, normal koşanı, asıl 

atları, celep olanı anlatıyordu. Ne kadar gittiğimizi 
ve istasyonların adını bilmediğimiz için büyüklerimiz 
Çetinkaya istasyonuna az kaldığını bir birine anlatı-
yorlardı. Bir müddet sonra Çetinkaya istasyonuna 
geldik tren durdu. Daha sonra vagonumuzu bir tre-
ne bağladılar. Birkaç sefer ileriye geriye getirdikten 
sonra orada aktarma olacağını biraz fazla bekleye-
ceğimizi anlattılar. Hava sıcaktı.  

Ağabeyim Hasan kolumdan tutarak haydi biraz 
dolaşalım dedi. Ben de kız kardeşim Fatma’yı da 
alalım dedim. Tamam dedi. Onu da alarak üçümüz 
de el ele tutuşarak mutlu bir şekilde yürümeye baş-
ladık. Mutluyduk. Küçük bir lokantaya girdik. Garson 
bize sordu. Ne yersiniz dedi. Ne yiyeceğimizi bil-
miyorduk. Fakat kebap kokusu çok güzel geliyordu. 
Ağabeyim bize göre daha olgundu o ne yiyeceğimi-
zin siparişini verdi. Biraz bekledikten sonra yemekler 
geldi. Çatal kaşık beraberdi. Kaşığı biliyordum ama 
çatal kaşığı ağabeyime sordum bu ne dedim. Ağa-
beyim de elini kaldırarak ben de bilmiyorum dedik-
ten sonra yemeğimizi yemeye başladık. Üç kardeşin 
göz sevinci görmeye değerdi çok sevinçliydik ne iş 
ne aş ne de çalışma aklımıza gelmiyordu.  

Yemeğimizi yedikten sonra mutlu bir şekilde el 
ele tutuşarak yürümeye başladık. Kara vagonun 
yanına geldik. Trenin hareket edeceği saatin yakın 
olduğunu söylediler bize biraz bekledikten sonra 
tren hareket etti. Tren hareket ettiğinde güneş bat-
mak üzereydi. Kara tren düdüğü çala çala yol alma-
ya devam ediyordu. Gece olmuştu vagon kapıları 
açık olduğundan serin bir hava geliyordu. Tren yol 
aldıkça vagonun içi soğuyordu. Üşümeye başladık. 
İnce bir yorgan gibi bir örtü üstümüze örterek haydi 
uyuyun dediler. Biraz zaman geçtikten sonra uykuya 
dalmışız. Ne kadar uyuduğumuzu bilmiyorum bir an 
bir gürültüye uyandık. Artık ineceğimiz son istasyon 
olan Erzurum’a geldiğimizi ve bir yolculuğumuzun 
hikâyesinin daha sona erdiğini öğrendik.  

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ (7)
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A R D A H A N   M E R K E Z D E N  G E L 

E N  A İ L E L E R -
   Ardahan, Kars’a bağlı yüksek rakımlı büyük bir ilçe 

iken 199O lı yılların başında il statüsüne dahil edilmiştir. Eski 

durumunu, Evliya Çelebinin “Seyahat- name”sinden akta-

ralım. I.Selim Han fethidir. Çıldır Eyaletinde Sancak beyinin 

merkezidir. Sancağında; timar, zeamet, alaybeyi, çeribaşı, kale 

ağası, bin kadar askeri vardır.Yüz elli paye ile şerif kazasıdır. 

İkinci olarak III.Murat zamanında Lala Mustafa Paşa fethidir. 

Su ve havası soğuk olduğundan bağ-bahçesi yoktur. Meyvesi 

Tortum’dan gelir. Ardahan halkı mümin, ibadete düşkün, ehl-i 

sünnet, garip dostu kimselerdir. İnsanları ziraat ve hayvancılık-

la uğraşır.

 - Ç O B A N   A İ L E S İ – 
 İSMAİL ve  AYİŞE’ den türeyen bu aile, Ardahan’dan ay-

rıldıktan sonra, diğer 93 muhacirleri ile birlikte Malatya’ya ge-

lir, ancak diğer  muhacirlerden ayrılarak Tohma çayı kenarında 

uygun bir yere yerleşir. Burada, sonradan iki oğul dünyaya ge-

lir. 1)Cuma(1895-1923)genç yaşta bekar ölmüştür. 2)Memet  Ali 

(1900-1996).

