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Çığlıklıların Sesine Kulak Verin
Doğanşehir’in Çığlık Mahallesinde Yaşanan
Ölümlü Kazalar Vatandaşı Çileden Çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Doğanşehir Çığlık Mahall-
esi’nde trafik ışıklarının olmaması nedeniyle çok sayıda ölümlü trafik 

kazası meydana geldiğini belirterek, “Çığlık’ın çığlığına kulak verin” dedi

Malatya- Gaziantep Karayo-
lu’nun 2 ye böldüğü Çığlık Mahall-
esi sakinleri, yıllardır meydana 
gelen trafik kazalarına çözüm bu-
lunmasını bekliyor. Bugüne kadar 
yirminin üzerinde kişinin trafik ka-
zaları nedeniyle hayatını kaybet-
tiği Çığlık’ta, en son 11 Mart 2017 

tarihinde yolun karşısına geçmek 
isteyen 45 yaşındaki Murat Yaman 
isimli işçi bir otomobilin çarp-
ması sonucu hayatını kaybetmişti.
Doğanşehir Çığlık ziyaretlerinde 
konuyu sürekli gündeme getiren 
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Malat-

ya Milletvekili Veli Ağbaba, konuyu 
TBMM’ne taşıdı. Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet 
Arslan tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırılması isteğiyle TBMM’ye 
soru önergesi veren Ağbaba, so-
runun bir an önce çözülmesi tale-
plerini iletti.

Çanakkale Ruhu
15 Temmuz’da
Vücut Buldu

18 Mart Çanakkale zaferinin 102. 
Yıldönümü dolayısı ile açıklama yapan Bakan 
Bülent Tüfenkçi, “azmini imanının gücüyle 
ve vatan sevgisiyle birleştirip bile bile ölüme 
giden on beşlilerin, kınalı kuzuların, seyit on-
başıların bu vatanın kahraman evlatlarının 
tarihe yazdığı şanlı bir destandır.” dedi

Başkan Vahap Küçük:
“Çanakkale Büyük Bir Destan”
Doğanşehir Be-
lediye başkanı 
Vahap Küçük 
Çanakkale Zaferi 
ve Şehitlerim-
iz için bir mesaj 
yayınladı.

SAYFA 4

SAYFA 4

SAYFA 3

Çanakkale Şehitleri Sergiyle Anıldı

İmkânsızlıklar karşısında yılmadan vatanı için, birliği ve beraberliği için canını hiçe 
sayan ve bu uğurda canlarını düşmana siper eden Çanakkale Şehitleri dün Malatya Park 
Avm’de açılan fotoğraf sergisiyle anıldı

SAYFA 4

6’ncı Malatya İstihdam Fuarı Yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 

olarak 6. Malatya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı kapılarını düzenlenen törenle açtı.

SAYFA 3

Evlilik Azaldı 
Boşanma Arttı!

Malatya’da evlilik sayısı 
geçen yıla göre 257 azal-
ırken, boşanma sayısı da 
geçen yıla göre 175 arttı
>>Sayfa 2’de
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“Büyük başarıların sahipleri, 
küçük işleri titizlikle yapabilme 
sabrını gösteren kişilerdir.”
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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/

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA, KOMÜNİZMİ 

KUŞATMAK İÇİN KULLANILAN “YEŞİL KUŞAK PROJESİ” 

ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA VE TÜRKİYE’DE ZAMANLA 

SİYASAL İSLAMIN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİNE DÖNÜŞTÜ.

Özünde İslamla yoğrulan topraklarda, yöneticiler-

in muhafazakâr tutum, davranış ve eylemleri toplum 

tarafından karşılık buldu. Batı tarafından ılımlı İslam ile 

sürekli törpülense de 2000’li yıllardan itibaren iktidarı, 

bulunduğu ülkelerde güçlü bir şekilde ele geçirmeye 

başladı.

İşte “Arap Baharı” da bu tür çalışmaların nihai nok-

tasını oluşturmaktadır.

Başta Mısır olmak üzere Tunus, Ürdün, Suriye gibi 

ülkeler derken Türkiye de 17-25 Aralık, Gezi Parkı, ekono-

mik saldırılar ile gayelerine ulaşamamışlardır. Son olar-

ak 15 Temmuz’da darbe girişimi milletin doğrudan ken-

disi tarafından başarı ile püskürtülmüştür.

Komünizme karşı kurulan NATO’nun işlevini de-

vam ettirmek için, komünizm (Rusya) yıkılınca yeni bir 

düşman icat ettiler. “İslamafobi”

Kızıl tehlike yerine yeşil tehlike gündeme alındı. 

NATO üyesi Müslüman Türkiye bu duruma suskun 

kalmıştı. Amerika ve NATO suni sebepler oluşturdu. 

Geçmişte Taliban, El Kaide, bugün IŞİD, DAEŞ, Boko 

Haram vs. örgütler icat edildi.

