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“KİRA ÖDER GİBİ, EV SAHİBİ OLUNUZ”
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yoğun Çabaları neticesinde,

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük 
yaptığı açıklamada, “Şırnak Uludere Şenoba 
mevkiinde elim bir kaza sonucu düşen helikopterde, 
aralarında hemşerimiz ilk Jandarma Kadın Komu-
tanı olan Yarbay Songül Yakut’un da bulunduğu 13 
askerimizin şehadet haberi millet olarak bizleri der-
inden üzmüştür. 

Bölücü terör örgütüne karşı önemli başarılara 

imza atan bu kahramanlarımız, ilelebet milletimiz-
in kalbinde yaşayacak ve asla unutulmayacaklardır. 
Onlar vatan borçlarını canlarıyla ödeyen, şehitlik 
mertebesine ulaşan seçilmiş kahramanlardır.  

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta yakınları 
olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz 
milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Vatan sağ 
olsun.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Malatya Şehidine Ağladı

KADINA ŞİDDETE KARŞI 
MÜCADELE EDİYORDU

Görev yaptığı bölgelerde aile içi 
şiddete karşı verdiği mücadele ile 
tanınan bir isim olan Yakut, bölgede 
sık sık köy gezilerine de çıkarak köylü 
kadınların sorunlarını dinliyordu. 
Türkiye'nin ilk kadın İlçe Jandarma 
Komutanı olarak da bilinen Şehit Yar-
bay Songül Yakut, yüksek lisans eğit-
imi ve başarılı çalışmaları sonrasında 
1 yıl erken terfi ederek Yüzbaşı rüt-
besine ulaştı. İlerleyen dönemlerde 
binbaşı rütbesindeyken 2013 yılında 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kump-
asıyla görevinden uzaklaştırılan Şehit 
Yarbay Yakut, geçen yıl annesi için al-
dığı Ören’deki yazlık eve izinlerde ge-
lerek çok sevdiği toprakla uğraşıyor-
du.

SAYFA 5

VALİ TOPRAK, HÜSEYİN DOĞAN
DEDE ANMA TÖRENİNE KATILDI

Hüseyin Doğan Dede türbesi önünde düzenlenen 
anma programına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet KIZILAY, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yıl-
maz, Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, İl Jandarma 

Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü 
Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, Mesleki Kuru-
luş Başkanları, Kamu Yararına Çalışan Dernek Başkan-
ları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.>>4’TE
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

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

Eylem Didem
DİNÇER

Daha mutlu ve daha başarılı bir yaşam için altın kural: Kendini tanımak, 
Hayattan keyif almak, dünyada geçirdiğimiz sayılı günleri tüketirken kendi 
değerlerimizin, yetenek ve potansiyelimizin farkına varmak bunlardan fay-
dalanarak yaratıcının istediği bir hayatı dünya üzerinde resmetmek için ken-
dimizi tanımalıyız.

İnsan kendisini verimli ve etkili bir hale getirmek için de kendini iyi 
tanımalı, gelişim hızını, ilerleme isteğini, hayattan ve kendisinden neler 
beklediğini, bu istek ve beklentilere ulaşmak için neler yapabileceğini, dün-
yada var oluş amacını ve bu amaca uygun olarak yapması gerekenleri iyi 
düşünmeli, öğrenmeli ve yapmalıdır.

Kendini tanıyan insan için şu an yaşadığı hayattan daha iyi bir hayat tarzı 
her zaman mümkündür ve onlar bu hayat tarzına doğru ilerlemektedirler. 

İnsan kendini tanımaya başladığı zaman kendinden daha çok faydalanır 
ve provası olmayan bu hayattan diğer insanlara göre daha fazla huzur, keyif, 
verim alır ve yüksek bir mutluluk düzeyi ile beraber özgüveni de artar. 

Kendini tanıyan insan provası olmayan bu dünya sahnesinden en büyük 
alkışı alarak ayrılır.

İnsan hayatını kendini tanıdığı ölçüde güzelleştirir.
Günümüzde kendini tanımayan milyonlarca insan istemediği yerlerde 

yaşıyor ve kendini tatmin etmeyen, potansiyel ve yeteneklerini kullanam-
adığı, kendini gerçekleştiremeyeceği işlerde çalışıyor. Hayatın anlam ve 
amacını bilmeden yaşayan birçok insan, yaratıcının insana yüklediği görev 
ve sorumluluklardan uzak bir hayat sürdürüyor.

İnsanlığa “Kendini bil!” diye seslenen Eflatun’un bu sözünde birçok an-
lam gizlidir. Bu söz bize; ne istediğini bil, kendi sınırlarını ve zayıflıklarını 
bil, diğer insanların gözünde ne olduğunu bil, kendi isteklerinin ve niyetler-
inin farkında ol, etrafında olup bitenlerin farkında ol, her alanda farkında 
oluşunun derecesini artır demektedir.

İnsanın en büyük pratiği kendi hayatıdır, derler. Deneyimlerimizden 
çıktığımız yolculuğumuzda her durakta ve her yolda hayatın anlamına dair 
edindiğimiz her doktrin muazzam mucizelerle dolu biz insanlara münhasırdır. 
Benimse en büyük meramım, derin bir insan sevgisi ve anlayışı, bütün in-
sanlara duyulan kardeşlik ruhu; insanların mutabakat içinde olmaları, dün-
yayı daha iyi algılayıp, daha yaşanılır bir yer olmaya muktedir, düşüncelerin 
özgür, barışın ve insanlığın hüküm sürdüğü, çocukların mutlu yaşadığı bir 
dünya inancı ve de hayalidir. Yazmaksa, olup bitenler karşısında herkesin 
sesi olmak, kıyılardan geçip, sokağın en işlek caddelerinden dokunmaktır 
hayata... Hayatın kendisine karışmak, düşünceye biat etmek demektir. Varo-
luşun en derin sebebidir yazmak...