MEMET ALİ (1900-1996)- Anne babası da ölünce yalnız kal-

an Memet Ali bulunduğu yerde sıkılmaya başlar. Duymuştur ki 

diğer muhacirlerin büyük bir bölümü yakındaki Viranşehirde-

dir. O da tası-tarağını toplayarak gelip Viranşe- hir’e yerleşir. 

Burada, çobanlık yapar. İnsanların küçük baş hayvanlarını 

gütme- ye başlar. Soyadı kanunu çıktığında da, yaptığı işten 

dolayı “Çoban” soyadı uy- gun görülür.

Memet Ali, çobanlık görevini hiç aksatmadan ölünceye 

kadar sürdürür. Tanı- dığım kadarı ile çok halim-selim, kimse 

ile alıp-veresi olmayan kendi halinde sessiz bir insandı. Sa-

bah erkenden halkın hayvanları toplar yazı-yabana götürür, 

akşam geç vakitte de getirirdi. Dışarıda boş aylak gezdiği hiç 

görülmemiştir. Zaten buna zamanı da yokturdur. Çocukları 

onun 6 kez evlendiğini söylerler, ama onların kim olduğunu bil-

mezler. Ben iki evlilik yaptığını tespit edebildim. İlk evliliğini 

Ahmet-Fatma kızı ZEYNEP(1904-1944) ile yapmış, bu evlilikten; 

İsmail(1928-1945)genç yaşta vefat etmiştir, Ahmet(1933-1937)

çocuk yaşta vefat  etmiştir. İkinci evliliğini ise Hasan-Aişe kızı 

Zeliha ile yapmış, bu evlilik- ten de; Bekir- Turan- Mustafa- Yıl-

maz- Doğan ve Hatice dünyaya   gelmişlerdir.

BEKİR ÇOBAN- Halk arasında “Hutti Bekir” diye anılan 

Bekir Çoban, ilçeden genç yaşta ayrılmış, askerliğini yaptığı 

İzmit’te yaşamını sürdürmüştür. Hiç evlenmediği ve ilçeye bir 

daha dönmediğini bilmekteyim.

TURAN ÇOBAN- Bizim dönem arkadaşlarımızdandır. Ark-

adaş canlısı biridir. Berber çıraklığı ile işe başlamış, sonradan 

P.T.T.ye memur olarak girmiş ve oradan emekli olmuştur. Şim-

dilerde eski mesleği berberliğe devam etmektedir. Fatma ile 

olan beraberliğinden;

1) Selim(polis) +Dilek = Ege- Çağrı

2) Suna(kuaför)+ Ünal Erbatan =Tuba-Nihal

3) Zeliha +M.Kemal Aydoğan = Şeval- Enes

4) Fatih    + Derya =Yiğit

MUSTAFA ÇOBAN- Gülseren ile olan evliliğinden; Hakan- 

Zeliha olmuştur.

YILMAZ  ÇOBAN –Zeynep ile evliliğinden; Murat- Özlem- Bu-

rak

DOĞAN  ÇOBAN- Fatma ile evliliğinden; Ebru- Tuna- Ayşe

HATİCE- Mustafa Kurukafa ile evliliğinden; Zeliha- İbrahim 

olmuştur.

Memet Ali’nin ikinci eşi  Zeliha’nın ilk evliliğini yaptığı Tuluk 

Abdullah’dan olan 1) Zekiye + Mustafa Esen = Medeha- Mesleha- 

Saadet. 2) Nazife +Mustafa(Akçadağlı)= Turan- Abidin- Gülsün

3)Hamma + Nazım Kekenç= …………

- Ç O L A K   İ S A  ve  A İ L E S İ –
Koldan sakat olan insanlara “Çolak” sıfatı yakıştırılır. 

İsa’nın da kolu sakat ol- duğu için memlektte “Çolak İsa” diye 

anılmıştır.

Çolak İsa’nın Ahmet ve Makbule’den olma Mesude ile olan 

evliliğinden; Bilal – Mustafa ve Hatice dünyaya gelmiştir.

Bu arada, Çolak İsa Seferberliğe katılmış, ancak geri döne-

memiştir.

BİLAL ve MUSTAFA- Babalarının konumundan dolayı 

“Çolak” soyadını kul- lanmışlar, her ikisi de genç yaşta bekar 

olarak ölmüşlerdir. 

