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SAYFA 4

Vali Ali Kaban Göreve Başladı
21 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak’tan 
Malatya’ya atanan Vali Ali Kaban, dün itibari ile göreve başladı. Basına açıklamada bulunan Vali Kaban, 
“Klasikleşmişin ötesinde hakikaten ilk kez geldiğim bu yurt yöresinde herhangi bir bilgiye sahip olmadığım hal-
de Malatya ile ilgili şuana kadar olumsuz söz eden bir kişiye rastlamadım. Bu da beni cidden şaşırtmıştır.” dedi

UMKE Tatbikatı
Doğanşehir’de yapıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen 4. 
Ulusal UMKE Tatbikatı Doğanşehir ilçesinde yapıldı.

Hem Gündüz ve  hemde gece bölümlerinden gerçekleştirilen   deprem tatbikatı ve ar-
ama kurtarma olarak gerçekleştirilen  İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran’ın koordine 
ettiği tatbikat 3 gün  sürdü.

Doğanşehir Erkenek
Tünelinin Maliyeti
4 Milyon Lira Oldu

Fırat EDAŞ Bölge Kurumsal İletişim Müdürü Selim Çetin, 
Malatya ve ilçelerindeki hizmet, alt yapı, elektrik dağıtımı, 
aydınlatma, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili değer-
lendirmede bulundu. Çetin, “Erkenek Tüneline enerji verme 
tarihi Mayıs ayı itibari ile gerçekleşti ve tünel trafiğe açıldı. 
Tünele kadar iletilen 15 Km’lik ENH hattının yaklaşım mal-
iyeti 4 milyon 125 bin lira civarında ve işin yapım maliyeti 
olarak, enerji alt yapısı ile birlikte kurumumuza 1 milyon 820 
bin lira civarında bir maliyet söz konusudur.” dedi>>3’TE

SAYFA 5

“Soğuk Ayran Aşı Çorbası”
Yazın en sı-

cak zamanlarını 
yaşadığımız bu 
günlerde insanlar 
ferahlamak için her 
yolu deniyor. Bun-
lardan biri de ge-
leneksel ‘Ayran aşı 
çorbası’. Dövme ve 
nohut ile yapılan 
çorba Malaty-
alıların yazın gözde 
y e m e k l e r i n d e n 
birisi>>4’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde Almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Yunus Sülü

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar odasında 
almış olduğum KL 331301- KL 331350 seri nolu 
satış fişlerini kaybettim. Hükümsüzdür.

Serdar Tatar

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümünde almış 
olduğum Öğrenci kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür…

Uğur Uçar

KAYIP

“Sırf başarılı, popüler olmak adına elde 
edilen güç ilgimi çekmiyor. Gücün ahlaki 
doğru ve iyi olanı ile ilgileniyorum.”
Martin Luther King
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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/

Bol Bol Su İçmeliyiz
HABER MERKEZİ 
Yaz mevsimi nedeniyle hem hava sıcak-

lığı hem de vücut sıcaklığı artış gösteriyor. 
Bugünlerde sağlık için yapılması gereken en 
önemli şey su içmek! Artan sıvı kaybı halsiz-
lik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, böbrek 
yetmezliği hatta bilinç kaybı bile yapabiliyor

Liv Hospital Nefroloji ve Hipertansiyon Uz-
manı Prof. Dr. Tekin Akpolat “Özellikle kalp, 
böbrek veya karaciğer gibi sıvı dengesinin 
belirli bir dengede olması gereken hastalar 
kendilerine çok dikkat etmeli, almaları gerek-
en sıvı miktarını doktorlarına sormalıdır. 
Sağlıklı kişiler eğer aşırı miktarda su kay-
betmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sıvı al-
malıdır” diyor…

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR 
DİKKAT!

Yaşam için vazgeçilmez bir madde olan 
suyun vücudumuzdaki dengesi böbrekler 
başta olmak üzere birçok organ tarafından 
sağlanır. İdrar, dışkı, ter ve solunum yolu 

ile kaybettiğimiz suyu yediğimiz yemekler, 
içtiğimiz su/sıvılar ile yerine koyar, vücut için 
gereken dengeyi farkında olmadan sağlarız. 
Yaz günleri gibi havanın sıcak olduğu zam-
anlarda özellikle terleme ile daha fazla sıvı 
kaybederiz. Sıvı kaybı özellikle yaşlılarda 
ve bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta 
oynayan çocuklar da farkında olmadan sıvı 
kaybedebilirler. İshal, kusma gibi olağan dışı 
sıvı kayıpları yaşlı ve çocuklarda dramatik so-
runlara yol açabilir.

SIVI KAYBI BÖBREK 
YETMEZLİĞİ, BİLİNÇ KAYBI 

BİLE YAPABİLİR
Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissi ve 

halsizliktir, ağız kurur. Halsiz kalan kişi kend-
ini kötü hisseder, canı bir şey yapmak iste-
mez. Sıvı kaybı artınca baş dönmesi, tansiyon 
düşüklüğü ortaya çıkar. İleri sıvı kayıpların-
da tansiyon düşer, nabız artar, kas kramp-
ları oluşur, böbrek yetmezliği ortaya çıkar ve 

bilinç kaybı olabilir. Aşırı sıvı kayıplarına bağlı 
ortaya çıkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, ka-
raciğer gibi organlarda ilave bozukluklara yol 
açar. Bu bozuklukları tedavi etmektense önle-
mek her zaman hem daha kolay hem de daha 
ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek 
veya karaciğer gibi sıvı dengesinin belirli bir 
dengede olması gereken hastalar kendilerine 
çok dikkat etmeli, almaları gereken sıvı mik-
tarını doktorlarına sormalıdır. Sağlıklı kişiler 
eğer aşırı miktarda su kaybetmiyorsa genel-
likle günde 2-3 litre sıvı almaları yeterlidir.

SU İÇEMİYORSANIZ SULU 
MEYVELER TÜKETİN

Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler al-
ternatif sıvıları tercih edebilirler. Meyve su-
ları, çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, 
taze meyve suları, karpuz, kavun gibi meyve-
ler iyi seçeneklerdir. Meyve suları şeker hast-
alarında veya çocuklarda problem yaratabil-
ir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon 
hastalarında sorun yaratabilir.
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ÜÇ YANLIŞ BİR
DOĞRUYU GÖTÜRÜR

İnsanın zamanla anladığı acı gerçeklerden biridir 
güvenmek. En güvendiğiniz insan bile gün gelir güvenini-
zi boşa çıkarır. Bir daha güvenmeyeceğinizi söyleseniz de 
güvenmekten kendinizi alamazsınız. Ancak çok geçme-
den tekrar güveniniz zedelenir. ‘Güvenmek’ en gerçek 
duygulardan biri olmalı. Teslim olmanın diğer adı gibi. 
Yalın ve samimi. Yaşadıklarım, ‘güven duymak ’la ilgili 
bana bir şeyler öğretti. İşte onlardan aklımda kalanlar. 
Nedir Güvenmek,  Kendine Bile Söylemeye Çekindiklerini 
ona Rahatlıkla Anlatmak mı? Yıllardır İtiraf Etmediklerini 
Ona Bir Çırpıda Söylemek mi? Baba Gibi mi Ağabey Gibi 
mi? Yoksa Sevgili ve Aşk Gibi mi güvenmek ister insan…  
Sizce Hangisi Güven Verir?

Güven kelimesi aslında büyüyen, gelişen, sosyal 
psikolojik olarak değişime açık olan toplumumuzda 
son 20 yılda kendini çok fazla göstermeye başlamıştır. 
Özellikle insanların beklentilerinin değişmesi, yaşam 
amaçlarındaki farklılaşmalar, asimilasyonlar gibi etmen-
ler güven durumunu değiştirmiştir.

Özellikle ikili ilişkilerde aranan temel nitelik güvenilir 
olmaktır. Peki, güven nedir?