Geçici dünyanın bayağı dünyalıkları adına kalıcı hesapların ve icraatların 
yapılması akılkârı bir şey değildir. Öyleyse öncelikle kendimize bakmalıyız, 
kendimizi bilmeliyiz, kendimizi donatmalıyız. Sonra sahiplendiğimiz güzel-
likleri başkalarına taşımalı ve onlarla paylaşmalıyız. İnsanı yaşatmalıyız ki 
toplum devlet huzur içerisinde yaşasın. Böylece hem dünyamız kurtulsun, 
hem Ahiretimiz.

“Ey İnsanoğlu! Siz kendinize bakın; doğru yolda iseniz sapıtan kimse size 
zarar veremez

KENDİNİ BİLMEK
HADDİNİ BİLMEKTİR…

HABER MERKEZİ 
Battalgazi Belediye Başkanı Se-

lahattin Gürkan, Malatya Sağlık İl 
Müdürü hemşerimiz Dr. Muhammed 
Duran’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette, sağlık alanında yapılan 
çalışmalarla ilgili istişarelerde bu-
lunuldu.  

Battalgazi Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, Malatya Sağlık 
İl Müdürü hemşerimiz Dr. Mu-
hammed Duran’ı makamında zi-
yaret ederek, istişarelerde bulundu. 
Ziyarette konuşan Battalgazi Bel-
ediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
“Sağlık İl Müdürümüzü ziyaret 
ederek sağlıkla ilgili memleketimiz-
in, Malatya'mızın sorunları ile ilgili 
hem değerlendirme yapalım ded-
ik, hem de uzun zamandır kendis-

ini ziyaret etme düşüncesindeydim, 
bir türlü nasip olmadı, bugün nasip 
oldu. Sağlık İl Müdürümüzün yapmış 
olduğu çalışmalardan dolayı teşek-
kür ediyorum. Görevinde başarılar 
diliyorum, Netice itibariyle Malatya 
sağlık turizmi açısından önemli bir 
merkez. Bu durumun geliştirilmesi 
noktasında daha yoğunlaştırılması 
ve hizmetlerin standardının daha 
yüksek seviyeye getirilmesi nok-
tasında neler yapılabilir, onun değer-
lendirmesini yapalım dedik. Mevcut 
hastane ile ilgili çalışmalar noktasın-
da müdürümüzden bilgi aldık. Malat-
ya'mız İnşallah sağlık açısından ve 
sağlıklı insanlar açısından önemli bir 
merkez olur temennisindeyim” dedi. 

Malatya Sağlık İl Müdürü hemşer-
imiz Dr. Muhammed Duran da, zi-

yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Sayın başkanımızın 
ziyaretinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Başkanımızla birlikte is-
tişarede bulunduk. Özellikle sağlık 
yatırımları anlamında Battalgazi 
Devlet Hastanesi’nde emeği çok geçti 
başkanımızın. Onun için ayrıca teşek-
kür ediyoruz. 200 yataklı hastane 
yapılacak. Malatya sağlık alanında 
Kadın Doğum Hastanesi yapılıyor. 
Fizik Tedavi Hastanesi İnşallah en 
kısa sürede problemler aşıldıktan 
sonra başlanacak. Sağlık şehri ol-
acak. Bu anlamda elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. Başkanımız bu 
anlamda Battalgazi'de çok yardımcı 
oluyor. İnşallah daha iyi çalışmalarla 
birlikte devam ederiz” diye konuştu. 

HEMŞERİMİZ SAĞLIK İL MÜDÜRÜ 
MUHAMMED DURAN’A ZİYARET
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VALİ TOPRAK, HÜSEYİN DOĞAN
DEDE ANMA TÖRENİNE KATILDI
Malatya’nın Kırlangıç Mahallesinde evinin ve yanı başındaki türbe-
sinin bulunduğu alanda, Hüseyin Doğan Dede anma töreni düzenlendi

HABER MERKEZİ 
Hüseyin Doğan Dede türb-

esi önünde düzenlenen anma 
programına, İnönü Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet KIZILAY, 
Battalgazi Kaymakamı Vedat Yıl-
maz, Doğanşehir Kaymakamı 
Memiş İnan, İl Jandarma Komutanı 
J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet 
Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü 
Ümit Çimen, Mesleki Kuruluş 
Başkanları, Kamu Yararına Çalışan 
Dernek Başkanları ve kalabalık bir 
vatandaş topluluğu katıldı.  

Cem Vakfı Şubesi Başkanı Eşref 
Doğan’ın konuşmasının ardından 
Vali Toprak, yaptığı konuşmada, “ 
Değerli canlarımız,  kıymetli Kır-
langıç Köyü'nden, değişik illerim-
izden, ülkemizin değişik yörelerin-
den buraya teşrif eden dedelerimiz, 
mümtaz insanlar.  İlimizden buraya 
teşrif eden ilimizin değerli yönet-
icileri, her seviyedeki İlçe Kay-
makamlarımızdan, Emniyetinden, 
Jandarmadan, Müftümüzden, Siya-
si parti il başkanımızdan, Meslek 
odalarımızdan, esnaf derneklerin-
den, sivil toplum kuruluşlarına ka-
dar aramızda bulunan çok değer-
li insanlarımız, hanımefendiler, 
beyefendiler, kıymetli canlarımız 
hepinizi saygıyla, hürmetle selam-
lıyorum. Öncelikle değerli Hüseyin 
Dedemizi rahmetle, minnetle, 
güzelliklerle anlıyorum ve Allah 
rahmet eylesin diyorum. Bugün 
burada Kırlangıç köyünde, Malat-
ya'nın bu güzel yöresinde Hüseyin 
Doğan Dedemize güzellikler içer-
isinde saygımızı, hürmetimizi, 
sevgimizi ifade ediyorsak, Hüseyin 
Doğan Dedemizin yaşadığı müddet 
içerisinde aldığı İlhamlar, yaptığı 
yaklaşımlar ve vatandaşlarımızla, 
insanlarımızla olan o güzel diyalog 
ve özellikle yaşam alanındaki o 
güzel örneklemelerle ortaya koy-
duğu güzelliklerden oluşuyor. O an-
lamda ben rahmetli Hüseyin Doğan 
Dedemize bir kez daha Allah'tan 