HATİCE –(Topal)Hasan Yılmaz ile olan evliliğinden; Nuri- 

Medeha- Veceha-Nuriye ve Duran dünyaya gelmiştir. Hasan Yıl-

maz’ın ilk eşinden, Ümmi-Elmas ve Şakir(ölü)olmuştur.(Geniş 

bilgi “Yılmaz” ailesinde.)

Çolak İsa’nın eşi Mesude’nin, Çiftçi Ahmet ve Makbule’den 

olma iki kız kar- deşi daha vardır. Birisi Kaya Hacı’nın annesi 

Fatma, diğeri ise Yusuf Taştan’ın annesi ve benim ninem Sul-

tan’dır.

- Ç İ F T Ç İ    A H M E T –
         Soyadı kanunundan önce öldüğü ve üç kız çocuğu 

dışında hiç oğlu olmadı-   ğı için, nüfus idaresinde kaydı bu-

lunmamaktadır. Kız çocukları üzerinden gide-   rek ve de 

yakın büyüklerinin bilgisinden hareket edilerek bu sonuçlara 

ulaşılmış-   tır. ÇİFTÇİ  AHMET- Makbule ile olan evliliğinden; 

Fatma- Mesude ve Sultan  adlarında üç kız çocuğu dünyaya 

gelmişlerdir.

1)F A T M A – İlk evliliğini Kaya ailesinden Ahmet ile 

yapmıştır. Bu beraber-    likten ; Hacı Memet(1912-1972)- 

Mahmut(1915-1924)- Rahime(1917-1934) dünyaya gelmişlerdir. 

Mahmut çocuk, Rahime ise genç yaşlarda vefat etmişler-    dir. 

Hacı Memet ve Yeter beraberliğinden; Necmiye- Remzi- Meh-

pare- Necmet-   tin- Naci – Meftune olmuştur.

Fatma, eşi Ahmet seferberlikte şehit düşünce, Gölbaşılı Os-

man Garip ile evlen-    miş ve bu evlilikten de Fahriye ve Gülperi 

oldu.(Geniş bilgi “Kaya” ailesinde)

2)M E S U D E – Çolak İsa ile evlilik yapmıştır. Bu evlilik-

ten; Hatice- Bilal ve   Mustafa olmuştur. Bilal ve Mustafa genç 

yaşlarda ölmüşlerdir. Hatice(1905-1983)- Topal Hasan Yılmaz 

ile evlilik yapmış, bu evlilikten= Nuri Yılmaz- Me- deha ve Vece-

ha dünyaya gelmişlerdir. (Geniş bilgi “Yılmaz I” ailesinde)

3)S U L T A N – Ömer Taştan ile evlilik yapmıştır. Bu evlilik-

ten; Naciye ve Yu-   suf Taştan olmuştur. 1-Naciye + İshak Özcan 

= Latif- Latife- Naci- Necmi- Mustafa- Turgay- Leyla ve Canan.

2-Yusuf Taştan + Cemile = Münir- Münire- Ünver- Nevide- 

Nevriye- Gürsel.                              

-   K O R K U T    A İ L E S İ –
Ardahan’dan gelen bu aile, TEVFİK ve ELVEDA’dan türeme-

dir. Bu beraber- likten Rüstem ve Gülefer dünyaya gelmiştir.

RÜSTEM (1901-1951)- Mustafa-Emiş kızı AYŞE(1904-2000) 

ile olan beraber- liğinden; Mustafa- Mahmut- Ahmet- Ay-

han(Mesedet)- Hacer( aybüge)-Emine Hatice ve Fatma dün-

yaya gelmişlerdir.

      MUSTAFA(1932-..)-Sıdıka ile olan evliliğinden;  Önder 

+…………..=

      MAHMUT(1934-1994)- Belediye’nin elektrik ve santral 

işlerinden sorumlu  idi. Tanıdığım kadarı ile dürüst ve temiz bir 

insandı. Polatlı Zeliha ile olan evli- liğinden ;

1)Gülay + Celal Akçadağ =

2)Tülay + … ……(Asb.)           