Batı için “Yeşil Kuşak” projesi sona ermiş, artık İs-

lam “terör” olarak görülmeye başlanmıştı. Her gün 

büyüyen krizlere karşı koyma kapasitesine sahip Türki-

ye, eksikliklerine rağmen siyasal islamın güçlü olduğu 

son kaledir.

Sayın Devlet BAHÇELİ oynanan oyunu görmüş ve 

reyini güçlü Türkiye’den yana kullanmıştır.

16 Nisan Anayasa Referandumu muhafazakârların 

nakavt için son vuruşlarıdır. Böylece “Demokrat Mu-

hafazakâr” adı altında siyasal İslam veya “Türk İslam 

Sentezi” durdurulamaz bir yükselişe geçecektir.

Rahmetli Prof. Mazhar ÖZMAN “Türk İslam Sentezi” 

sözünün yerine “Müslüman Türk Topluluğu” derdi.

İslam’da eksiklik yoktur. Türklük İslam’a sıkı sıkıya 

yapışmıştır.

Üç milyon Fransız Müslüman olsa, “Fransız İslam 

Sentezi” mi diyeceğiz?

İslamiyet ırkları korumuştur, kaynaştırmıştır. Tür-

kiye’deki bu koordine ile bir dünya devi doğuyor. 

İçimizdeki İrlandalıların anlamayıp, Almanya, Hollanda 

gibi ülkelerin net olarak anladığı budur.

“Anlayana sivrisinek saz,

Anlamayana davul zurna az”dır.

Herkes çatışmadan uzaklaşıp, aklıselim hareket et-

melidir.

Dünya dengelerine bakıldığı zaman, bazı bağımsız 

devletlerin bağımlı olduğu, dünyayı yöneten üst aklın 

bir planı olduğu görülecektir.

Üst aklın bir ayağının İsrail ve Yahudiler olduğu 

herkesin malumdur. Almanya’nın ipinin Amerika’da, 

Fransa ve Avrupa’daki krallıkların İngiltere’de olduğu 

ortaya çıkmıştır.

Osmanlıyı yıkan Yahudiler Amerika ve Avrupa 

Birliğini de yıkacaktır, dağılması için çalışacaktır.

En büyük korku Türkiye’nin yükselişi, İslamın yük-

selişi ve Cumhurbaşkanı Sayın R.Tayyip ERDOĞAN’dır.

SİYASAL İSLAM GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE İLE YÜKSEL-

EREK DEVAM EDECEKTİR.

Kalın sağlıcakla

SİYASAL İSLAM VE SON 
KALE TÜRKİYE

Haber Merkezi 
Malatya’da evlilik sayısı geçen yıla göre 257 azal-

ırken, boşanma sayısı da geçen yıla göre 175 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Malatya Bölge 

Müdürlüğünün “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” 
üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da evlilik 
sayısı geçen yıla göre 257 azalırken, boşanma sayısı 
da geçen yıla göre 175 arttı. Geçen yıl Malatya’da 5 
bin 81 evlilik, 881 de boşanma gerçekleşmişti. TU-
İK’in analizlerine göre ayrıca, Malatya'da ortalama 
ilk evlenme yaşı 2016 yılında erkeklerde 27,7, kadın-
larda ise 24,8 oldu. Analizlere göre Malatya’da 
2016 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 
ve kadınlarda geçen yıla göre yükselirken ortalama 
ilk evlenme yaşı Türkiye ortalamasının da üzerinde 
gerçekleşti.

Evlilik Azaldı 
Boşanma Arttı!
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ÇANAKALE ZAFERİ
18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatıyor diye bir soru 

karşısında her Türk evladı hiç tereddüt etmeden “Çanakkale 

Zaferi” cevabını vermelidir.

Beş bin yıllık geçmişe sahip olan Türk Milleti’nin tarih 

sayfalarında çok sayıda zaferleri mevcuttur. Türk Milleti’nin 

sayısız şeref levhalarından biri olan“Çanakkale Zaferi”nin 

102’nci yıldönümünü milletçe andık. Hepimize kutlu olsun.

Çanakkale demek…

Çanakkale; Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı’nın müjde-

sidir.

Çanakkale; annesi kadar aziz bildiği vatanına “namahrem 

eli” nin değmemesi için din, vatan ve namus uğruna can-

larını, mallarını, kanlarını adamış yiğitlerin tarih oldukları 

yerdir.

Çanakkale; ayağında postalı, sırtında ceketi, atacak mer-

misi olmayan Türk Milleti’nin, dönemin en teknolojik silah ve 

mühimmatına sahip olan Haçlı milletini toprağın ve denizin 

derinliklerine gömdüğü yerdir.

Çanakkale; anaların körpecik yavrularının saçlarına ve 

ellerine kına yakarak vatana kurban olmaları için cepheye 

gönderdikleri 16, 17, 18, 19, 20 yaşlarındaki “Kınalı Kuzu-

ların!” abideleştikleri yerdir.