rahmet dilemek ile birlikte değerli 
ailemize, aramızda bulunan Eşref 
Dedemiz de olmak üzerine, İzzet-
tin Dedemiz de olmak üzere tüm 
aile bireylerine ve tüm canlarımıza 
saygılarımı, hürmetlerimi bu vesi-
leyle iletmek istiyorum. Şüphesiz 
ki bizi bu vefat yıldönümünde bu-
raya hep birlikte getiren de bu du-
ygu diye düşünüyorum. Hepimiz bir 
dünya nizamı içerisinde yaşıyoruz, 
doğduk, zaman içerisinde değişik 
güzellikleri değişik yaşam alan-
larında yaşıyoruz ve sonra da nef-
esimizi Hak Teâlâ’ya dönmek için 
veriyoruz. Önemli olan bu yaşam 
dilimi içerisinde bir kul olarak, 
aciz olarak acaba çevremizle, in-
sanlarla, toplumla ilişkilerimiz ne 
alemdedir ve yarın öbür gün bu 
dünyadan terki diyar eylediğimizde 
arkamızdan hoş seda noktasında 
acaba bir şeyler söylenecek mi? 
Aslında bu güzellikler hep 

bunları ortaya çıkarmak 
içindir ki Hüseyin Doğan deden-
izin de tüm ailesiyle birlikte or-
taya çıkarmaya çalıştığı da budur 
diye düşünüyorum. Onun için Al-
lah bize de vefat edip gittikten 
sonra da böylesi güzel anılmaları 
nasip eylesin. Şüphesiz ki bunlar 
önemlidir biz yanımızda bulunan 
insanımızı, kardeşimizi, yandaki 
komşumuzu, ilçemizdeki, ilimizdeki 
vatandaşlarımızın canını kendi 
canımızdan aziz bileceğiz. Biz ken-
dimize vermiş olduğumuz önemin 
daha fazlasını yandaki, yöredeki 
kardeşlerimize, ülkemizdeki 80 mi-
lyona da vermekle mükellefiz. Hat-
ta dünyaya vermekte mükellefiz. 
Çünkü Allah'ın yarattığı en şerefli 
kul olma, eşrefi mahlûkat dediğimiz 
olay, her bir kişinin güzelliklerle do-
natıldığı ve bu güzelliklerin birbiri-
yle, sevgiyle, kardeşlikle donatıldığı 
sürece anlam ifade ettiğini hepimiz 
görüyoruz. O açıdan biz, birbirim-
izi sevgi ve kardeşlik penceresin-
den kendimize istediğimizin daha 

fazlasını kardeşlerimize, toplumu-
muza, komşumuza istemekle insan 
olarak mükellefiz. Çünkü ahlaki ve 
vicdani erdemimiz, yaklaşımımız 
da bunu gerektiriyor. Tüm bu 
güzellikleri yaşayabilmek için bir 
kere bir devlet yapısı altında bu-
lunmamız gerekiyor. Devletimiz 
bizim için ebet müddettir,  devle-
timiz olmadığı sürece, başımızda-
ki bir şemsiye, koruyucu olmadığı 
sürece biz çevremizdeki ülkelere 
baktığımızda, yek ile yeksan olma 
noktasında hepimiz helak olup 
gidebiliriz. Onun için bu noktada 
da önemli olduğunu ifade etmek is-
tiyorum. Ben bu vesileyle 19 Mayıs 
1919'da Cumhuriyetimizin kurucusu 
ama onunla birlikte Milli Mücadele-
nin, İstiklal Harbi'nin, Çanakkale 
Savaşlarının önderi, rehberi tüm 
ondan aldığımız ışıkla, rehberle 
bugünlere geldiğimiz yüce insan 
Mustafa Kemal Atatürk'ü burada 
bir kez daha rahmetle ve minnetle 
anıyorum. Yüzyıl önce bizi tarihten 
silmek istediler, yok etmek istediler. 
Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı'na 
gelmeden önceki tüm o aşama-
ları tarih süzgecinde, gözümüzün 
önünden geçirdiğimizde yaşam 
hakkımızı alıp, hepimizi yok etmek, 
daha müstemleke halinde yaşat-
mak isteyenler oldu. Evet, bu nok-
tada, bu ülkede huzur içerisinde, 
barış içerisinde, aynı anlayış birliği 
içerisinde yaşıyorsak. Yüzyıl önc-
esinde Milli Mücadelede, Kurtuluş 
Savaşı'nda bize o kutlu yolu açan 
insanları unutabilir miyiz? Onun 
için Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm 
şehitlerimizi, canlarını, kanlarını 
bu topraklara katık eden aziz şehit-
lerimizi ve tüm gazilerimizi bir kez 
daha rahmetle minnetle anıyorum. 
Unutmamız mümkün değil. Evet, 
İstiklal Harbi'ni yaşadık ama 15 
Temmuz gibi bir ihanet girişimini 
de yaşadık hep birlikte, ülkenin 
insanlarına yönelik olarak topun, 
tüfeğin, ateşin nasıl açıldığını hepi-

mizin hep birlikte ibretle, korkuy-
la, endişeyle izledik. Ama onun 
sonrasında da milletimizin gücü 
ile birlikte bu ihanet karşısında 
nasıl durulacağını hep birlikte mil-
let olarak gösterdik. Bunu Malat-
ya'da da gösterdik. Malatya'da bu 
olaylar gelişirken toplumumuzun 
içerisinde alevi-sünni, türk-kürt di-
yerek karıştırmaya çalışan başarısız 
olan ihanet girişimini yeniden farklı 
bir yara üzerinden açabilir miyiz? 
Diye harekete geçenlerin karşısın-
da da biz içimizdeki ahlakımızla, 
vicdanınızla, Allah'ın bize Vermiş 
olduğu kulun yaşam hakkını koru-
ma ile birlikte, hep birlikte onun 
üzerine giderek herhangi bir in-
sanımıza, bir olumsuzluk gelmem-
esi noktasında hep birlikte gayret 
ettik.