Güven, benim tanımımda ilişkide var olması gerek-
en üç temel nokta olan sevgi-saygı-sadakat üçgenin 
tümüdür. Genel bakıldığında sadece sadakat gibi görülse 
de tümünü kapsamaktadır. Sevildiğinizi bilmek, saygı 
duyulduğunu bilmek ve buna koşulsuz inanmak, bunun 
yanında her açıdan karşınızdaki kişinin size karşı sorum-
lu olduğunu bilmek, size bazı açılardan sorumlu ol-
masıdır.

Güven bir ilişkide sadece aldatmamak değildir. 
Güven, fiziksel aldatmanın yanında, duygusal-sosy-
al-düşünsel olarak da sadık kalabilmek, karşıdakini 
kazanmadan beraber olmadan öncede beraber iken de 
beraberlik başladıktan sonra da hep aynı şekilde sevgi 
saygı ve sadakati devam ettirmektir.

Evli çiftlerin en çok şikâyetçi oldukları nokta, 
eşlerden birinin zamanla ya da ilişkide istediği noktaya 
ulaştıktan sonra değişmesidir. İşte bu güvenin kırılması 
ve kaybıdır. İlişkilerde güvenilir olmayan birinin güvenilir 
insanları bulması da zordur. Çünkü güvenilir olmayan 
insanların en büyük özellikleri şöyle sıralanabilir:

*çok konuşmak,   çok fazla açıklamak, bir konuda 
birden fazla mazeret sunmak karşısındakinin bir an 
önce hemen ikna olmasını istemek kendini kanıtlamak 
istemek bakışlarında doğallık olmaması her şeye evet 
demek, çok uyumlu görünmek abartılı anlatımlar

Esas tespitler, zor durumlarda veya “taşın altına 
elini koymak” durumlarında ortaya çıkmaktadır. Riskli 
dönemlerde partneriniz üzerine düşeni yapmıyorsa, 
fedakârlık, özverili bir tavır sergilemiyorsa, bu durumu 
üç şekilde yorumlamamız gerekir. Kendisinden ne bekle-
nildiğinin farkında değildir.

Kendisinden ne beklenildiğini biliyordur. Ama çözüm 
için yeteri gücü yoktur.

 Kendisinden bekleneni biliyordur. Ama bu ilişki için 
üzerine düşeni yapmak istemiyordur.

Ayrıca ilişkilerde taraflardan birinin partnerine 
güvenmemesinin temel nedeni kişinin özgüven ve özsay-
gısının düşük olmasıdır. Özgüven eksikliğinde, “aslın-
da aldatılabilirim, benden daha iyisini bulursa, ya da 
çevremdeki diğer cinsleri gibi ise, ya da televizyondaki 
olaylar başıma gelse… gibi kaygı ve paranoyalar kişinin 
ilişkisini yıpratmasına neden olabilir.

Hayatta üç yanlışım oldu Tanıdım  ,İnandım Güven-
dim Ama Bir Doğrum Oldu Sevmek Fakat üç Yanlış bir 
Doğruyu götürdü. 

Eylem Didem
DİNÇER

HABER MERKEZİ 
Fırat EDAŞ Bölge Kurumsal İl-

etişim Müdürü Selim Çetin, Malatya 
ve ilçelerindeki hizmet, alt yapı, el-
ektrik dağıtımı, aydınlatma, bakım 
ve onarım çalışmalarıyla ilgili değer-
lendirmede bulundu. Çetin, “Erkenek 
Tüneline enerji verme tarihi Mayıs 
ayı itibari ile gerçekleşti ve tünel 
trafiğe açıldı. Tünele kadar iletilen 
15 Km’lik ENH hattının yaklaşım mal-
iyeti 4 milyon 125 bin lira civarında 
ve işin yapım maliyeti olarak, enerji 
alt yapısı ile birlikte kurumumuza 1 
milyon 820 bin lira civarında bir mal-
iyet söz konusudur.” dedi

Erkenek Tünelinde aydınlatma 
ve enerji verme noktasında nasıl 
bir çalışma yürüttünüz?

“Doğanşehir İlçemize en yakın 
Erkenek Tünelini sayın bakanlarımı-
zla Karayolları Genel Müdürlüğüyle 
birlikte açılışını gerçekleştirdik. 
Erkenek Tüneline Enerji verme tar-
ihi Mayıs ayı itibari ile gerçekleşti. 
Tünel aktif olarak araç geçiş trafiğe 
açılmış durumdadır. Enerji anlamın-
da Erkenek Tüneline bir adet dağıtım 
tesisi, 2 kilometrelik çift devre ye-
raltı OG hattı ve 15 kilometre çift 
devre 477 MSM hattı kuruldu. Pro-
jenin enerji alt yapısı ve üst yapısını 
21. madde kapsamında Karayolları 
Genel Müdürlüğü üstlendi. Bu alt 
yapı çalışmalarıyla hem tünelimiz 
ışıklandırıldı hem de tünelimize en 
yakın ilçe olan Doğanşehir İlçesi al-
ternatif bir ring hattına kavuşmuş 
oldu. 15 Km’lik ENH hattının yak-
laşım maliyeti 4 milyon 125 bin Lira 
civarındadır. Bu işin yapım mali-
yeti; enerji alt yapısı ile birlikte ku-
rumumuza olan maliyeti 1 milyon 
820 bin lira civarındadır. Bu maliyet 
Doğanşehir’den tünele kadar gelen 
mesafedeki enerji nakil hattının mal-
iyetini kapsıyor. Erkenek Tüneline 
dair yapılan tüm işler ve maliyetler 
Karayolları tarafından karşılanmıştır. 
İşin kabulü sonrası Fırat EDAŞ olarak 
yapım maliyetleri ile ilgili tutar kuru-
mumuzca ödenecektir.” 

Tamamlanmış olan Erkenek 
Tüneli’nin Doğanşehir’e nasıl bir 
katkısı olacak?

“Doğanşehir İlçemizde de ikinci 
bir trafo merkezi bağlantısı yapılarak 
yeni ring hattına Entegre edilip özel-
likle ilçede yaz aylarında tarımsal su-
lamaların artması ile birlikte enerji 
yük miktarının artmasından kaynaklı 
bir takım elektrik problemleri oluş-
maktaydı. Yapılan bu ring ve yeni hat 
ile birlikte Doğanşehir ilçesinin ener-
ji kapasitesi ikiye bölünmüş oldu ve 
dolayısıyla da yük artışından kaynak-
lı herhangi bir kesinti ya da arızı du-
rumu artık söz konusu olmayacaktır. 
Doğanşehir ilçemizde yaz aylarında 
sulama ihtiyacının artmasından kay-
naklanan elektrik kesintileri sona 
erdirilmiştir. İlçede aydınlatmaya 
yönelik çok ciddi anlamda armatür 
yenileme çalışmalarımız sürüyor. 
Malatya’ya bağlı 14 ilçemizde de ay-
dınlatma çalışmalarına büyük önem 

veriyoruz. Bütün ilçelerimizin daha 
aydınlık olması adına yeni plan ve 
projelerle bölgemizi ışıklandırıyoruz. 

Fırat EDAŞ Malatya İl 
Müdürlüğü olarak Malatya ve ilçe-
lerinde ne tür çalışmalar yapıyor-
sunuz?