     AHMET(1937-…)- Bir süre Almanyada çalıştı. Orada dikiş 

tutturamayınca yurda döndü. Belediyede işe girdi ve buradan 

emekli oldu. Belki bana bozulacak ama, kendisini duyarsız bir 

kişi olarak tanıdım. Ailevi ilişkileri kardeşleri ve annesine karşı 

tutumunu yadırgadım. Belki kendine göre haklı bir nedeni 

vardır. Ancak, kendi çocuklarına karşı iyi ve müşfik bir baba ol-

mayı becerebilmiştir. Kendisi olmadığında eşi Rabia’nın, çocuk-

ların okuyup ve gelişmesinde çok çaba gösterdiğine eşim ve 

ben çok şahit olmuşuzdur. Günedoğru köyünden olan Ra- bia 

ile olan evliliğinden ; Sadık- Arif- Birgül ve Mehmet olmuştur.

Sadık(  Polis Em. ) + Meral (Üni.Sos.Des.Md.)= Sinan- Ari-

na. – Sadık Korkut     kendini bilen, akıllı, işinin ehli ve toplum 

insanıdır. 

Arif (Banka Kor.Me.)  + Öznur = Doğukan- Elif.

Arif Korkut görev yaptığı zamanda, bankaya ait paraları 

ortalığa saçarak, ihti- yacı olanların faydalanmasına ön ayak 

olmuş ve o gün için gündeme oturmuştur.

Birgül( Tapu Me. ) +  Henüz bekardır.

Mehmet( Zabıta Me.  ) + İlknur = Telha

GÜLEFER- Göksunlu Tahir Pakdil ile olan beraberliğin-

den, Hayri Pakdil dün- yaya gelmiştir. Hayri Pakdil, Kahraman 

Maraş’ın Göksun ilçesinde ikamet etmekte olup Göksunlu Leyla 

ile olan beraberliğinden; 1) Necdet Pakdil ( Av.)  2) Nevzat Pa-

kdil (Milletvekili-Milli Eğ.Bak. Müsteşarı- Mec.Bşk.Vek.)  3)Ni-

hat Pakdil (Tarım Bak. Baş Müf.) 4) Muhammet Pakdil( Avustu-

rya Büyük Elç.)  5) Gülefer (B.B.P. Genel Baş. Rahmetli Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun eşi)  6) Ayşe (Gazeteci ve İst. Bel Başk. Kadir 

Topbaş’ın baş danışmanı)  7) Hatice (İşletme Mez.).  Görüldüğü 

üzere Viranşehir’den ayrılıp Göksun’a yerleşen diğer aileler gibi 

Pakdil ailesinin tüm bireyleri önemli sayılacak görevler üstle-

nmişlerdir. Hayri Pakdil, sık sık Doğanşehir’e gelerek akara-

balarını ziyaret etmiş, genellikle kendisini yakın hissettiği ve 

rahat ettiği Şahin ailesine misafir olmuştur. Kendi- sinin çok iyi 

bir güreşçi de olduğu dillendirilmektedir. Nevzat Pakdil’in de 

aynen babası gibi Doğanşehirdeki yakınları ile ilgilendiği bilin-

mektedir.

NOT-Tevfik Korkut’un eşi Elveda( 1879-….); eşi vefat ed-

ince Kutlu ailesinden Burhan ile bir evlilik daha yapmış ve bu 

beraberlikten de; İsmail- İdris ve Fatma dünyaya gelmiştir. 

Dolayısiyle, ilk evliliğini yaptığı Tevfik Korkut’tan olan Rüstem 

ve Gülefer ile ikinci evliliğini yaptığı Burhan Kutlu’dan olan İs-

mail- İdris ve Fatma  ana bir, babaları ayrı kardeştirler.  

                                

-  Ö Z T A Ş    A İ L ES İ –
    Bu ailenin kimlerden türediğine dair bilgiye ulaşılamadı. 

Ancak bu ailenin Doğanşehirde yaşam sürdüğüne şahit bulun-

maktayım. Bu aile ile ilgili derledi-   ğim bilgileri sunmak ister-

im.

    Doğanşehirde belli bir süre yaşam süren aile, 3 kardeşten 

oluşmuştur. Bunlar:     1) Köhan     2) Nuri     3) Hatun’ dan iba-

rettir.

K Ö H A N – Nayman ailesinden Hüseyin Çavuş ve Emiş’ 

ten olma FADİME ile olan beraberliğinden, Hatice dünyaya 

gelmiştir.