Sonuç itibariyle bugün güzel bir 
gün, bir insanın ölüm yıldönümünde 
hoş sedalar bırakan o güzel insanın 
anmasını ve onun çevreye, insan-
lığa yaptığı güzel katkıları, sevgi-
yi ve kardeşliği söylemlerinde ve 
söylemlerinde kullandığı güzel in-
sanların Hz Ali'nin, Hacı Bektaşi 
Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Mevla-
na'nın, Yunus'un hepsi bu ülkemizin 
değeridir. Bu güzelliklerle beslenen 
insanların güzel yaşam alanlarının 
kesitlerini ifade ediyoruz ve 
konuşuyoruz. Evet, rahmetli 1983 
yılında İstanbul'da vefat ettiğinde 
Karaca Ahmet’e Defnedelim diye 
sahiplenildiğinde buradaki Ocak 
eşrafı her bir yerden, Türkiye'nin 
değişik noktalarından burada ol-
masının anlamını ve önemini belirt-
miştir. Bu o kendisine, rahmetliye 
duyulan sevginin ve onun da or-
taya koyduğu sevgi ve kardeşliğin 
timsali ile oluşan bir şeydir. Bunu 
hiçbir zaman parayla ve benzeri 
hususlarla oluşturmak mümkün 
değildir. Onun için bu güzel Ocak-
lar, bu güzel insanlarla birlikte, o 
güzel insanların bize vermiş old-
uğu değerlerle, geçmişteki yaşanan 

hatıralarla birlikte biz de bunları 
yaşamaya yaşatmaya kalbimizde ve 
yüreğimizde bunu hissetmeye de-
vam edeceğiz. En şerefli mahlûkat 
olan Allah'ın yarattığı kulu, Allahü 
Teâlâ’nın yarattığı insan olarak kim 
olursa olsun seviyoruz ve seveceğiz. 
Sevmemek gibi bir noktaya git-
memiz mümkün değildir. Hiçbir 
kimseyi kendi özümüzden, kendi 
vatanımızdan ayrı düşünmek müm-
kün değildir. 80 milyonun tapusu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ta 
kendisidir. Onun için bu yaklaşım-
larına baktığımızda hiçbir kims-
enin bu memlekette garip, kendini 
yetim gibi hissetmesi asla müm-
kün değildir ve bizim de Allah'tan 
korkan vicdan ve ahlak sahibi in-
sanlar olarak bunu da yaşatmamız 
mümkün değildir. Birbirimize olan 
güveni, kardeşliği, sevgiyi bu ke-
limeler çok önemli, devamlı bunları 
ifade ediyoruz bunlara sığındığımız 
sürece ve yaptığımız iş ve işlemleri 
gönlümüzde, yüreğimizde ve ahl-
akımızla hissettiğimiz sürece bir 
olumsuzluk olmayacaktır. Hiçbir in-
sanda kendini garip hissetmeyece-
ktir ve hissettirilmeyecektir. Bu an-
lamda bir kez daha bugün Hüseyin 
Doğan Dedemizi rahmetle anarken 
buraya teşrif eden değişik illerden, 
değişik yörelerden gelen, gerek 
Cem Vakfı'nın ve gerekse değişik 
ocaklarının dedelerimizi bir kez 
daha buralarda görmekten memn-
uniyet duyduğunu ifade ediyorum. 
Özellikle Cem Vakfı Başkanımız ve 
Onursal Genel Başkanı Eşref Doğan 
Dedemize tüm ekibiyle birlikte bu 
güzellikleri ilimize, ülkemize, mil-
letimize bu güzel birlik ve beraber-
lik içerisinde yaklaşımlarından ve 
güzel oluşturduğu ortamdan dolayı 
teşekkür eder ve şükranlarımı bir 
kez daha burada ifade etmek isti-
yorum. ” dedi. 

Anma Töreninde ocaklar ku-
ruldu, kurbanlar kesildi, halka lok-
ma dağıtıldı. 
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Malatya Şehidine Ağladı
HABER MERKEZİ 
Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından 

kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopter-
de şehit olan 13 askerimizden ilçe jandarma 
komutanı Yarbay Songül Yakut memleketi 
Malatya’da düzenlenen cenaze töreniyle bir-
likte toprağa verildi. Türkiye’nin ilk kadın 
Jandarma İlçe Komutanı olan Yarbay Songül 
Yakut’un naaşı sevdiklerinin ağıtlarıyla şehir 
mezarlığındaki şehitlikte defnedildi. 

Düzenlenen cenaze törenine Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve So-
syal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin 
Öztürk, Jandarma Genel Komutan Yardım-
cısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Vali Mustafa 
Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgen-
eral Asım Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları Öznur Çalık ve Ravza Kavakçı, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile 
askeri erkân, siyasi parti temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

ACILI ANNE KIZININ 
CENAZESİNDE FENALAŞTI

Şehit Yarbay Songül Yakut'un cenaze 
töreninde acılı annesi kızının tabutu başında 
ağıtlar yaktı. Anne Sebahat Yakut güçlükle 
ayakta durabilirken acılı anneyi AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık 

ve Ravza Kavakçı bir an olsun yalnız bırak-
madı. Şehit Yarbay Yakut'un özgeçmişinin 
okunmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çi-
men tarafından cenaze namazı kıldırıldı. 
Kızının cenaze töreninde fenalaşan acılı an-
neye sağlık görevlileri müdahale etti. Cenaze 
namazının ardından şehidin naaşı askeri 
manga ile top arabasına konularak Garnizon 
Şehitliğine götürüldü. Şehit Yakut daha son-
ra gözyaşları arasında toprağa verildi.