“Fırat EDAŞ olarak bölgede 
Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli il-
lerinde 43 ilçe, 1737 köy ve 50 km2 
alan içerisinde elektrik dağıtım hiz-
meti vermekteyiz. Tüketicilerimize 
kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak 
adına çalışmalarımıza gece gündüz 
demeden her daim sürdürmekteyiz. 
Malatya Bölgemizde merkez dâhil 
14 İlçede elektrik dağıtımı ile ilgi-
li bakım- onarım, aydınlatma gibi 
kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 
Tüketicilerimize daha kaliteli hiz-
met vermek adına il, ilçe ve köylerde 
7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Malatya ilimizdeki 14 ilçemizden ba-
zılarına değinecek olursak; Doğan-
yol’da aydınlatma ve kablolama il-
gili çalışmalarımız devam etmekte, 
bitiğindeki Pütürge’de bulunan bir 
dağdan yeni bir enerji nakil hattının 
istimlak çalışmalarının yapıldığı 
ve Haziran ayı itibari ile de pro-
jelendirme çalışmasına geçirileceği, 
daha sonrasında ise alternatif bir hat 
oluşturup Pütürge İlçesinin kesinti-
siz ve kaliteli enerjiyi sağlamasına 
olanak tanıyacaktır. Malatya Kale il-
çesine bağlı Düztarla, Bent ve Bağlı-
ca bölgelerinde toplam 38 elektrik 
direği yenilendi. Bent ve Bağlıca 
bölgelerinde de enerji nakil hatların-
da toplam 6 OG ve 4 AG direği Fırat 
EDAŞ ekipleri tarafından değiştirildi. 
Yazıhan ilçesinin enerji nakil hat-
tının üçte ikilik bölümünü oluştur-
an Bereketli ve Kömüşhan fideri, 
ağaçlık bir bölgede yer aldığından 
sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor-
du. Yapılan bu bakım ve onarım 
çalışmaları ile kesintiler ve arızalar 
sona erdi.  Direklerdeki tellerin ger-
gisi yapılarak izolatörlere bakım 

yapıldı. Bu yenileme çalışmalarıyla 
sürekli ve kesintisiz elektrik hizmeti 
sağlandı. Sürekli ve kaliteli enerjiye 
kavuşan ilçe halkı da çalışmalardan 
dolayı memnuniyetlerini dile getird-
iler. Fırat EDAŞ, Malatya’nın Akçadağ 
ilçesi Doğanlar mahallesine bağlı 9 
sokakta ve ilçenin farklı noktaların-
da 550 elektrik direğini yenileyerek, 
kapalı kablo şebeke yenilemesi ve 
aydınlatma çalışmasını tamamladı. 
Yıllık yatırım planı doğrultusunda 
gerçekleşen söz konusu yenileme 
çalışmaları, ilçe sakinlerine bu kış 
elektrik kesintisi yaşatmayacak. Şe-
beke nedeniyle kış aylarında elek-
trikleri kesilen mahalle sakinleri, 
Fırat EDAŞ’a yenileme çalışmaları 
nedeniyle teşekkür etti. 550 Aydın-
latma Direği ve 20 Bin Metre Kablo 
yenilendi.”

Malatya merkezde ve ilçeler-
inde devam eden projeleriniz var 
mı?

“İlçe bazında değil, aslında her 
ilçemizde alt yapı çalışmalarımız de-
vam ediyor. 2017 yılı ile ilgili yatırım 
ve ihale çalışmalarımız tamamlandı. 
Yer teslimlerini yaptık. Bildiğiniz 
üzere Malatya Merkezde kabloların 
yer altına alınmasıyla ilgili çalışma-
lar sürmekte. Bazı ilçe ve mahallel-
erde aşırı yağış ve kablo kopmalarıy-
la ilgili teknik sorunların çıkması 
vatandaşlarımızın enerjisiz kalması-
na neden oluyor. Bu temel sorunları 
ortadan kaldırmak adına alternatif 
hatlar, ikinci ring hatları oluşturma-
ya gayret ediyoruz. Özellikle vur-
gulamak istediğimiz İlçelerimizden 
Doğanşehir, Darende, Pütürge’de 
2017 yılına ait tamamlanması bekle-
nen projelerimiz mevcut. Tabiki 
diğer ilçelerimizde de çalışması de-
vam eden projelerimiz bulunmakta 
ve özelinde ilçelerdeki aydınlatma 
çalışmalarımızı tamamlamaya gay-
ret gösteriyoruz.” 

Doğanşehir Erkenek Tünelinin
Maliyeti 4 Milyon Lira Oldu
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ÜÇ YILDA ÜÇ VALİ

Malatya Valisi Sayın Mustafa Toprak’ın Resmi Gazetede yayımla-
nan Valiler Kararnamesi ile merkeze alınmasının ardından Malatya 
Halkının ve birçok kurumun üzüntü duymasını idrak edebilmek 
elbetteki zor değil...

İçişleri Bakanlığı’nın Valiler Kararnamesinin yayınlanmasıyla 
birlikte 41 ilin valisi değişirken Malatya’daki görev süresi çok kısa 
olan,Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın merkeze alınmasının şaşkın-
lığını yaşadığımı ifade edebilirim.

Hepinizin hatırlayacağı üzere 2016 Haziran ayında İzmir Val-
iliği görevine devam ederken Malatya Valiliğine atanan Mustafa 
Toprak,15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığı 
önünde darbeci askerlere karşı gösterdiği tepki ve çaba ile sık sık 
Türkiye’nin gündemine gelen Kahraman bir Vali olarak nitelendi-
rilmişti.

Vali Bey Malatya’ya gelmeden önce bizlere ismi ulaşmıştı. Çalış-
ma azmi, samimiyeti ve  üslubu kendisinden önce ulaştı Kayısı 
Diyarına...

Yıllar önce Yeşilyurt Kiraz Kültür ve Spor Şenlikleri Festivali 
Kaptaj gezisinde tanıştığımız kıymetli büyüğümüz, Yeni Şafak Gaze-
tesi İzmir İl Temsilcisi Sayın Vahap Dabakan, Medya Mensubu Hatice 
Serap Karlıdağ’ı arayarak “Malatya’ya çok kıymetli bir Vali geliyor, 
mutlaka ziyaret edin, tanışın ve hürmetlerimle birlikte selamlarımı 
iletin,çok şanslısınız” sözleri yıllardır medyanın nabzını tutan Üstad 
Dabakan tarafından ifade edilince,tanışma merakım bir kat daha 
artmıştı.

Velhasıl kelam neticeye bakarsak maalesef Sayın Toprak’ın 
Malatya’ya gelir gelmez yoğun çalışma temposu,Türkiye gündemini 
sarsan malum durumlardan dolayı ziyaret etmek ve tanışmak nasip 
olmadı.

Devletin üst düzey makamlarında görev yapan Mustafa Toprak 
Çorum,Diyarbakır,İzmir ve Malatya’da gerçekleştirdiği Valilik göre-
viyle vatandaşa olan yakınlığı,aynı zamanda şehir ve ülke vizyonuna 
her alanda kazandırdığı prestijle de takdir gördü.

Ne yaptı diye soracak olursanız,o kadar çok çalışma varki inter-
net sayfalarından hepsini okuyamadım diyebilirim.

Resmi kurum ve kuruluşlarla olan diyaloğu,belediyelerle istişare-
leri,Sivil Toplum Kuruluşlarına kapısının ve gönlünün her daim açık 
olması,şehre yön veren iş adamları ve siyasetçilerle bütünlüğü,m-
edya ile olan samimi iletişimi ve vatandaşa hiçbir zaman arkasını 
dönmemesi duyarlı yöneticilik vasıflarının ilk sıralarında yer alıyor.

1 yıllık görev süresi içerisinde 15 Temmuz gibi Türkiye’nin ve 
geleceğimizin en önemli dönüm noktasında Valilik görevini lâyıkıyla 
yürütürken,Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğu vasfı ile de birleş-
tirici güç ve etken vazifesini üstlenen ve Malatyalılar tarafından 15 
Temmuz Kahraman’ı ilan edilen bir yönetici olarak neden merkeze 
alındı düşüncesini taşıyan bir çok insanla karşılaştım.

Malatya’nın neden 3 yılda,3 vali değiştirdiği konusuna da ayrıca 
dikkat çekmek gerekiyor.Şehre farklı bir vizyon kazandıran tüm vali-
lerimizin,şehre alışmaya ve bütünleşmeye başladığı an neden görev 
değişikliği yapıldığı olgusunu da idrak etmiş değilim.