Hatice, bizim karşı komşumuz olduğu için yakinen tanımak-

tayım. Bir ayağı aksak olduğu için “ Topal Haççe” diye anılırdı. 

Kendisi çok temiz, terbiyeli, gü-    ler yüzlü, komşuluk ilişkileri 

düzeyli olan bir insandı. Besnili Memet Kavuncu    ile evliliğin-

den; İbrahim- Kadir- Emriye- Hacı ve Ali dünyaya gelmişlerdir.           

Köhan ölünce, eşi Fadime, kardeşi Nuri ile evlilik yaptı. Ancak 

bu evlilik uzun     sürmedi ve ayrıldılar. Fadime, ölünceye kadar 

kızı Hatice ve damadı Memet ile     birlikte yaşadı. Fadime’nin 

annesinin, ilk evliliği yaptığı Besnili birinden bir oğ-   lu daha 

vardır. Bu oğul eskilerin yakinen tanıdığı “Kel Mevüt” tür. Yani 

Fadime   ile Kel Mevlüt ana bir baba ayrı kardeştirler.

N U R İ   Ö Z T A Ş – Yakinen tanıma fırsatı bulduğum aklı 

başında, işinin ehli,    hatırsinas bir kişilik. Soba- demir ve su 

tesisatı işlerinin aranan kişisiydi. İnsan-   larla iletişimi düzeyli, 

huzur bozan ortamlardan uzak dururdu. İşinden başka kimsel-

erle, çok inandığı insanlar hariç, uğraşmazdı. Kardeşi Köhan’ın 

ölümü üzerine, dul kalan yengesi Fadime ile kısa bir evlilik 

yaptı. Ancak anlaşamayıp ayrıldılar. Nuri Öztaş ikinci evliliğini 

Darendeli Nuriye ile yaptı. Bu evlilikten ;

1- Nurettin Öztaş- Genç yaşta bir motor kazası sonucu 

öldü.

2- Muhittin Öztaş- İş bankasından emekli. Polatlı Peker 

ailesinden Abdulva-    hap-Güllü kızı Nermin ile evli olup, Lev-

ent- Eda- Nuri ve Seda isimlerin-   de 4 çocukları bulunmak-

tadır.

3- Kamil Öztaş- Babasının mesleğini devam ettirdi. Bila-

hare Ankara’ya nak-   letti. Darendeli Gülhan ile evliliğinden 

Ozan ve İrem adlarında 2 çocuk-    ları bulunmaktadır. Evlilikleri 

boşanmayla son buldu.

4- Nurdane- Sürgülü Timur Kılıç ile olan evliliğinden; 

Batuhan- Hülya ve Tuğçe adlarında 3 çocuğu bulunmaktadır.

5- Necmi Öztaş- O da baba mesleğini devam ettirdi. Bila-

hare abisi Kamil ile     birlikte Ankara’ya nakletti. Delişmen bir 

yapısı vardı. Evlenmiş olduğunu  sanmaktayım.

  H A T U N – Üzeyir İlhan ile evlilik yapmış, bu evlilikten; 

Gülizar- Kadriye Kifaye ve Zöhre dünyaya gelmiştir. ( Geniş bilgi 

“ İlhan “ ailesinde)

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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EYMS Bir Puanla Yetindi
Haber Merkezi 
Süper Lig’in yedinci haftasında Atiker Konyaspor ile 