Çanakkale; Anadolu coğrafyasını “İslam’ın son kalesi” 

olarak tanımlayan M. Akif’in “Çanakkale Aslanları”nı yani 

Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş gibi cesaret ve iman sahibi ec-

dadımızı, “Bedrin Aslanları” olan Sahabe-i Kiram efendiler-

imize benzettiği yerdir. Çanakkale; kafa, göz, gövde, bacak,  

kol, çene, parmak, el ve ayakların ovalara, sırtlara, denizlere 

ve vadilere sağanak sağanak yağdığı yerdir.

Çanakkale; göklerin ölüm indirdiği, toprağın ölü püskürt-

tüğü yerdir.

Çanakkale; Metrekareye 6000 merminin düştüğü ve mer-

milerin havada çarpıştığı yerdir.

Çanakkale; Alçıtepe, Kumtepe, Seddülbahir, Kilidba-

hir, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı, Soros Körfezi, 

Arıburnu ve Anafartalar’da 253 bin genç ve münevver bir 

neslin destanlaştığı yerdir.

Çanakkale; Anadolu’yu ebedi vatan yapan “İstiklal Har-

bi”nin temel harcının oluştuğu yerdir.

Çanakkale;  M. Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının 

“Yedi Düvel” e ders verdikleri yerdir.

Çanakkale; düşmanın Türk milletini “sonsuza dek yene-

meyeceğini” anladığı yerdir.

Çanakkale; Türk Milleti’nin bütün mahrumiyetler ve 

mühimmat yetersizliğine rağmen yere göğe, dağa taşa, den-

ize ovaya “Çanakkale Geçilmez” destanını yazdığı yerdir.

Dün milletimizi Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 

Anafartalar’da yenemeyen düşmanlarımız, bugün milletimiz-

in birlik ve beraberliğini bozmak için “nifak tohumu” ekme-

kte ve  “fitne ateşi” yakmaktadırlar..

Milletimizin birlik ve bekası, ülkemizin bölünmez bütün-

lük ve saadeti, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen gönderde 

dalgalanması için gençlerimize ve gelecek nesillerimize  

“Çanakkale ruhu” nu  ilmek ilmek işleyelim.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Malumunuz. 1963 yılına kadar köyümüzün adı 
Muratı idi. Bu paylaşımı yapmamın esas nedeni 
bu Muratı isminin icadı ile ilgili resmi / gayri re-
smi olsun gördüğüm bütün site ve paylaşımlarda 
yanlış bilgi yer aldığı içindir.

Bugün resmi / gayri resmi internet siteler-
indeki anlatım şöyle;

Günümüzden 450 yıl önce bugünkü Gövdeli ( 
Muratı ) köylülerinin göçebe ataları sürüleriyle 
konargöçer dolaşıp uğradıkları bu yerde bol su ve 
yeşilliği görünce - işte aradığımız yeri bulduk, mu-
radımıza erdik - demişler. Muratı adı da oradan 
doğmuş!. Bana bu izah bir köy adı için pek tat-
minkâr gelmemişti zaten.

Muratı adı bildiğimiz Murat adından geliyor. 
Kısa bir izahtan sonra sadete gelip nasıl olduğunu 
açıklayacağım.

1. Muratı’lıların ataları farklı zamanlarda gelip 
Gövdeliye ( Muratı ) yerleşmişlerdir.

2. Farklı yönlerden gelmişlerdir.

3. Köken olarak farklı etnik menşeler vardır.
4. Tatlardan göçüp köyün Güney bölgesine 

( Gökalan ) yerleşmiş köylülerimiz hariç, diğer 
bütün köy bugünkü Ören mahallesinin Bozkurt’lar 
mahallinde bulunuyordu bundan yaklaşık 80 yıl 
öncesine kadar. Tüm köy sonra o dağ dibinden 
diğer alanlara dağıldı.

Ben daha dünkü çocuğum!. Bugün hala kul-
lanılıyormu bilmiyorum ama çocukluğumda hep 
- köy - denilir, köyden kasıt da Orası, yani Boz-
kurt’lar mahalli idi. 

Tüm Anadolu ya da Türkiye baya eski bir insan 
yerleşke alanı. Gövdeli de öyle. Bugün unutulmuş 
ya da anılmıyor olsa da geçtiğiniz her önemsiz 
gibi görünen tepe, dağ arası binlerce yıllık bir yer-
leşke. Ayağınızı dürttüğünüz neredeyse her yerde 
çanak çömlek parçaları çıkar. Bununla şunu de-
mek istedim. Gövdelide bugünkü yaşayan insan-
ların ataları da ilk yerleşenler değil, daha önce 
yerleşmiş olanlarınkiler de değil.

Gelelim Muratı adının kökenine. Evet bugünkü 
köylülerin atalarından ilk yerleşenler arasında 
Murat adında etkili bir zat varmış. Yerleşkeye ilk 
isim de köy olarak şöyle verilmiş; Murat’ın Köyü. 

Muratın Köyü adı muhtemelen günümüzden 
250 - 300 yıl kadar önce verilmiş . Yani o Ada’m o 
devirde yaşamıştır. Hatta biraz daha önce olabilir. 
Zamanla Muratın Köyünden - n köyü - düşüp, Mu-
ratı adı kalmıştır. 