Valiler kararnamesiyle 20 şehrin valisinin merkeze alınarak yerl-
erine yenileri atandı ve 19 il valisi de yer değiştirdi.

Peki Valilik Kararnamesinden sonra herkesin merak ettiği,çok sık 
duyulan merkeze alınma durumu nedir?

Bu kararname ile merkez olarak nitelendirilen yer İçişleri Bakan-
lığı içerisinde bulunuyor.Tüm özlük ve maaş hakları korunan merkez 
valileri bir görev verilmediği sürece beklemede kalıyorlar.Diğer 
bir tabirle valilik görevinden alınarak,İçişleri Bakanlığı’nda bir tür 
danışman olarak tutulan vali de denilebilir.

Kararname ile merkeze alınan Sayın Mustafa Toprak’ın yerine ise 
Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban atandı.Medyada yer alan haberl-
ere baktığımda çalışmalarındaki başarısı ile bilinen Ali Kaban’a ve 
diğer şehirlerimize atanan tüm valilerimize yeni görev yerlerinde ve 
görevlerinde başarılar dilerim.

Ayrıca Sayın Valimiz Mustafa Toprak’a bir Malatyalı olar-
ak,şehrimize kazandırdıkları için,dik duruşu için sonsuz teşekkürü 
bir borç bilirim.

Bir ülkenin ve bir şehrin vatandaşının idarecisine,yöneticisine 
haklarını helal etmesi hizmetlerinin en güzel cevabıdır.Ve herkese 
nasip olmaz.Helallikle ayrıldığınız bu şehrin insanının duası hep 
yanınızda olacaktır.

“Uğurlar olsun Yiğit Oğul” diye arkanızdan yapılan Anadolu 
Kadınının duasına şahitliğimle,yolunuz hep açık olsun diyorum Kah-
raman Valimiz Sayın Mustafa Toprak...

HAKAN YAĞIZ
BOZDEMİR

UMKE Tatbikatı Doğanşehir’de yapıldı

Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekipleri (UMKE) gönüllüleri 
tarafından gerçekleştirilen 4. Ul-
usal UMKE Tatbikatı Doğanşehir 
ilçesinde yapıldı.

Hem Gündüz ve  hemde gece 
bölümlerinden gerçekleştirilen   
deprem tatbikatı ve arama kur-
tarma olarak gerçekleştirilen  İl 
Sağlık Müdürü Dr. Muhammed 
Duran’ın koordine ettiği tatbikat 
3 gün  sürdü.,

Doğanşehir Belediyesi Doğa 

sporları kamp alanında başlatılan 
tatbikatı Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Belediye 
Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, İl 
sağlık Müdürü Muhammet Duran 
ve sağlık çalışanları izledi.

Burada bir konuşma yapan İl 
Sağlık Müdürü Muhammet Duran, 
“UMKE’ye yeni katılan gönüllü 
UMKE ekiplerine yönelik, teorik 
ve uygulamalı olarak deprem ve 
çökmüş bina enkazı, kazazedel-
ere ilk yardım, toplu trafik kazal-

arında sıkışanları kurtarma gibi 
konularda eğitimler verilirken, 
verilen eğitimde gerçekleştirilen 
tatbikatlar da guruba yeni katılan 
arkadaşlarımızla birlikte icra edil-
iyor. Burada tatbikatların amacı 
yapılan eğitimlerin yerinde tatbik 
edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ise, tatbikatın öne-
mine dikkat çekerek, UMKE’nin 
acil durumlarda çok iyi işler 
başardığını söyledi.

“Soğuk Ayran Aşı Çorbası”
DEMET TUNCEL 
Yazın en sıcak zamanlarını 

yaşadığımız bu günlerde insanlar 
ferahlamak için her yolu deniyor. 
Bunlardan biri de geleneksel ‘Ay-
ran aşı çorbası’. Dövme ve nohut 
ile yapılan çorba Malatyalıların 
yazın gözde yemeklerinden birisi

Yaz mevsimin iyice kendini 
hissettirmesi ile birlikte insan-
lar da serinlemek için birçok yol 
deniyor. Bu yollardan birisi ise 
çeşitli soğuk şeyler yemek. Bu 
yemeklerden birisi de ‘Soğuk 
Ayran Aşı Çorbası’.  Geleneksel 
çorbalarımızdan birisi olan ay-
ran aşı çorbası Malatya’da ya-
zları her evde pişen lezzetlerden 
birisi.  Yarma ve nohut ile pişi-
rilip ayrana katılan bu lezzetin 
tarifini Meryem Kaya’ ya sorduk.  
Yaz kış bu çorbayı yaptığını dile 
getiren Kaya sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: “ yarma ve nohut-
tan yapıyoruz bu çorbayı. Hem 
evimizde hem de Malatya’da çok 
sevilen çorbalardan. Geçmişi Os-
manlı’ya dayanan bir lezzet.  Her 

hafta yaparım nerdeyse. Ailecek 
seve seve yeriz. Özellikle yaz gün-
lerinde çok daha fazla yaparım. 
Bir tencere yapıp birkaç gün onu 
katarak yeriz. Bayramlarda da 
yaparız. Bayramların vazgeçilmez 
çorbalarından birisi. Bayramda 
arefe günü bu çorbayı yaparım 
yanına da dolma köfte yaparım. 
Çorbayı kattıktan sonra birkaç 
saat dolapta bekletince serin ser-
in yeniliyor.”

AYRAN AŞI ÇORBASI 
NASIL YAPILIR?

Kaya bu soğuk çorbanın 
yapılışını şu şekilde anlattı: “soğuk 
ayran aşı çorbası için gerekli 
malzemeler 1 su bardağı yarma 
dediğimiz dövülmüş buğday,  1 
su bardağı nohut, 4 su bardağı 
yoğurt, Tuz, Su ve Nane.  Buğdayı 
ve nohutu ayrı ayrı akşamdan 
ıslatıyoruz.  Sularını süzüp, ayrı 
tencerelere alıp, üstlerini geçecek 
kadar su ilave edip haşlıyoruz.  
Haşlanmış bakliyatları tencereye 
alıp, üzerlerini kapatacak ka-
dar kaynar su ekleyip bir taşım 
daha kaynatıyoruz. Daha sonra 
tuz atıyoruz. Hazır olan çorba-
mızın iç malzemelerini soğumaya 
bırakıyoruz. 4 su bardağı yoğurdu 
bir kapta iyice çırparak içine bir 
tutam tuz ve kuru nane atıyoruz. 
Daha sonra soğuyan harcımızı bu 
yoğurda katıyoruz. Yaklaşık bir 
saat dolapta bekletiyoruz daha 
soğuk olması için. Daha sonra afi-
yetle yiyoruz.”
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Vali Ali Kaban Göreve Başladı
21 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak’tan 
Malatya’ya atanan Vali Ali Kaban, dün itibari ile göreve başladı. Basına açıklamada bulunan Vali Kaban, 
“Klasikleşmişin ötesinde hakikaten ilk kez geldiğim bu yurt yöresinde herhangi bir bilgiye sahip olmadığım hal-
de Malatya ile ilgili şuana kadar olumsuz söz eden bir kişiye rastlamadım. Bu da beni cidden şaşırtmıştır.” dedi

KENAN EREN 
İçişleri Bakanlığının Valiler Kararname-

sinde Malatya'dan Merkez’e alınan Mustafa 
Toprak'ın yerine Zonguldak'tan Malatya'ya 
atanan Vali Ali Kaban dün itibari görevine 
başladı. Vali Kaban, dün saat 10: 00'da Val-

ilik binası önünde geniş katılımlı bir törenle 
karşılandı. Törene Vali Vekili Miktat Alan, 
vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Bat-
talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, daire müdürleri, bazı STK temsilcileri 
katıldı. Karşılama töreni sonrası Valilik bi-

nası toplantı salonunda basın mensupları ile 
bir araya gelen Vali Kaban, karşılama ned-
eniyle herkese teşekkür ederek, “Hakikat-
en klasikleşmiş bir yurdumuzun mutena 
bölgesinde göreve başladım sözünü Malat-
ya için edemeyeceğim. Çünkü klasikleşmişin 
ötesinde hakikaten ilk kez geldiğim bu yurt 
yöresinde, yurdumuzun bu güzel yöresinde 
herhangi bir bilgiye sahip olmadığım halde 
Malatya ile ilgili şuana kadar olumsuz bir söz 
eden bir kişiye rastlamadım. Buda beni cid-
den şaşırtmıştır” dedi.