TÜRKİYE’NİN İLK 
JANDARMA KADIN 

KOMUTANIYDI
Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, 

1976'da Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim 
hayatını Malatya'da tamamladıktan sonra 
Kara Harp Okulu'nun jandarma sınıfından 
1997 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. 
2005-2007 yılları arasında Beypazarı'nda 
görev yaptığı esnada bölgelerde aile içi şid-
dete karşı verdiği mücadele ile tanınan bir 
isim olan Yakut, bölgede sık sık köy gez-

ilerine de çıkarak köylü kadınların sorun-
larını dinliyordu. Türkiye'nin ilk kadın ilçe 
jandarma komutanı olarak da bilinen Şehit 
Yarbay Songül Yakut, yüksek lisans eğitimi 
ve başarılı çalışmaları sonrasında 1 yıl erken 
terfi ederek Yüzbaşı rütbesine ulaştı. İlerley-
en dönemlerde binbaşı rütbesindeyken 2013 
yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kump-
asıyla görevinden uzaklaştırılan Songül Ya-
kut, verdiği hukuk mücadelesiyle ilerleyen 
yıllarda yeniden üniformasına geri döndü. 
Daha sonrasında Şırnak’a tayin olan Yakut, 
31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere 
ilçesine bağlı Şenoba'da meydana gelen he-
likopter kazasında 13 silah arkadaşı ile bir-
likte şehit düştü. Küçük yaşta babasını kay-
beden Yakut 5 kardeşli ailenin en küçüğü. 2 
kardeşi Mersin'de, 1 kardeş İstanbul’da ve 1 
kardeşi ise Almanya’da bulunan Yakut’un an-
nesi ise kışlarında Çavuşoğlu Mahallesindeki 
evinde yazları ise Akçadağ ilçesine bağlı 
Ören Mahallesi’nde kalıyor. Şehit Yarbay Ya-
kut, geçen yıl annesi için aldığı Ören’deki ya-
zlık eve izinlerde gelerek çok sevdiği toprak-
la uğraşıyordu.

Şırnak’ta düşen helikopterde 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Türkiye’nin ilk kadın Jandar-
ma İlçe Komutanı Yarbay Songül Yakut, memleketi Malatya’da binlerin duaları eşliğinde toprağa 
verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde şehidin annesinin feryatları yürekleri dağladı

VAHAP KÜÇÜK MESLEK
YÜKSEKOKULUNDA

İNCELEMELERDE BULUNULDU
HABER MERKEZİ 
İnönü Üniversitesi Rektörü 

Ahmet Kızılay ile Doğanşe-
hir Kaymakamı Memiş İnan 
Doğanşehir Vahap Küçük 
Meslek Yüksekokulu inşaatın-
da incelemelerde bulundular. 
Okulun inşaat çalışmaları hak-
kında yetkililerden bilgi aldılar.

İnönü Üniversitesi Rektörü 
Ahmet Kızılay burada yaptığı 
açıklamada “İnönü Üniversi-
tesine bağlı Doğanşehir Vahap 
Küçük Meslek Yüksekokulun-

da yaptığımız incelemelerde 
inşaatın en kısa zamanda bitir-
ileceği ve 2017-2018 eğitim ve 
öğretim yılında öğrenci kab-
ulüne başlanacağını belirtirk-
en hangi bölümlerin açılacağı 
henüz belli değil. Bölümler 
yapılacak olan istişareler net-
icesinde belirlenecektir. Başta 
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.
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Soldan sağa
1. Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askerî hiyer-

arşisinde en yüksek rütbe... Acıkmış olma durumu... 2. Bir 
görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından 
ileri sürülen kimse... Panama Cumhuriyeti halkından olan kim-
se... 3. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel 
özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek... Kur’an’ın 
ilk suresi... Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal 
bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı... 4. 
Utanma duygusu... Varsayımsal (eski)... Artmak işi... 5. Başka 
bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt... Otoriteli... 6. Ter 
(eski)... Birinin buyruğu altında olan görevli, madun... İletişim 
araçları yoluyla tanıtma işi... 7. Geçmişte yaşanmış çeşitli olay-
lardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra... Batmış olan 
nesnenin, yüzeye yakın balıkların yerini ve durumunu yansıla-
nan ses dalgalarıyla belirleyen sistem... 8. Osmanlı Devleti’nde 

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi 
(eski)... Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, 
sanatkâr... Toryum elementinin simgesi... 9. Kırmızı ile mav-
inin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya 
çalanı... Alçak duruma getirilmek... 10. Negatif elektrikle yüklü 
iyon, eksin... Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kul-
lanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz 
veya deyim... Hindistan’da prenslere verilen unvan... 11. Bir ucu 
ince, diğer ucu daha geniş, gömlek yakasının altından geçiril-
erek önde üçgen biçiminde bağlanan, özel kumaştan yapılan 
giysi aksesuarı, boyun bağı... Kurşundan dökülmüş harflerin bir 
araya getirilmesiyle yapılan bir baskı türü... Herhangi bir şeyin 
veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik... 12. İlgili... Türk 
alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... Metneryum ele-
mentinin simgesi... 13. Hakça... Yemek... Kement... 14. Saz, ka-
buk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan 
örtüsü... Açık olma durumu, açıklık, aydınlık (eski)... Oyuk veya 
çukur bir şeyin en alt bölümü... 15. Tanrı’yı veya kutsal bilinen 
bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin... 
Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak 
çalışan mekanizma... Normal sıcaklık ve basınçta kömür oca-
klarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, 
kolayca tutuşabilen gaz...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir malın faturasını düzenlemek... İşte (halk ağzı)... 2. 

Yayımcı... Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda... 3. 
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses... Maddeci... 4. 
Disprosyum elementinin simgesi... Etçiller takımının fokgiller 
familyasından, 1-2 metre boyunda, postu değerli, memeli den-
iz hayvanı, ayı balığı... Ovada yaşayan, ova halkından olan... 5. 
Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydın-
latmaya yarayan ışık düzeneği... Kıta... 6. Spermayı idrar yoluna 
salan iki kanal... Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir... 

7. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir 
fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde 
anlatan bir söz... Cam... Eski Bulgar para birimi... 8. Bir roman 
veya hikâyede olay... Ağırlık... Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla in-
san, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi 
gösteren yumru, tümör, neoplazma... 9. Tanık... Kalem veya 
daktiloyla yazılmış, çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşi-
minde kauçuk olan nesne... Üye... 10. Çocuğu olan kadın, anne... 
Bir yayanın yoldan geçen bir otomobili durdurarak binmesi 
ve gideceği yere para vermeden gitmesi... Bu kelimesine göre 
yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteleyen 
söz... 11. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Aranılan 
çözüm... O gösterme sıfatı (eski)... Cıva elementinin simgesi... 
12. Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, ka-
raciğerinden yağ çıkarılan bir balık... Lorentiyum elementinin 
simgesi... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya 
ve iş yapmaya yarayan bölümü... 13. Arttırma işini yaptırmak... 
Değersiz, kötü, 
sıradan, hiçbir 
özelliği olmayan... 
14. Büyüklük, iri-
lik bakımından 
şaşılacak durumda 
olan nesne... Hacmi 
olmayan, oylum-
suz... 15. Çıkarma 
işi... Hanımeligill-
erden, birçok türü 
süs bitkisi olarak 
yetiştirilen, zeytin-
imsi, meyvemsi, 
kırmızı renkte bir 
ağaççık...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Bakan Kaya’dan Şehit Yarbay
Songül Yakut’un Ailesine Ziyaret 