Ben çok mantıklı bulduğum bu rivayeti 
köyümüzün eski muhtarı merhum İbik Emmi’m ( 
İbrahim Sarıbaş ) ‘tan dinlemiştim. 

Muratı’dan
Gövdeliye

VAKKAS
SARIBAŞ

Doğanşehir’in Çığlık Mahallesinde Yaşanan
Ölümlü Kazalar Vatandaşı Çileden Çıkardı

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba, 
Doğanşehir Çığlık Mahall-
esi’nde trafik ışıklarının 
olmaması nedeniyle çok 
sayıda ölümlü trafik kazası 
meydana geldiğini belir-
terek, “Çığlık’ın çığlığına 
kulak verin” dedi

Malatya- Gaziantep 
Karayolu’nun 2 ye böldüğü 
Çığlık Mahallesi sakinleri, 
yıllardır meydana gelen 
trafik kazalarına çözüm 
bulunmasını bekliyor. 
Bugüne kadar yirminin 
üzerinde kişinin trafik ka-
zaları nedeniyle hayatını 
kaybettiği Çığlık’ta, en 
son 11 Mart 2017 tarihin-
de yolun karşısına geçmek 
isteyen 45 yaşındaki Mu-
rat Yaman isimli işçi bir 
otomobilin çarpması so-
nucu hayatını kaybetmişti.
Doğanşehir Çığlık ziyaret-
lerinde konuyu sürekli 
gündeme getiren Cum-
huriyet Halk Partisi(CHP) 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, konuyu TBMM’ne 
taşıdı. Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı  
Ahmet Arslan tarafından 
yazılı olarak cevapland-
ırılması isteğiyle TBMM’ye 
soru önergesi veren Ağba-
ba, sorunun bir an önce 
çözülmesi taleplerini iletti.

KARAYOLU 
MAHALLEYİ İKİYE 

BÖLÜYOR
Ağbaba önergesinde 

şu görüşlere yer ver-
di; “Doğanşehir İlçesi’ne 
bağlı Çığlık Mahallesi, 
Malatya-Gaziantep Karay-
olu (D360) tarafından 
ikiye bölünmüş bir ma-
halledir.580 nüfusu ile 
Doğanşehir’in en büyük 
mahallelerinden biri olan 
Çığlık’ta karayolunun 
her iki tarafında da çok 
sayıda hane bulunmak-
tadır.Köylülerin karşıdan 
karşıya geçmek isterken 
bugüne kadar çok sayıda 
kazanın meydana geldiği 

ve  yirminin üzerinde ma-
halle sakininin hayatını 
kaybettiği ifade edilmek-
tedir. Belirtilen yerde son 
trafik kazası 11 Mart 2017 
tarihinde yaşanmış, yolun 
karşısına geçmek isteyen 
45 yaşındaki Murat Yaman 
isimli işçi bir otomobilin 
çarpması sonucu hayatını 
kaybetmiştir.Bugüne kadar 
defalarca başvuru yapıl-
masına rağmen, talepler 
karşılanmamıştır.Mahalle 
sakinlerinin mücadelesine 
rağmen olumlu karşılık 
alamamaları kamu kurum-
larına olan güvenin azal-
masına sebep olmaktadır.”

CHP Malatya Millet-
vekili Veli Ağbaba, Ba-

kan Arslan’a şu soruları 
yöneltti; “Çığlık Mahall-
esi’nin trafik ışığı tale-
pleri ne zamandır devam 
etmektedir? Yıllardır on-
larca kişinin hayatını kay-
betmesine sebep olan 
sinyalizasyon-ışık konul-
mamasının sebebi nedir?  
Karayolları tarafından ye-
rleştirilen sinyalizasyonun 
maliyeti nedir? Hangi be-
del bir insanın ölümünden 
veya sakat kalmasından 
daha değerlidir? Malat-
ya-Gaziantep Karayolu’nun 
en fazla hız yapılan yer-
lerinden biri olan Çığlık 
bölgesinde hiçbir karayolu 
güvenlik önleminin alın-
mamasının sebebi nedir? 
Alınmayan her tedbirin 
üzücü olaylara sebep ol-
acağı bilinmemekte midir? 
Çığlık Mahallesi muhtarı ve 
mahalle sakinlerinin her 
başvurusuna,  karayolları 
tarafından bölgeye Bitüm-
lü Sıcak Karışım (BSK) 
kaplamalı yol yapılacağı 
zaman sinyalizasyon konu-
lacağı cevapları verilmek-
tedir. Yıllardır yeni asfalt 
yapılacağı için oyalanan 
Çığlık’ta asfalt beklerken 
meydana gelen-gelecek 
üzücü olaylardan kim 
sorumludur? Çığlık Mahall-
esi sakinlerinin çığlıklarına 
ne zaman kulak verilecek-
tir?”