“ORDU’NUN FINDIĞI, 
MALATYA’NIN KAYISISI…”

Ordu için Fındık nasıl önemliyse, Malatya 
için de Kayısı o kadar önemlidir diyen Vali Ali 
Kaban, "Ordu Valiliğim sırasında yaptığımız 
bir fındık çalışması vardı, fındıkla ilgili bir 
rapor hazırlatmıştım. Orada da fındık, Or-
du'nun birincil ve çok önemli bir gündemi 
ve konusuydu. Biz, bu gündem içerisinde 
dünya fındık tüketiminin ülke olarak yüzde 
80'ini, vilayet olarak da Türkiye üretiminin 
yüzde 35'e yakın kısmını temin ediyor idik. 
İlk kez yapılmış bir çalışmaydı. Fındıkla ilgili 
sorunlara bir yaklaşım getirebilmek amacıy-
la yapılmıştı. O sırada Fındığı çalışırken ark-
adaşlarımız uzun bir çalışma yaptı. Belki 6 
ay sürdü ama çıkan rapor 5x5 adını taşıyor-
du. 5 yıl 5 lira adı altında çok etkili bir rapor 
oldu. Sonraki 5 yılı belirledi. Orada o çalışma 
sırasında kayısının da benzer bir ürün olarak 
fındık gibi belirli sıkıntılarının olduğunu bir 
örnek olarak arkadaşlarımız uzun uzun an-
latmışlardı. Ben, kayısının bu anlamdaki ye-
rini oradan hatırlıyorum” ifadesini kullandı.

“TANIDIKÇA GÜZELLİKLERİ 
FARK EDECEĞİZ”

Tanıdıkça Kayısı gibi daha çok güzellikleri 

fark edeceğiz diyen Vali Kaban konuşma-
larının devamında şunları dile getirdi, “Şimdi 
Allah bize Malatya Valiliğini nasip etti. İnşal-
lah kayısı konusunda da daha önce fındıkta 
yaptığımız gibi yahut Zonguldak'ta kömür 
konusunda yaptırdığımız gibi çalışmalarla ne 
katkıda bulunabilirsek bu güzel memlekete, 
bu sıcak insanlara nasıl bir katkıda bulunarak 
oluşmakta olan bu binaya nasıl bir tuğla, taş 
koyabilirsek, bu bizim en büyük karımız ol-
acak. Buradan giderken de mutlu bir şekilde, 
gurur duyarak, 'şunu yaptık' diyebileceğimiz 
bir çalışmamız olacak. İlk kez geldiğim bir 
yöremiz. Tanıdıkça eminim ki çok daha 
kayısı gibi başka güzellikleri de fark ede-
ceğiz. Kamu görevinin bir cilvesi olarak bir 
gün ayrılacağımız güne kadar yapacağımız 
katkılarla inşallah güzel bir çalışma ortamı 
içerisinde, arkadaşlarımızla birlikte bugüne 
kadar yapılmış olan çalışmalara da kamuda, 
hizmette sürekliliğin devamlılığın sağlan-
ması anlamında katkıda bulunarak, inşallah 
bir gün noktayı koyacağız.”

Malatya’ya Gelen Gazeteciler Tarihi Yerleri Gezdi
HABER MERKEZİ 
23. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor 

Festivali'ne katılmak için Malatya ge-
len gazeteciler, Aslantepe Höyüğünü 
Gezdi

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kay-
makamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular 
Derneği tarafından düzenlenen 23. 
Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festi-
vali'ne katılmak için Malatya gelen 
gazeteciler Aslantepe Höyüğünü gez-
di. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Levent İskenderoğlu'nun rehberliğinde 
Türkiye’deki ilk höyüklerden biri olan 
Arslantepe’de ilk devlet şeklinin or-
taya çıktığı ve yakın Doğu coğrafyasın-
da dünyanın ilk sanayi başlangıcı kabul 
edilen yapıları gezen gazeteciler, Ars-
lantepe Höyüğüne hayran kaldıklarını 
belirtti. Buldukları her fırsatta Malat-
ya’ya geleceklerini söyleyen gazetecil-
er gezide kendilerine rehberlik eden İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Levent İsken-
deroğlu'na teşekkür etti.
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Soldan sağa
1. Ödeneği olmayan... İndirme, indirilme (eski)... 2. 

Sivas iline bağlı ilçelerden biri... Bazı ülkelerde, günlerin 

daha uzun olduğu yaz mevsiminde, saatleri bir veya iki 

saat ileri alarak elde edilen saat düzeni... 3. Gözde sarıya 

çalan kestane rengi... Deprem, rüzgâr, sel vb. iç ve dış et-

menlerin etkisiyle oluşan yayla, ova, koyak, çukur, dağ 

vb. biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, enge-

belik, arıza, avarız... Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, 

hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... 4. Leninciliği 

benimsemiş veya Lenincilik yanlısı, Leninist... Irkla ilgili, 

ırksal (eski)... Herhangi bir durumun, cismin veya alanın 

sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil... 5. Bir işteki 

engelleri yenme kararlılığı... Serbest bırakma (eski)... 

Alma (eski)... 6. Disprosyum elementinin simgesi... Dili 
tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... Sap-
lanmak işi... 7. Temmuz (halk ağzı)... Dar ve kalınca tah-
ta... 8. Kayınbirader (halk ağzı)... Ünü herkesçe bilinmek 
ve her yerden duyulmak... Duvar içinde bırakılan oyuk... 
9. Kalsiyum elementinin simgesi... Kabarma... Çocuğun 
bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse (eski)... 10. 
Afallamak durumu... Zarla oynanan oyunlarda zarlardan 
birinin bir, öbürünün iki benekli olan yüzünün üste gelm-
esi... 11. Çitmek işi... Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi... 12. 
Lityum elementinin simgesi... Hayta... Birleşiminde nikel 
bulunan... 13. Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü... 
Güzel kokulu bir tür küçük kavun... Güzel... 14. Merceği 
olan... Göğüs... 15. Birinci Dünya Savaşı sırasında kuru-
lan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerinin ortak adı... 
Eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değer-
lendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma 
imkânı sağlayan okul...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa 

veya topluluğa verilen ad, özel isim... İlaçlamak işi... 2. 
Doku bozukluğu... Gerçekten... 3. Ezanla ilgili (eski)... 
Vazgeçme (eski)... Bir kimsenin, başkaları tarafından 
dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti... 4. 
Sodyum elementinin simgesi... Yazım... Hint-Avrupa diller-
inin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre’nin 
bir bölümünde kullanılan dil... 5. Ermiş... Akümülatör... 
Dudak... Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan 

parça... 6. Kancalanmak durumu... Aşırı sevgi ve bağlılık 

duygusu, sevi, amor... 7. Sır... “Ey, hey” anlamlarında bir 

seslenme sözü... Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde 

bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek... 8. Kendisinin 

olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen 

kimse, sahip... Asma işi yapılmak veya asma işine konu 

olmak... Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal 

gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan 

halk hikâyesi, mitos... 9. Belediye hizmetlerinin güvenliğini 

sağlamakla görevli yönetim... Koyun, kuzu vb. hayvanların 

çıkardığı ses... O zamirinin yönelme durumu eki almış biçi-

mi... 10. Altın (eski)... Platinsi... 11. Dumanın değdiği yerde 

bıraktığı kara leke... Burun, burun ucu (halk ağzı)... Koka 

yapraklarından çıkarılan ve bağımlılık yapan uyuşturucu 

bir alkaloit... 12. Öğüt Parça (eski)... Nobelyum elementinin 

simgesi... 13. Kişi (eski)... İnanma olasılığı bulunmak... 14. 