eşleşen Evkur Yeni Malatyaspor, yeşil beyazlı rakibi ile 1 – 
1 berabere kalırken haftayı bir puanla kapatmış oldu. Sarı 
kırmızılı takımın Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına 
getirdiği Erol Bulut ise Teknik Direktör olarak kariyerine be-
raberlikle başladı. Malatya ekibi bu maça; Ertaç Özbir, Yalçın 
Ayhan, Khalid Boutaib, Eren Tozlu, Okechukwu Azubuike, 
Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Issam Chebake, Aytaç Kara, 
Rahman Buğra Çağıran ve Emanuel Dening 11’i ile çıkarken, 
ilk yarı da her iki takımda çeşitli pozisyonlar buldu. Kontrollü 
bir oyun anlayışının sahaya yansıdığı ilk bölümde, 21. dakika-
da Konyasporlu oyuncu Moryke Fofana’nın pasında ceza sa-
hası çizgisi önünde topla buluşan Patrick Friday Eze'nin dö-
nerek yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu. Bu golün ardından 
rakip takım öne geçerken, sarı kırmızılı takım ataklarını 
sürdürdü. Ancak beklenen gol bir türlü gelmeyince, maçın 
hakemi ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. Karşılaşmanın 
ikinci yarısında ise, iki takımda hücuma dönük olarak sık sık 
girişimlerde bulunurken, 70. dakikada bu kez sarı kırmızılı 
oyuncu Emanuel Dening’in kafayla indirdiği topa gelişine vu-
ran Aytaç Kara, rakip fileleri sarmayı başardı. Bu golün ar-
dından eşitlik yeniden sağlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor 
rakibinin üstüne daha çok gitmeye başladı. O dakikalardan 
85. dakikada ev sahibi takım oyuncusu olan Fas asıllı Nacer 
Barazite Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılıyı avladı. An-
cak bu golde topun dışarıdan çevrildiği yönünde karar ver-
en hakem, Barazite’in golünü geçersiz saydı. Maçın ilerleyen 
bölümlerinde rakip yarı sahaya daha çok çıkmaya başlayan 
sarı kırmızılı takım oyuncuları bir türlü kendilerini öne geçire-
cek golü bulamayınca  karşılaşma 1 – 1’lik eşitlikle sona erdi. 
Özellikle son bölümle birlikte temposu iyice yükselen müsa-
bakada, çok sayıda Evkur Yeni Malatyaspor’lu taraftar maçı 
izlemeye gelirken, neredeyse 90 dakika boyunca takımları-
na destek vermeye çalıştılar. Misafir tribünde de az sayıda 
Konyaspor’lu taraftar yerini alırken, onlarda takımlarına maç 
başından itibaren sürekli destek verdiler. Heyecan dozu yük-
sek olan bu maçta Malatya ekibinin genç oyuncusu Rahman 
Buğra Çağıran ikinci sarıdan dakika 90’da kırmızı kart gördü. 
Bu kartla birlikte Buğra önümüzdeki hafta oynanacak olan 
zorlu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Süper Lig’in 

yedinci haftası kapsamında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor  
- Konyaspor maçında hakem olarak Koray Gençerler görev 
alırken, onun yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve 
İbrahim Bozbey ikilisi üstlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Mehdi'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ 

çaprazında topla buluşan Musa Araz'ın şutunda top üstten 
auta çıktı.

21. dakikada Fofona’nın pasında ceza sahası çizgisi 
önünde topla buluşan Eze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin 
yuvarlak ağlara gitti: 0-1

40. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın köşe atışın-
da ceza sahası içinde Khalid Boutaib'ın kafa vuruşunda top 
farklı şekilde auta çıktı.

65. dakikada çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar ge-
len Mehdi'nin şutunda top Evkur Yeni Malatyaspor defansına 
çarparak kornere gitti.

70. dakikada Dening’in kafayla indirdiği topa gelişine vu-
ran Aytaç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

80. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa 
iyi yükselen Boutaib’in vuruşunda top auta çıktı.

88. dakikada Mehdi'nin ceza sahası dışından sert şutunda 
kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

Zorlu 90 dakikanın ardından Teknik Di-
rektörlük kariyerinin ilk maçını geride bıra-
kan Erol Bulut, takımının bir puanla ayrıldığı 
karşılaşmanın ardından çeşitli açıklamalarda 
bulundu. İlk maçı olduğu için oldukça heyecanlı 
bir gün geçirdiğini ifade ederek söze başlayan 
Bulut, “ Bugün biliyorsunuz Evkur Yeni Malat-
yaspor Teknik Direktörü olarak ilk maçıma çık-
tım. Tabi benim için heyecanlı bir gün. Yardımcı 
Antrenörlükten Teknik Direktörlüğe geçmek 
farklı bir duygu” şeklinde konuşurken maça 
dair ise, “Bugünkü müsabakada takımımıza 
verdiğimiz mesajlar, 3 gün içerisinde kısa bir 
dönem. Hem ofansif hem defansif anlamda 
beni sevindirdi. Çünkü takımımız verdiğim bu 
mesajları sahada, oyun içerisinde en iyi şekil-
de yansıtmaya çalıştı. Tabi elbise tam oturma-
dı. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. Zamanımız 
var şimdi bir iki haftalık. O süreçte hem ofans 
hem de defansta ki bu sıkıntılarımızı çözüp, 
iyileştirmeye çalışacağız. Bugünkü müsabakada 
topa sahip olan takım yüzde 6 oranında Evkur 
Yeni Malatyaspordu. İkili mücadelelerde yüzde 
58’lik bir oran çıktı buda ikinci yarıdan dolayı. 
İlk yarıda biraz kopukluklar oldu. İstediğimiz 
oyunu oynayamadık. Mesafeler uzaktı, rakibe 
uzaktık. Bunu ikinci yarıda daha iyi uygulaya-
bildik. Ve en önemlisi verilmeyen bir golümüz 
var. Bunu yayıncı kuruluştan takip etmişsinizdir. 
Top çıkmamış. 3’de biri çıkmış gibi. Ama geri kal-
anı içerde olduğu için top çıkmamış sayılmak-
tadır. Sonuçta yan hakemimiz neyi görmüş onu 