Çığlıklıların Sesine Kulak Verin
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Başkan Vahap Küçük:

Doğanşehir Belediye başkanı Vahap 
Küçük Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz 
için bir mesaj yayınladı. Başkan Vahap 
Küçük Mesajında;"Bu hafta özel bir haf-
ta, Çanakkale şehitlerimiz için ve onların 
ülkemize bıraktığı tarihi değeri anlamak 
için önemli bir hafta. Çanakkale zaferi 
ülkemiz için, ulus için unutulmayan şan 
ve şöhretlerle dolu bir dönem. Milletin 
geleceği için, vatanın geleceği için yazılan 
bir destan. Ülkemizi yok etmek isteyen 
itilaf devletlerine karşı Anadolu'nun her 
tarafından gelerek gösterilmiş büyük bir 
mücadele, büyük bir destan. Şuan ülkem-
izin temelini oluşturan birlik, beraberlik 
ve vatan savunma ruhu orda canlandı. 
250 binden fazla şehit verdik. Daha son-

rada şehit vermeye devam ettik. Ama o 
an ülkemize yapılan genel saldırının hala 
günümüzde tezahür ettiğini görüyoruz. 
Aynı zihniyetin ülkemize karşı önyargı 
içinde olduğunu görüyoruz. Bizlerin hiçbir 
zaman Çanakkale ruhunu kaybetmemem-
iz gerekiyor. Bu hafta çok önemli bir hafta. 
Biz Çanakkale'yi ne kadar anlayabilmişiz, 
gençlerimize ne kadar anlatabilmişiz, bu 
çok önemli. Belki yeteri kadar anlatam-
adık ki 15 Temmuz gibi büyük bir ihaneti 
yaşadık. Buda bize gösteriyor ki bizim 
Çanakkale'ye daha çok sahip çıkmamız 
gerekiyor. Çanakkale ruhunu gençlerim-
ize, geleceğimize iyi aktarmamız gereki-
yor. Ben şehitlerimizi rahmetle, gaziler-
imizi de minnetle anıyorum” dedi.

“Çanakkale Büyük Bir Destan”

Çanakkale Ruhu
15 Temmuz’da Vücut Buldu

Haber Merkezi 
18 Mart Çanakkale zaferinin 102. 

Yıldönümü dolayısı ile açıklama yapan 
Bakan Bülent Tüfenkçi, “azmini imanının 
gücüyle ve vatan sevgisiyle birleştirip 
bile bile ölüme giden on beşlilerin, kınalı 
kuzuların, seyit onbaşıların bu vatanın 
kahraman evlatlarının tarihe yazdığı 
şanlı bir destandır.” dedi

Çanakkale Zaferinin 102. Yıl dönümü 
nedeni ile bir açıklama yapan Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
zaferin kazanıldığı zor koşullara vurgu 
yaparak şunları dile getirdi: “ Çanak-
kale Zaferimizin 102. Yıldönümünü ku-
tlamanın haklı gururunu yaşamaktayız. 
Çanakkale, imkânsız gibi görünen şart-
larda düşmana geçit vermeyen, azmini 
imanının gücüyle ve vatan sevgisiyle 
birleştirip bile bile ölüme giden on beşli-
lerin, kınalı kuzuların, seyit onbaşıların 
bu vatanın kahraman evlatlarının tarihe 
yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale, 
Anadolu’nun dört bir yanından genciyle 
yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle vatan aşkı 
ve bağımsızlık sevdasıyla tek yürek olan 
milletimizin, birlik olan düşmana karşı 
gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin 
ve kardeşliğinin sembolüdür. Ardın-
da eşini, nişanlısını, anasını, çocuğunu 
bırakan Yemen’den Edirne’ye, Üsküp’ten 
Kudüs’e, Malatya’dan Trabzon’a yüzbin-
lerce vatan evladı omuz omuza kahra-
manca çarpışmış, özgür olmayan bir 
gelecekte yaşamaktansa ölmeyi göze 
almıştır. Çanakkale’de canları pahası-
na direnişin destanını yazan kahraman 
ordumuz, tüm dünyaya topraklarımızın 
teslim edilmeyeceğini, bağımsızlıktan 
vazgeçilmeyeceğini göstermiştir. Ardın-
da bıraktığı 250 bin şehitle matemin, 

yaktığı bağımsızlık ateşiyle umudun 
simgesi olan Çanakkale, tarihin seyrini 
değiştirmiştir.”