Tanrıtanımazlık... 

İliği olan... 15. 

Birden çok kims-

enin kendilerine 

göre suç olan bir 

d av ra n ı ş ı n d a n 

ötürü birini, 

yasa dışı ve 

yargılamasız olar-

ak öldürmesi... 

Afşar... Ulaştırma 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İyi düşünün.
İz bizim,
İzan bizim.

Korkmayın, oynayın!
Kalp bizim,
Damar bizim,
Yaşamak güzel şey.

Güneş doğar,
Bahar bizim.
Kış bizim,
Gül koklayın,
Çünkü çiçek bizim.

Göç başlar,
Yaz bizim
Güz bizim
Göçle öten bizim.

Bahar gelir,
Sevinin çocuklar!
Mevsim bizim,
Gök bizim.

Gülün güldürün,
Sevgi dağıtın çocuklar
Akıl bizim, mantık bizim
Yolumuz uzun
Çalışın, koşun
Han bizim yolcu bizim.

Yağmur yağar,
Karlar erir çocuklar.
Irmak bizim
Pınar bizim.

Hoşça kalın,
Hoşça kalın çocuklar!
Gül bizim
Dal bizim
Gülün oynayın 
Çünkü yaşam bizim.

Mehmet
KAYABAŞI

Mutlu Olmak için; İçinde bulunduğunuz 
“An’dan” Daha iyi bir zaman yoktur

Önce evlendiğimizde hayatın daha iyi 
olacağına inandırırız kendimizi.

Evlendikten sonra, bir çocuğumuz 
doğduktan hatta ardından bir tane daha 
olduktan sonra hayatın daha iyi olacağına 
inandırırız kendimizi.

Sonra çocuklar yeterince büyük ol-
madıkları için kızar, onlar büyü yünce 
daha mutlu olacağımıza inanırız. Bundan 
sonra, ergenlik dönemlerinde çocuklarla 
uğraşmamız gerektiği için öfkeleniriz.

Kendimize, çocuklarımız bu dönem-
den çıkınca daha mutlu olacağımızı, yeni 
bir araba alınca, güzel bir tatile çıkınca, 
emekli olunca, yaşantımızın dört dörtlük 
olacağını söyleriz.

Gerçek ise şu andan daha iyi bir zaman 
olmadığıdır. 

Eğer şimdi değil ise ne zaman?… 
Hayatınız her zaman mücadelelerle dolu 
olacaktır. 

En iyisi bunu kabul edip her ne olursa 
olsun mutlu olmaya karar vermektir. 

En sevdiğim sözlerden biri Alfred D. 

Souza’ ya aittir. Der ki;
-“Uzun zamandan beridir gerçek 

hayatın başlamak üzere olduğu izlenimine 
kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun 
üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi 
gereken birşey, bitmemiş bir iş, hizmet 
edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. 
Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda an-
ladım ki bu engeller benim hayatımdı.”

Bu görüş acısı, mutluluğa giden bir yol 
olmadığını gösterdi. Mutluluk yoldur, öy-
leyse sahip olduğunuz her anın kıymetini 
bilin ve mutluluğu, vaktinizi harcayacak 
kadar özel biriyle paylaştığınız için, ona 
daha fazla değer verin. Unutmayın, zaman 
hiç kimse için beklemez. Öyleyse;

Okulu bitirene kadar,
100 milyar kazanana kadar,
Çocuklarınız olana kadar,
Çocuklarınız evden ayrılana kadar,
İşe başlayana kadar, Evlenene ka-

dar,
Cuma gecesine kadar,

Pazar sabahına kadar,
Yeni bir araba, ya da ev alana kadar,
Borçları ödeyene kadar,
İlkbahara kadar,
Yaza kadar,
Sonbahara kadar,
Kışa kadar,
Maaş gününe kadar 
Şarkınız söylenene kadar,
Emekli olana kadar,
Ölene kadar…..

MUTLU OLMAK İÇİN İÇİNDE BULUN-
DUĞUNUZ ‘AN’ DAN DAHA İYİ BİR ZAMAN 
OLDUĞUNA KARAR VERMEK İÇİN BEKLE-
MEKTEN VAZGEÇİN.

MUTLULUK BİR VARIŞ DEĞİL, BİR YOL-
CULUKTUR. “PEK ÇOKLARI MUTLULUĞU 
İNSANDAN DAHA YÜKSEKTE ARARLAR, 
BAZILARI DA DAHA ALÇAKTA. OYSA MUT-
LULUK İNSANIN BOYU HİZASINDADIR.”

Unutmayın “YARIN KİMSEYE VAAD 
EDİLMEMİŞTİR”

Murathan MUNGAN

Sevgili çocuklar!
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 -   E R O Ğ L U    A İ L E S İ –
Bu aile, ŞAHİN  MEMET ve  GÜLSÜM’ den türemiştir. 

Bu beraberlikten;   1)Hasret Çavuş (1856-1933)- 2) Hacı 
Mustafa   3) Şahbaz  dünyaya gelmiştir.

 HASRET  ÇAVUŞ –(1856-1933)
Abdülhamit – Gülsüm kızı GÜLENDAM(1859-…) ile olan 

evliliğinden;  1) Memet  Ali   2) Hacı Osman (1902-1941)- 
3) Leyli (1909-…)  4) Safiye (1914-…) – 5) Fatma (1914-…) 
dünyaya gelmiştir.

Memet Ali – Sarıkamış Muharebesinde şehit 
düşmüştür.

-HACI  OSMAN – Derviş Memet- Aslı Özlü kızı Fadime 
ile olan evliliğinden;  1)Mustafa (1924-1960)- 2) Nuri (1933-
…) 3) Ahmet (1937- 1985 ) olmuştur.

MUSTAFA EROĞLU-  Refika ile olan evliliğinden;  1) 
Mebrure + Ahmet Kutlu = Alpaslan- Hakan ve Tülay oldu. 
(Geniş bilgi “Kutlu” ailesinde)   2) Saim (Me.) + Gülümser 
= Aslı Selcan ve Muhammet Kaan.    3) Sevim (Hem.) + Ke-
mal Uysaler = Çocuk yok.   4)Safiye (Hem.) + Talat Hazer = 
Murat ve Yasin. (Geniş bilgi “Hazer “ ailesinde.)    5) Ferhat 
(Me.) + Fatma = Mustafa- Semra ve ……..

NURETTİN EROĞLU – Çok sevdiğim ve değer verdiğim 
insanlardan biridir. Kimsenin kalbini incetmemeye özen 
gösteren nazik bir insandır. Şevket- Leyli Yağcı kızı Rabia 
ile olan evliliğinden;  1)Sevgi (Öğret.)+ Turan (öldü) =Bey-
han- Buhara ve Batuhan.  2) İbrahim (Elektrikçi) +   Şükran 
= Bahadır ve Berkan.  3) Cumhur (Öğret.) + Bilgiç ve Bahar  
=   Buse ve ……..(Bilgiç’ten)- Aybüke ( Bahar’dan).  4) Seda  
+ Yaşar  Zincirci = Masal.

AHMET EROĞLU- Çok sevdiğim ve çok samimi old-
uğum bir meslektaşımdı. Öğrenci iken, okul adına katıldığı 
güreş müsabakalarında göze hoş gelen güreşleriyle, 
başarılara imza attı. Arkadaşları ile olan samimiyeti yük-
sek düzey- de idi. Şakalaşmayı çok severdi. Başkalarına 
takılması, başkalarının kendisine takılmasını hoş karşılar, 
bundan zevk alırdı.Vakitsiz ölümü hepimizi çok üzmüştür. 
Şevket –Leyli Yağcı kızı Gülbeyaz ile olan evliliğinden;  1) 
Suat Eroğlu(Me.) + Nazife = Ahmet Burak-Çiğdem  Büşra 
ve Taha Eyüp.    2) Selim Eroğlu(Müh.) + Canan = Sinem.  
3)Selçuk Eroğlu(Tek.) + Saniye = Ahmet Serdar  4) Soner 
Eroğlu(Es.) + Sevinç =Melisa   Burcu ve Berika.   5) Serkan  
Eroğlu + Aslı = Tuğçehan ve Sevdanur.