bilmiyorum ama hata herkese var. Tahmin üze-
rinde bayrak kaldırmaması lazım. O golü vermiş 
olsalardı, bugün buradan istediğimiz sonuçla 
ayrılmış olacaktık. Ve önümüzdeki süreçte daha 
moralli bir şekilde devam edecektik. Sonuç olar-
ak kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin de. Bir 
puan bizim için başlangıç olarak iyi. Söylediğim 
gibi bundan sonraki süreçte kendimizi daha çok 
geliştirmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı. 

Bulut, sarı kırmızılı takımın geriye dönük 
olarak çok pas aktarması nedeniyle kendisine 
yöneltilen bir soruya ise, “Şu anda 3 günlük bir 
süreç var. Kesinlikle hem ofansif hem de de-
fansif anlamda geliştirmemiz gereken noktalar 
var. Bu da onlardan bir tanesi daha çok dikine 
oynamamız lazım. Daha atak olmamız lazım. 
Bunları önümüzdeki günlerde geliştireceğiz” 
Açıklamasını yaptı.

“BİZ ZORU BAŞARMAYA 
GELDİK”

Takımın kadro kalitesini nasıl bulduğu soru-
lan Bulut, “Bu teklifi kabul ettiğimde burada bir 
şeylere değiştirebileceğim düşüncesiyle tamam 
dedim. Takıma inandım. Elimde olan futbolcu 
kadrosuna inandım ve futbolcularımı her alan-
da, hem taktik olarak hem fizik olarak ileriye 
götürebileceğim düşüncesiyle buraya geldim. 
Söylediğim gibi işimiz kolay değil. Kolay olsa zat-
en başkaları burada olurdu ve devam ederdi. Biz 
zoru başarmaya geldik. O yüzden bana verilen 

görevden ben hiçbir zaman geri adım atmadım. 
Zoru başarmak için buradayım. Önümüzdeki 
süreçte çalışıp bunları düzelteceğiz.

“ÖNÜMÜZDE ZOR MAÇLAR 
VAR”

Milli maç arasıyla alakalı olarak da konuşan 
Teknik Direktör Erol Bulut, “Milli maç arası bize 
zaman verecek bu sıkıntılarımızı düzeltmek 
için ve ya geliştirmek için. Önümüzde tabi zor 
maçlar var. Her maç zor. Önümüzde güçlü raki-
plere karşı sahaya çıkacağımız yaklaşık olarak 
4 haftalık bir süreç var. Oynayacağımız Fener-
bahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol 
Başakşehir karşılaşmaları kolay olmayacak. Ona 
göre takımımızı hazırlayacağız. Ve o maçlara 
elimizde en formda ve en iyi kadroyla çıkıp, iste-
diğimiz puan ve puanları almaya çalışacağız.

“TAHMİNİMCE ADALESİNDE 
YIRTIK VAR”

Maç içerisinde rakip takımdan gelen sert 
müdahalenin ardından sakatlık yaşayan Nijery-
alı oyuncu Okechukwu Azubuike’nin durumu 
hakkında da konuşan Erol Bulut, “Onun arka 
adalesinde ufak bir yırtık oldu galiba. Öyle tah-
min ediyorum. Daha henüz kulüp doktorumuzla 
görüşemedim. 1. derecemi 2. derecemi bilmi-
yorum.  O konuda şu anda kesin bir bilgi yok” 
paylaşımında bulundu.

“GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR”