“1 ASIR SONRA VÜCUT 
BULDU”

Bakan Tüfenkci: “18 Mart’ta istiklal 
ve hürriyet aşkıyla düşmana geçit ver-
meyen Çanakkale ruhu,  bundan 1 asır 
sonra 15 Temmuz gecesinde bir kez daha 
vücut bulmuştur. Ecdadımız Çanak-
kale’yi düşmana nasıl dar ettiyse,  o 
ecdadın torunları da 15 Temmuz’da 
tanklara, uçaklara, mermilere göğüsler-
ini siper etmiş, ihanet şebekesine geçit 
vermemiştir. O gece meydanlara inen ve 
yüreklerini tankların önüne koyan mil-
letimiz, gösterdiği topyekûn direnişle 
demokrasisine ve devletinin bekasına 
sahip çıkarak yeni bir destana imza at-
mıştır. Milletimizin birliğini, vatanımızın 
bütünlüğünü, devletimizin bekasını, 
demokratik değerlerimizi, istikrarımızı 
ve ilerlememizi hedef almaya çalışanlar 
geçmişte olduğu gibi bugün de karşıların-
da Çanakkale ruhunu bulmuşlardır. Bu 
ruh ilelebet düşmanlarımızın korkulu 
rüyası olacaktır. Her zaman temel al-
dığımız milletimizin eşsiz iradesi ve 
feraseti ile ülkemizin daha da güçlen-
mesini istemeyenlere inat 16 Nisan’dan 
sonra, daha da güçlenerek, büyümeye, 
kalkınmaya, üretmeye, bölgemizin is-
tikrarına ve barışına katkı vermeye de-
vam edeceğiz.  Bu vesileyle, Çanakkale 
Zaferi’nin 102. Yıldönümünü kutluyor; 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve 
milletimizin bekası için canlarını feda et-
miş aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla 
anıyorum” ifadelerini kullandı. 

Çanakkale Şehitleri Sergiyle Anıldı

HABER MERKEZİ 
İmkânsızlıklar karşısında yılmadan 

vatanı için, birliği ve beraberliği için canını 
hiçe sayan ve bu uğurda canlarını düşmana 
siper eden Çanakkale Şehitleri dün Malatya 
Park Avm’de açılan fotoğraf sergisiyle anıldı

Çanakkale destanını yazan şehitleri un-
utmamak ve bu önemli günü hatırlatmak 
için Muharip Gaziler Derneği, Malatya Park 
Avm’de fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştir-
di. Açılışta konuşan Muharip Gaziler Derneği 
Malatya Şubesi Kurucu Başkanı Bayram Ak-
demir, “Çanakkale'de savaş esnasında me-
trekareye 6 bin kurşun düşmesine rağmen 
atalarımız bizlerin bağımsız ve özgür 
yaşaması için canları pahasına toprak-
larımızı vatan yapan, milli birlik ve bütün-
lüğümüzün korunması için canlarını veren 
tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden 
gazilerimize rahmet diler, sağ olan gazil-
erimize sağlıklı günler dilerim. Çanakkale 

geçilmez demişlerdi atalarımız İman varsa 
imkân da vardır demişlerdi Çanakkale'de. 
. Atalarımız Türk milletinin yeniden diriliş 
yeri demişlerdi Çanakkale’ye... Bu gün bi-
zlerde tarihe şahitlik eden fotoğraflarla 
açılışını yaptığımız, burada sergilediğimiz 
fotoğraflarla Çanakkale Savaşlarında ata-
larımızın o zamanki imkânsızlıklara rağmen 
savaştığımız ülkelere karşı nasıl mücadele 
verdiklerini, Çanakkale’de nasıl insanlık 
dersi verdiklerini 15-16 yaşlarında tüyü 
bitmemiş gençlerin okullarını bırakar-
ak bu ülke için savaşmalarını bu sergiyle 
halkımıza sunmaya çalışacağız. İnşallah bu 
sergi amacına ulaşır ve halkımız bu sergiyi 
gezerek şehit ve gazilerimize bir dua okur-
larsa mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur 
Polat ise,  yapılan program için teşekkür 
edip, hayırlı olmasını diledi.   
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Törenle Anıldı
KENAN EREN 
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’nci 

yıldönümü münasebetiyle Malatya Şehir 
mezarlığındaki şehitlikte anma töreni düzen-
lendi. Anma programı kapsamında Şehir 
Mezarlığının içerisindeki Garnizon Şehit-
liğinde tören düzenlendi. Törene, Malatya 
Valisi Mustafa Toprak, 2’nci Ordu Kurmay 
Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral 
Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, askeri ve mülki erkân, 
dernek ve oda başkanları, şehit aileleri ile 
öğrenciler katıldı.

ŞEHİTLİĞE ÇELENKLER 
SUNULDU

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı, şehit aileleri ve Baro 
Başkanlığı tarafından şehitlik anıtına çelenk 
sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu bu-
lunularak, İstiklal Marşının okunması ve say-
gı atışının ardından Vali Mustafa Toprak, şe-
hitlik özel defterini imzaladı.

“ANADOLU’YU EBEDİ TÜRK 
YURDU YAPTIĞIMIZ…”

Vali Toprak, “Necip Türk milletinin bir-

lik ve beraberliği, aziz vatanımızın bölün-
mez bütünlüğünün muhafazası uğruna te-
reddüt göstermeksizin canlarını feda ederek 
şehadet şerbetini içen, bedenlerini katık 
edip mukaddes kanlarıyla her zerresini su-
ladıkları bu toprakları vatan olarak bizlere 
kutlu bir miras bırakan aziz şehitlerimizin 
manevi huzurlarındayız. Anadolu’yu ebedi 
Türk yurdu yaptığımız Malazgirt’le başlayıp 
asla geçilemeyeceğini tescil ettiğimiz Çanak-
kale’yle devam eden ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız Kur-
tuluş Savaşı’yla nihayetlenen şanlı destan-
larımız göstermiştir ki Türk milleti inanç, ce-
saret, mertlik ve yiğitlik abidesidir” dedi.