HABER MERKEZİ 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fat-

ma Betül Sayan Kaya, Şırnak’ta helikop-
terin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma 
Yarbay Songül Yakut’un ailesini ziyaret etti. 
Gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Kızım çok 
sıkıntı yaşadı. İyilere olur, kötülere bir şey ol-
maz. Bak hepsi yerindeler” dedi. Bakan Fat-
ma Betül Sayan Kaya, Şehit Yarbay Songül 
Yakut’un cenaze törenine katılmak üzere 
Malatya’ya geldi. Cenaze töreni öncesi şehidin 
Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evine giden Bakan 
Kaya, burada acılı aileye taziyelerini iletti. 
Şehit annesi Sebahat Yakut’un ellerinden tut-
arak başsağlığı dileyen Bakan Kaya, Şehit Yar-

bay Yakut ile daha öncede de dertleştiklerini 
ve kendisine çok sıkıntı çektiğini anlattığını 
söyledi. Gözyaşlarının hiç dinmediği ziyarette 
konuşan şehidin annesi Sebahat Yakut, “Ne 
yapacağımızı bilmiyorum. Hiç inanmıyorum da 
halen kızımın şehit olduğuna. Ya sen gel ya da 
beni de götür kuzum. Bana sana bir şey olursa 
dayanamam arkandan gelirim diyordu bana 
her zaman. Şimdi ben sana nasıl dayanacağım 
kuzum sana. Babasız büyüttüm, hem babaları 
oldum hem anaları oldum. Onlar da bana 
destek oldu hiç beni üzmediler. Üzülmesinler 
diye devamlı Allah’ıma yalvarıyordum” dedi. 

Kızıyla kazadan önce akşam 18.30 
sıralarında telefonla konuştuğunu belirten 

acılı anne, “Aradı o sıra telefonda çağırdılar 
sanırım kendisini o da ‘anne ben seni sonra 
ararım’ dedi. Bana söylemedi helikoptere bi-
neceğini. Kızım çok sıkıntı yaşadı. İyilere olur 
kötülere bir şey olmaz bak hepsi yerindeler” 
diye konuştu. Kızının şehit olan askerlere çok 
üzüldüğünü de anlatan Sebahat Yakut’un akan 
gözyaşlarını Bakan Kaya sildi. Ziyaret çıkışında 
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ba-
kan Kaya, “Şehidimizin mekanı cennet olsun. 
Şırnak’a gittiğimde tanışmıştık Songül Yakut 
ile. Gerçekten kahraman bir Türk kadını. Mille-
timizin başı sağolsun. Kendisiyle sohbet etme 
imkanı bulmuştum. Kendisiyle dertleşmiştik” 
diye konuştu.

Doğanşehir’de
Şebeke ve Aydınlatma
Direkleri Yenileniyor

Doğanşehir ilçesindeki elektrik şe-
bekeleri ve aydınlatma direkleri yenilen-
di ve yenilenmeye devam ediliyor. 

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Fırat EDAŞ, 
Doğanşehir ilçesinde müşterilerine kes-
intisiz ve sürekli enerji sağlamak amacıy-
la bakım-onarım ve yenileme çalışma-
larına devam ediyor.

Bu kapsamda Topraktepe Mahall-
esi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan 
ve yeterli enerji sağlayamayan şebeke 
yenilendi. Doğanşehir merkezde Malat-
ya Caddesi, Sanayi ve Esentepe Ma-
hallesi'nde de yeni hücre kurularak ay-
dınlatma direkleri tesis edildi. Böylece 
ekonomik ömrünü tamamlayan ve az 
aydınlatma sağlayan tesisler, teknolojik 
ve modern bir sistemle yenilendi.

Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğüne 
bağlı ekipler Karaterzi'de modüler bir 
hücre kurdu. Böylece, kırsal bölgelerden 
uzak mahallelere kadar giden enerji nak-
il hatlarının uzun ve dağınık olmasından 
kaynaklanan arızaların hem tespit edil-
mesinde hem de oluşan arızanın gideril-
mesinde zamandan tasarruf da sağlandı.

DOĞANŞEHİR’İN
DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ
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 (Abbas Ağa + Muhsine oğlu) ABDÜLHAMİT+  ELİF 

( Altıntoplu )=

1- Mehpare   2-Nazif   3-Leyla   4-Perihan

MEHPARE- İyi niyetli, olgun ve akrabalarına 

düşkündür. İnsanlarla iletişimi iyidir. Cafer Dulkadir 

ile evlidir. Kürşat adında bir oğulları vardır.

Kürşat Dulkadir(Öğret.ve idareci)+Zühal(Öğret.)= 

Gökçe. Kürşat değerli öğren- cilerimdendir.

NAZİF DOĞAN- Benim çocukluk ve okul arkadaşım-

dır. Kavgalı olduğum  tek insandır. Vakitsiz ölümü bi-

zleri üzmüştür. Hatice ile evliliğinden;

AYHAN DOĞAN(Öğret.) + Zeynep = Dilan-Nihan ve 

Elifcan. Ayhan çok hare-   ketli, girişken, büyüklerine 

değer veren ve küçükleri kollayan bir yapıdadır.

VEDAT DOĞAN(Sb.) + Birten(K.Doğan’ın kızı)= Pe-

lin ve Ceren. Vedat, zeki    ve çalışkandır. Ağabeyi gibi 

hareketli olmayıp durgun bir yapıdadır.

LEYLA- Ali Balkış ile olan beraberliğinden;

Ogün + Güllü= Zeynep Sude- Cemre-Nazif Güray 

Yunus.

Güray çok genç yaşta vefat etti. Koray ise henüz 

bekardır.