-LEYLİ – Şevket Yağcı ile olan evliliğinden; 1) Fahriye  
2) Fahri  3) Rabia   4) Gülbeyaz   5)Nihayet   6) Necmi.
(Geniş bilgi “Yağcı” ailesi )

                 
  ---   HACI  MUSTAFA – Emiş ile olan evliliğinden, Ayşe 

dünyaya geldi.
Ayşe (1904-2000)- Çoban Rüstem (1901-1951) ile olan 

evliliğinden; 1) Mahmut  2) Mustafa  3) Ahmet  4) Aybügün  
5) Emine  6) Mesadet  dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş bilgi “ 
Korkut “ ailesinde.) 

        --- Ş A H B A Z  - ……?......ile olan evliliğinden; 1) 
Mevlüt   2) Seleha          3) Sündüs  dünyaya gelmişlerdir.

MEVLÜT EROĞLU – Gülşen(Gülüşan) ile olan evliliğin-
den; 1) Muhittin  2) Sabriye  3) Hayriye  dünyaya gelmiştir.

Mevlüt; D.D.Yollarına ait kazanın üzerine devrilmesi 
neticesinde hayatını kaybetmiştir. Eşi Gülşen, Atatürk’ün 
manevi kızı Sabiha Gökçen’in kız karde- şidir. Bu iki kız 
kardeşin bir de Abdullah isminde bir erkek kardeşleri 
vardır. Abdullah, Atatürk’ün himayesinde okur Yüzbaşı ve 
mühendis olur. Kayseri Develi’ye yerleşmiştir.

Muhittin - ……?…… ile olan evliliğinden; Sabriye (ölü) 
ve Hayriye dünyaya gelmiştir. Hayriye’nin Polatlı Yaşar 
Çağan ile evliliğinden, şu sıralar Doğan- şehirde elektrik 
işleri yapmakta olan Memet Çağan    dünyaya gelmiştir. 

 S E L E H A – İsmail Kutlu ile olan evliliğinden; 1) Ah-
met   2) Erdoğan   3)…?…..kız oldu.(Geniş bilgi “Kutlu” ail-
esinde.)

  S Ü N D Ü S – Gogop Kadir Korkmaz ile olan evlil-
iğinden,Vehbi  dünyaya geldi.( Geniş bilgi “Korkmaz” ail-
esinde.)

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

-      P E H L İ V A N   A İ L E S İ –
           Bu aile, MEMET ve SENEM’ den türemiştir. 

Aile, daha önceleri Gürcistan’ın Ahıska eyaletinden, 1850 
li yıllardan sonra, Rus zulmünden kaça- rak, gelip Golishal 
köyünün Kapan mahallesine yerleşmiştir. 1293(1877-1878) 
Osmanlı-Rus Harbinden sonra da diğer köylülerle birlikte 
önce Malatya’ya, bilahare Viranşehir’e yerleşmiştir. Bazı 
bilir kişiler ise ailenin, Posof- Caborya’    dan geldiği ileri 
sürülmektedir.

          Gerek memlekette ve gerekse Viranşehirde 
“Gogollar” diye anılan ailenin Memet ve Senemden olma; 
1) Pehlül  2) Mustafa  3) Gülendam 4) Sabit  5) Tüfen ad-
larında çocukları vardır. Sadece Tüfen, aileden ayrılarak 
Elbistan’a gitmiş, diğerleri Viranşehirde yaşam sürmüşler, 
ancak irtibatlarını kesmemiş- lerdir. 

PEHLÜL PEHLİVAN- Kendisi güçlü bir pehivan olduğu 
için, bu soyad verilmiş ya da alınmıştır. Kendisinden ve 
yaptığı güreşlerden, daha önce “Pehli- vanlar” bölümünde 
bahsedilmişti.

Pehlül Pehlivan ilk evliliğini Sece’li Karaosman kızı 
Emine ile yapmış,  bu evlilikten çocukları olmamıştır. İkin-
ci evliliğini Topçu Süleyman’ın kızı Ayşeyi  kaçırmak sure-
tiyle yapmıştır. Ayşeyi kaçıran Pehlül, bir süreliğine ken-
disine gerektiğinde fedailik yaptığı Elbistandaki Coşkun 
Ağaya sığınmıştır. Bu evli- likten, Hacı( 1902-1997) ol-
muştur. Eşi Ayşe’yi kaçırdığı için, kayın babası kendisine 
çok kızgındır. Uzun süre kayın babasına görünmemeye 
özen göster- miştir. Camız ile yaptığı güreş sonucu, galip 
gelmesi üzerine, kendisini arka sıralardan izleyen kayın 
babasının, ortaya çıkıp kendisini kutlaması ve   alnından 
öpmesi ile işler tatlıya bağlanmıştır.

HACI PEHLİVAN –1939 yılında H.Memet-Altun Albay-
rak kızı Serfinaz (1920-2008) ile olan evliliğinden;  1) Ferit  
2) Mustafa  3) Lale  4) Turgut  5) Leyla  6) Songül  7) Şengül 
dünyaya gelmiştir.

Hacı Pehlivan, halim-selim, akıllı ve dürüst bir insandı.
Uzun süre ilçede mani- faturacılık yaptı. Daha sonraları 
çocukları ile birlikte Ankara’da yaşam sürdü.

FERİT PEHLİVAN ( 1943-…)- Benim akranlarımdan 
olup, sevdiğim ve takdir ettiğim bir dönem arkadaşım-
dır. Zeki ve çalışkan olduğu için, başarılı bir okul hayatı 
ve başarılı bir meslek hayatı olmuştur. Ankara Tıp Fakül-
tesinin Fizik dalında Profesörlüğe ulaşmış değerli bir bil-
im adamıdır. Yine bir profesör olan Ankaralı Sevil ile 1981 
yılında evlenmiştir. Henüz çocukları olmamıştır.

MUSTAFA PEHLİVAN (1949-…)- Tanıştığım, 
konuştuğum ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Banka me-
murluğundan emekli olup Ankarada yaşam sürmektedir. 
1980 yılında Haymanalı Filiz ile olan evliliğinden; 1) Özge 
+…………  2) Ayşe + Alper Kılıçaslan= Efe. 3) İlke+….     

LALE (1949-..) – Müftü Hasan Özgen’in oğlu İhsan 
Özgen ile olan evliliğinden (1965);  Saliha – Hasan Rıfkı – 
Saadet – Sebahat  olmuştur.

TURGUT PEHLİVAN ( 1952-…) Pek fazla tanımıyorum.
Temiz, efendi bir çocuktu. Tapu Kadastroda memur olarak 
çalışmaktadır. Malatyalı Hatice ile 1983 de yapmış olduğu 
evlilikten çocuk yok.

SONGÜL (1959-..)- Henüz bekardır.
LEYLA (1956-…) Hüseyin Erdoğdu ile 1979 da evlendi. 

Müge oldu.
ŞENGÜL (1962-…) Bekardır.
Pehlül Pehlivan’ın ölümü üzerine eşi Ayşe, kaynı 

Mustafa ile evlenmiş ve bu evlilikten;  1) Pumpul  2) Hasret  
3) İzzet  4) Cezmünür  5) Ziynet dünyaya gelmiştir.