“ANADOLU COĞRAFYASINA 
İLAHİ BİR MÜHÜR VURULDU”

Türk Milletinin birlik, beraberlik ve kardeş-
lik bağlarının bozulmasına asla müsaade et-
meyeceğini kaydeden Toprak, “Yüce Türk 
milleti, aziz vatanımızın yılmaz bekçisi old-
uğunu Sarıkamış’tan Gelibolu’ya, Karaden-
iz’den Akdeniz’e kadar Anadolu coğrafyasına 
ilahi bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. 
İçimize sirayet eden hainlerin kirli elleriyle 
sahnelenmek istenen işgal planlarını 15 Tem-

muz 2016’da yine aynı ruh, bilinç ve cesaretle 
bertaraf ederek tüm dünyaya bir kez daha 
göstermiştir. Üzerimizde hesap ve planları 
olanlar bilsinler ki “Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır” anlayışıyla atalarımızın yiğit 

alınlarının değdiği kutsal vatan topraklarımız 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz son nefer, 
son nefes ve son damla kana kadar aynı ce-
saret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir” 
ifadelerini kullandı. Anma töreni, şehitlik zi-
yaretinin ardından sona erdi.

6’ncı Malatya İstihdam Fuarı Yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve 

İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
olarak 6. Malatya İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı kapılarını düzenlenen törenle açtı.

16-17 ve 18 Mart tarihleri arasında Malatya 
Valiliği koordinatörlüğünde, İnönü Üniversitesi 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile Sanat 
Sokağındaki Sanat Merkezi Fuaye alanında açılan 
fuar büyük ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Teğmen 
İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında bulunan San-
at Merkezi Fuaye alanında düzenlenen Fuar açılış 
törenine Vali Mustafa Toprak, Malatya İl Emniyet 
Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı 
Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya İl 
Müftüsü Ümit Çimen, Milli Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı, 
İş-Kur Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, Ticar-
et ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fatih Ilıcak, İnönü 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir 
Baharçicek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, İş-Kur Malatya Şube 
Müdürü Vahap Toman, Kamu Kurum ve Kuruluşu 
Yetkilileri, STK Temsilcileri ile Meslek Lisesi öğren-
cileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniver-
sitesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının da 
desteğiyle Sanat Sokağı’ndaki Sanat Merkezi fuaye 
alanındaki açılışta, ekonomik kalkınmada ve sosyal 
refahın artmasında üretim ve istihdamın etkili old-
uğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başlattığı istihdam seferberliğinin istihdamın 
artışında etkili olduğunu aktaran Toprak, “İşe yeni 
başlayacak tüm çalışanların, vergi, sigorta, damga 
vergisi gibi tüm yüklerinin devletimiz, Bakanlığımız 
tarafından yüklenilmesi de bu konuya verilen öne-
mi göstermektedir.” dedi. 

Nitelikli işçi arayan işverenlerle, işsiz 
vatandaşların fuarda bir araya geleceğini kaydeden 
Toprak, “Çocuklarımızın piyasanın ihtiyacı olan 
mesleklerde yetişmesi için meslek liselerinin teşvik 
edilmesi, onların önünün açılması ve gelen talepler 
doğrultusunda yeni branşların açılması noktasın-
da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lise, yüksekokul 
ve üniversiteyi bitiren gençlerimizin elinde mesl-
ek olması ‘ben her şeyi yaparım’dan öte, ‘Ben şu 
konunun uzmanıyım. Ben şu konuda eğitim aldım.’ 
demesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak ise 
dünyanın istihdamsız büyüme tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldığını vurgulayarak, istihdamı arttıracak 
önemli çalışmalara imza atılmasının gerekliliğine 
işaret etti. Bu yıl istihdam artışı için hedef belirle-
diklerini aktaran Kabak, “Ortaya koyduğumuz yeni 
teşvik kavramlarıyla 2017 yılında istihdama yeni 2 

milyon kişiyi dahil etmek hedefindeyiz. Bu konuda 
önemli mesafeler almaktayız. 2 milyon hedefini 
tutturmak için geceli gündüzlü çalışacağız.” diye 
konuştu. 