PERİHAN+ Yafes Bilgili ile olan beraberliğinden;

1)Esen + Bekir Gök = Memet

2)Ersoy(Pol.) +Necla(Maliyeci) =Eysema Doğa –

Aleyna Sıla

Abdülhamit (Kara Hacı)’in bir diğer eşi Nuriye’den 

çocuğu olmamıştır.

========================================

  (Abbas Ağa-Muhsine oğlu) HAYDAR + HATİCE 

(Hasan + Ruşen kızı) =

     1-Medeha   2-İsmet   3-Gülten   4-Nurten

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

      (Haydar Doğan + Hatice kızı) MEDEHA + VAHİT 

DOĞAN                            

1-Nüvit Yetkin (Öğretmen) 2-Özgen(Öğretmen) 

3-Gönül  4-Ümit Yaşar (me.) 

MEDEHA- Çok olgun ve ağırbaşlıdır. Vahit Doğan 

ile uyumlu bir evlilik yap- mıştır. Akrabalık ilişkileri 

çok iyi düzeydedir. Saygın bir insandır.              

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

        (Haydar Doğan + Hatice kızı) GÜLTEN + ÖKKEŞ 

ÖZDEMİR

1-Oğuz (esnaf) 2-Bediz 3-Ediz (me.) 4-Filiz(Geniş 

bilgi “Özdemir”de)

Gülten- Sosyal ilişkileri çok iyi. Olgun ve hatırlı bir 

insandır.

       (Haydar Doğan + Hatice kızı) NURTEN + TAHİR 

OĞHAN

1-Selçuk  2-Selim  3-Selma  4-Belma(Geniş 

bilgi”Oğhan” ailesinde)

Haydar Doğan ve Hatice’den olma İsmet genç yaş-

ta vefat etmiştir.

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

            (Abbas Ağa + Ümmiye kızı) FATMA + RIZA 

ÖZDEMİR =

            1-Nazire    2- Ökkeş(Esnaf)   3-Erol(Tamir 

ustası)   4-Şükran

 Fatma- Çerkez Fatma diye anılmıştır. Oturak-

lı, olgun, gün görmüş, otoriter ve tam bir Osmanlı 

hanımıdır. (Geniş bilgi “ Özdemir “ ailesindedir.)

==========================================

======= 

(Abbas Ağa + Ümmiye oğlu) İSMAİL DOĞAN + AYŞE 

FATMA (Molla Şamil ve Nezme kızı) =

1-Abdülkadir (Z.Ban.Em.)  2-Zeki (Bel.Em.)  3-Ali 

(Es.Çiftçi)

Ayşe Fatma’ın babası Molla Şamil’den biraz bah-

sedelim. Dokumacılık üzerine çalışmıştır. Kendisin-

den başka Vahide(Şahin ailesinden Şakir Ağa’nın 

ikinci eşidir.H.Ali-Mustafa-Hüseyin ve Gülperi’in an-

neleri), Abdülkadir(Hakkı Çavuş, Emine ve Yeter’in 

dedeleri-Geniş bilgi “Sevim” ailesinde.) adlarında iki 

kardeşi vardır. Molla Şamil, Şakir Ağa ve Elmas’tan 

olma Nazime ile olan evliliğinden de Ayşe Fatma(İs-

mail Doğan’ın eşi)- Ayşe(H.İbrahim Şahin’in eşi, Nebi 

Şahin’in annesi) ve Hacı Memet(Münevver’in annesi, 

Kamil Kuru’nun kayın babası-(Geniş bilgi “Kuru” ail-

esinde.) isimlerinde üç çocuğu vardır. Molla Şamil; 

Şahin ailesinden Şakir Ağa’nın hem damadı, hem de 

eniştesi konu- mundadır.

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

(İsmail Doğan + Ayşe Fatma oğlu) ABDÜLKADİR 

DOĞAN+ ŞÖHRET (Okçu).

1-Fatma  2-Şengül  3-Tahsin  4-özgül  5-Mihriban  

6-Memet ( Em.Sb.)- ABDÜLKADİR DOĞAN; Efendi, 

dürüst ve sevecen bir insandı. Onu  hep güler yüzü ve 

insancıl yanı ile tanırım. Uzun yıllar Ziraat Bankasın-

da görev yaptı. Son yıllarda İzmir’e taşındı. Ve orada 

da vefat etti.

FATMA + Orhan Akgönül= Sibel-Emel ve üç oğlan 

çocuğu.

ŞENGÜL + Kamil Alagöz= Şebnem ve Tamer.

Şengül bir trafik kazasında vefat etti. Kamil daha 

önce ölmüştü. Bu acıya dayanamayan oğul Tamer de 

intihar ederek canına kıymıştır.

TAHSİN DOĞAN(İnş.Müh.)+ Şükran =  Barış

ÖZGÜL + İsmail Muratoğlu = Ebru

MİHRİBAN + Kamil Akyıl = Murathan ve Özlem

MEHMET DOĞAN(Em.Sb.) + Süreyya =  Fırat ve 

Serhat.

Mehmet Doğan- Çok donanımlı biridir. Sosyal il-

işkileri güçlüdür.Yaptığı her şeyi özenle ve başarı 

ile yapar. Futbol hakemliği ve son olarak ta özel bir 

hastanenin müdürlüğünü yapmaktadır. Ailevi sorum-

lulukları  üst düzeydedir. Büyüklerine karşı saygıda 

kusur etmez. Sevdiğim, değer  verdiğim ve takdir et-

tiğim biridir. 

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

(İsmail Doğan + Ayşe Fatma oğ.) ZEKİ DOĞAN + 

EMİNE (Meh.Dulkadir kızı)

1-Necmiye  2-Suzan(Öğret.)  3-Gürsel( Sb.) 4-Yeter   

5-Mustafa (Av.)

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

(Numan Ağa + Elmas kızı) GÜLÇEHRE + ABDÜLAZİZ 

(İbrahim Ağa +Elmas Oğlu)= Emine

Abdülaziz, Osmanlı-Rus Harbinde Sarıkamış’ta 

şehit düştü.