PUMPUL – Elbistandaki Tüfen’in oğluna, Pumpul’u is-
temek üzere bir  grup insan gelir. İçlerinde babası Tüfen 
yokturdur. Ailenin tek kızı Gülhanım ( Hüse- yin Özbey’in 
eşi) sinirlenerek:“Oğlanın anası-babası olmadan kız mı is-
tenirmiş. Bu nerede görülmüştür? Getirdiğiniz şu pılınızı 
pırtınızı alın da  defolun bura- dan” diyerek gelenleri 
kovmuştur.

HASRET – Askere gitmeden önce Sağlık ocağında 
görev yapmakta idi.Askerde iken hastalanır.Tebdil hava 
ile eve döner. Hastalıktan kurtulamayarak vefat eder.

İZZET- CEZMÜNÜR ve ZİYNET hakkında bilgiye ul-
aşılamadı.

SABİT –Bilgi yok .Muhtemelen çocuk yaşta ölmüştür.
GÜLENDAM(Gülhanım)- Hüseyin Özbey ile olan evlil-

iğinden; Ahmet ve Ruki- ye olmuştur. (Geniş bilgi “ Özbey 
“ ailesinde.)

TÜFEN – Kardeşlerinden ayrı olarak Elbistanda 
yaşam sürmüştür.Viranşehir’e muhtemeldir ki bir husus-
ta kırgındır. Hatta oğluna Pumpul’u  istemek için bile 

gelmemiştir. Ancak kardeşi Pehlül, sık sık onun yanına 
gitmiştir.Hatta o yörenin ağası Coşkun Ağa’ya fedailik bile 
yapmıştır. Coşkun Ağa Pehlül’ün iri yapısı ve gücünden et-
kilenerek, kendisine fedailik yapmasını önermiş o da kabul 
etmiştir. Ağa her ihtiyaç duyduğunda Pehlül’e haber salar, 
o da arkadaşları ile birlikte ağa’nın yardımına koşarmış. 
Hatta eşi Ayşe’yi kaçırdığında ağa’ya sığınmış ve bir  süre 
ağanın yanında kalmıştır. P O S O F – SECE (Kurşunçavuş) 
den  G E L EN  Aİ L E L E R

        İlçe merkezine 11 km.batısında, üç tarafı dağ ve 
yüksek bir vadi  ile çevrili,  etrafı karışık ağaç ve özellikle 
meşeliklerin çevrelediği, mera ve çayırlıklarla kaplı bir 
yerdir. Sece’nin ne anlama geldiği bilinmemektedir. Yeni 
adı Kurşun- çavuş; hudutta şehit düşen Kurşun adında bir 
askere izafetendir. Günlüce, Doğrular Yaylası, Gürarmut, 
Yolağzı köyleri ve Gürcistan ile sınırdaştır.

Sece(Kurşunçavuş)’den gelip Viranşehir’e yerleşen 
aileler “Kınacı” ve “Köse “ aileleridir. Posoflu şair Se-
ce(Kurşunçavuş)u şöyle tarif ediyor.

               Kurşunçavuş, dağda bir dere içi ,     Misafir 
perverdir, ihtiyar genci,

               Eskiden olurdu, bir hayli keçi ,         Güzel bal 
şerbeti, helvası vardır.

K I N A C I    A İ L E S İ – Bu aile Osman ve …….? den  
türemiştir. Aslında bu aile, Zabit- Hüsen- Durak ve Os-
man’ dan oluşmaktadır.Viranşehire gelen sadece Osman 
ve oğulları Yusuf ve Ömer’dir. Kardeşlerden Ömer; mu-
hacir ailelere tahsis olunan yerlerin, zamanla yetersiz 
kalacağını ve sıkıntı çekileceğini ileri sürerek memlekete 
geri dönmüş,Yusuf ise kalıcı olarak yerleşmiştir. Bu aile Vi-
ranşehirde “ CECELLER “ olarak anılmıştır.

Y U S U F+ KEZİBAN  evliliğinden; 1)Muharrem(1877-..)  
2) Üzeyir olmuştur.

MUHARREM KINACI – İlk evliliğini Peruze ile yapmış, 
bu evlilikten;   1)Gökçek (1898-…)  2) Fatma (1900-1919)
genç yaşta ölmüştür.             –GÖKÇEK- (Mülayim)Hüseyin 
Genç ile evliliğinden; Mustafa olmuştur.  (Geniş  bilgi “ 
Genç” ailesinde.)

 Muharrem Kınacı ikinci evliliğini Cemile ile yapmış ve 
bu evlilikten Yusuf (Culul) 1905-1971) dünyaya gelmiştir.

(Culul) YUSUF KINACI– İlk evliliğini Siirtli Hayriye ile 
yapmış, bu evlilikten;  1) Cemal + Sultan = Aydemir- Ay-
han- Cemile- Senar- Arel- Aydın ve  Hayriye. Ayrıca Emine 
ile evliliğinden de Sultan dünyaya gelmiştir.  2) Cemile + 
Ufuk Kınacı = Onur- Okan ve Hatice

3)Necmettin – Çocuk yaşta elektrik Santral havuzun-
da boğulmuştur. 4) Ahmet (Terzi) + Aysel = Yusuf- Cem 
– Fatma ve Burak    5) Gülseren + Ali (Malatyalı) = Zeynep- 
Kübra- Volkan ve Gülçin. 6) Reşit(Me.) + Neziha(Niya-
zi-Hatice Can kızı)= Emre ve Eren.    Culul Yusuf; çocuk-
luğumdan aklımda kaldığınca sessiz ve sakin biri idi.

Muharrem Kınacı üçüncü evliliğini Tut’lu Emine (1889-
1964) ile yaptı. Bu evlilikten de; 1) Hacı (1917-1978 )  2) 
Ahmet (1920-1993) oldu.

Tutlu Emine, sonraları Üzeyir Hocanın kardeşi………..
ve Bergeli Ali ile de birer evlilik daha yapmıştır.

I)(CECEL) HACI  KINACI – Mustafa –Hünkar Yerlikaya 
kızı Hatice ile olan evliliğinden; 1) Ramazan  2) Mesure  3) 
Şerif  4)Meftune  5)Ufuk dünyaya gelmişlerdir.

Hacı Kınacı –Hayatını çiftçilikle geçirmiştir. Her gün 
her sabah erkenden kağnısını koşar, yanında diğer hay-
vanları ile tarlasına gider, akşamları evine dönerdi. Çalış-
mayı çok seven ancak suratı asık ve hiddetli biri olarak 
anım- sıyorum. Bütün bunlara ilaveten evinin altını da 
kahvehane olarak işletirdi. İlk sinema filmini burada 
izlemiştim !....

RAMAZAN KINACI- Yumuşak huylu, güler yüzlü bir 
arkadaştı.Uzun süre Almanyada çalıştı. Gölbaşılı Hatice 
ile olan evliliğinden ;   1) Cihangül + İsmail Hazer = Seher- 
Eren ve Batuhan.    2) Süleyman + Berna = Kübra- Ceyda ve 
Ramazan.    3) Hakan + Fatoş (Faruk-Meftune kızı ) = Kaan. 
(Boşandılar.) İkinci  evliliği Canan’dan da Sanem adında 
bir kızı vardır.

MESURE - Gaffar Günaydın ile evlendi. Çocukları ol-
madı.

ŞERİF KINACI- Babasına en çok benzeyendir. Her kon-
uda bilgi sahibidir. Her ortamda fikrini ifade etmekten 
çekinmez. İnat ve dürüsttür. Babası  gibi çalış- mayı sev-
er. Şöförlük, çiftçilik, yurt dışında işçilik yaptı. Yaşar ve 
Naime Kutlu kızı Zennure ile olan evliliğinden ;

1) Kürşat (Müh.) + Aslı (Talat-Necla Doğan kızı) = Efe 
Yağız.

2) Murat (Müh.)  +……..(Hintli) =

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda
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CEM OTO YIKAMA

•Pasta Cila

•Oto Kuaför

•Seramik Kaplama

•Oto Aksesuar

Adres: İş Bankası Arkası-Cem Tatar

Bir Telefon Kadar Yakınız
Telefon: 0538 827 88 29 