(Gülçehre + Abdülaziz kızı) EMİNE + ÖMER ve AH-

MET DOĞAN Kardeşler

1-Reşit (Ömerden ölü.)  -1)Vahit Doğan    2)Necmi-

ye(Çocuk yaşta öldü.)Ahmet Doğan’dan

AHMET DOĞAN- Abdürrezzak ve Nazire’den ol-

madır. Kardeşi Ömer’in ölmesi üzerine, eşi Emineyi 

almıştır. Bu durum, muhacir ailelerde yaygın bir 

kuraldır. Eşi ölen bir kadın asla ortalığa salınmaz. 

Varsa ölenin kardeşlerinden biri ile evlendirilir. Bu 

beraberlikten ilçenin renkli kişilerinden Vahit Doğan 

dünyaya gelmiştir. Necmiye isminde bir kızları olduy-

sa da çocuk yaşta vefat ermiştir. Ahmet Doğan hatırlı, 

saygın ve hamarat bir insandır. 

VAHİT DOĞAN- Doğanşehir’in vazgeçilmezidir. 

Popülaritesi yüksektir. İnsani ilişkileri düzeylidir. Ah 

biraz da sinirlerine hakim olsa. Zira sinirlendiğinde 

kendini kontrol edememektedir. İlçeye gelen herk-

esle yakın  ilişki içerisindedir. Bu ilişkilerini hiç us-

anmadan ve aksatmadan devam  ettirir. İlçenin en 

renkli kişilerindendir. Yaşlı-genç-çocuk herkesle ra-

hat iletişim kurabilmektedir. Hasta ziyaretlerini hiç 

aksatmaz. Her önemli günde, tanıdıklarını telefonla 

aramayı ihmal etmez. En yakın arkadaşlarından Vefa 

Erdoğan ile tatlı rekabeti, herkesin ilgisini çekmek-

tedir. Onun sinirli hali bile, kendisini tanıyanlar için, 

çok sevimli gelir. Bazen onu kızdırmaya çalışarak, 

hoşça vakit geçirmenin yolları aranır. Özellikle,Vefa 

Erdoğan’ın olumlu özelliklerinden bahsedilmesine 

dayanamaz ve hemen karşı taarruza geçer. Herkes te 

bunu bildiğinden, özellikle de başkan Cengiz Özdemir, 

ortamı hazırlamayı çok iyi ayarlar. Ondan sonra sey-

ret güm- bürtüyü. Hiç kimse de, bu durumu kaçırmak 

istemez.

    Bir gün Harapşehir içme’de, arkadaşları ile 

kafaları demlerler. Kalkıp İlçeye dönerken, Hara-

pşehir’de kahvehaneye girerler.O zamanlar  tam da 

seçim döne- midir. Kendisi de siyasetle uğraştığı için, 

kafası da  dumanlıdır zaten. Şunlara bir nutuk atayım 

diye aklından geçirir.Ve hemen bir masanın üzerine 

çıkarak nutkuna başlar.”Sayın ve saygıdeğer Hara-

pşehir’liler diye başladığı nutkunun bir bölümünde, 

biraz da alkolün etkisiyle ne diyeceğini unutur. Bi-

raz yutkunur falan, ancak aklına bir türlü bir şey 

gelmez. O zaman ne yapayım derken eli kulağa atar, 

başlar “Nazlanma” şarkısını söylemeye. Herkes ay-

akta alkışla- maktadır  kendini. İlçeye dönerler dön-

mesine de,Vefa Erdoğan, olayı kaymakam   da dahil 

herkese anlatmıştır. Bu olay, uzunca yıllar insanların 

hafızasından silinmemiştir. Hatta bazen,Vahit abi şu 

nazlanma’yı bir söyle de  bir dinleyelim, deriz. O da 

bizleri kırmayarak, hem o olayı ve hem de “Nazlan-

ma” şarkısını okur, biz de onu coşku ile alkışlarız.

Vahit Doğan’ın Haydar Ağa ve Hatice’den olma 

Medeha ile olan beraber- liğinden;

1-NÜVİT YETKİN DOĞAN- 1980 öncesi gençlik 

hareketlerinden etkilendiyse de, kısa zamanda to-

parlanıp, iyi bir öğretmen ve idareci olma yolunda 

mesafe katetmiş, olumlu hizmetler sunmuştur. İyi 

bir evlat, iyi bir aile reisi görüntüsü vermiştir.Seher 

ile olan evliliğinden; çocukları bulunmamaktadır.                                                                                                                        

2-ÖZGEN  –Cana yakın, konuşkan, kendini bilen iyi 

niyetli bir öğrencimdir ve aynı zamanda düzgün bir 

meslektaşımdır. Emekli olmasına rağmen, çalış- ma-

larını devam ettirmektedir. İsmet Aktaş ile olan ev-

liliğinden; Özlem (Kanal 24 T.v.de yönetmen-Gülden( 

Bd.Eğ.Öğret.)- Evliliği ayrılma ile sonuçlanmıştır.

3-GÖNÜL– Terbiyeli ve hamarat bir hanımıdır. Eşi 

İsmet Doğan’ı vakitsiz kaybetti. Çocuklarından Verda, 

Yaşar Demirtaş ile evli-Fatih,(inş.Müh.)henüz bekar-

Meh.Sefa(Öğ.)

4-ÜMİT YAŞAR DOĞAN- Terbiyeli, çalışkan, üretken 

ve aynı zamanda sempatik bir öğrencimdir.P.T.T.de 

teknisyen olarak görev yapmaktadır. Hacı- hanım ile 

olan beraberliğinden, Umut Deniz (Har.Müh.)    ol-

muştur.

     Bu bölümde sadece DOĞAN ailesini ele aldık. 

Bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz ve anladığımız 

kadarı ile, Doğan ailesinin hemen hemen bütün fer-

tlerini  elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Sa-

dece Doğan ailesi değil, ilçedeki tüm aile fertlerine 

karşı sevgi ve saygım vardır. Eksiklerim ve hatalarım 

oldu ve olacaksa af ola. Diğer ailelerin soyağacı, 

çalışmamım ikinci bölümünde “Kim kimdir? Kimin 

nesidir?”adı altında sunulmaya devam edilecektir

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN
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