Yoğun programları nedeniyle törene katılama-
yan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın 
selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Se-
kreteri Ercan Turan ise, “Düzenlemiş olduğumuz 
istihdam Fuarı Malatya’daki işgücünü arz edenler 
ile işgücünü talep edenleri buluşturmak ve mesle-
ki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda 
taraflar arasında işbirliğinin kalıcı ve kurumsal hale 
getirilmesi amaçlanmaktadır. ‘Bu Fuarda İş Var’ slo-
ganı ile düzenlediğimiz fuarımıza destek veren 45 
firma nitelikli işgücü için stant açtı. İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarımız 18 Mart tarihine kadar açık ol-
acaktır. Malatya’da en büyük istihdam sağlayan ku-
ruluşların başında Malatya Büyükşehir Belediyesi 

geliyor 5 bin çalışanımız var. Hükümetimizin bu an-
lamda çok ciddi ve güzel çalışmaları var. İnsanı Yaşat 
ki Devlet Yaşasın anlayışını benimsemiş durum-
dayız. İstihdam alanında ilimizde güzel gelişmeler 
olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlatmış olduğu İstihdam Seferberliğine katkı sun-
mak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya 
Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ve ulusal 
alanda birçok fuar gerçekleştiriyoruz. Bu fuarımızın 
açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” 
dedi.

İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman ise düzenlenen 
fuarın çalışma hayatına önemli katkılar sağlay-
acağını, amaçlarının işveren ile iş arayanları bu-
luşturmak olduğunu kaydetti. 

Konuşmaların ardından Vali Toprak ve Kabak 
ile diğer protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesi kes-
erek, stantlarda incelemelerde bulundu.
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Soldan sağa
1. Ana olarak... Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak-

kanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genel-
likle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı... 2. İpi çile yap-
mak (halk ağzı)... Baş, kumandan, amir (eski)... 3. Olmayan, 
bulunmayan şey... Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli 
bir çalgı... Manisa iline bağlı ilçelerden biri... Toprak üstündeki 
bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir 
iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... 4. Ad tamlaması... 
5. Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi... Lütesyum elemen-
tinin simgesi... Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan... 
6. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Tahta yüzeyleri pürüzsüz du-
ruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı 
araç... Saka hastalığına tutulmuş... 7. İçine su, başka bir içki 
veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)... Çok sefil olan, yoksul... 

8. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özel-
liklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek... Şehirde 
yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan (eski)... “Tam yerine 
denk gelmek, uygun gelmek, yakışmak” anlamlarındaki “... 
oturmak” deyiminde geçen bir söz... 9. Büyük erkek kardeş, 
ağabey (halk ağzı)... Duvarları kaplayıp süslemek için kul-
lanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, 
pişmiş, balçık levha, fayans... Tren, tramvay vb. taşıtlarda 
tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol... 10. Os-
manlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe... Bir büyüğe 
sunulan armağan... Akıl... 11. Küçük, temiz, güzel ve düzgün... 
Çilemek işi... 12. Arınıklık... 13. Titan elementinin simgesi... 
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş (halk ağzı)... Genel-
likle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlak-
lığında olan iplik vb (eski)... Kükürtle demir bileşimlerinden 
biri... 14. Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy, ülg-
er... Benzi sararmış... 15. İki taraf arasında sürüp giden alacak 
verecek işlemlerinin tutulan hesabı... Dört teli olan, çenenin 
altına dayayarak çalınan yaylı saz...

Yukarıdan aşağıya
1. Kars iline bağlı ilçelerden biri... Dinlenme, eğlenme, 

görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gez-
men, seyyah... 2. Ne var, ne oluyor?... Ters, zıt, karşıt, olumsuz, 
menfi... Son, sona erme, sonu gelme (eski)... 3. Alkol kökü... 
Epey... Utanma, utanç duyma... 4. Kucak çocuklarını, bebekleri 
eğlendirmek için çıkarılan ses... Eğitilmiş hayvanların ve cam-
bazların gösteri yaptıkları genellikle kapalı yer... Dairesel... 5. 
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka 
kumaşa işlenmiş durumu... Tam ve kesin olarak belirlenmiş 

olan, sarih... 6. Limonu andıran, limona benzeyen, limon gibi, 

limonumsu... Bütün aile birlikte, ailecek... 7. Yiğit... Alma, to-

plama (eski)... Kimsesiz (eski)... 8. İlaç, merhem (halk ağzı)... 

Alerjisi olmayan... Sodyum elementinin simgesi... 9. İşitilmiş, 

duyulmuş olan (eski)... Sunulan şey... Sinir... 10. Bir bilim ve 

sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya 

akım, okul... Sevinci olan ve sevinç veren... 11. Önceden de-

linmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama al-

eti... Örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek... 12. 

Cemaate namaz kıldıran kimse... Anlam bakımından birbirl-

eriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... Dürülerek 

boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar... Germanyum el-

ementinin simgesi... 13. Lityum elementinin simgesi... Avala 

yakışır bir biçimde (argo)... Bir kimyasal tepkimeye sebep 

olan ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan 

organik madde... 14. Erosçu, erotik... Bir bütünün parçaları 

arasında bulunan 

uygunluk, ahenk... 

Yünün dövülmesi-

yle yapılan kalın ve 

kaba kumaş (halk 

ağzında)... 15. Sert 

bir yüzeye çarpan 

para vb. metal bir 

nesnenin çıkardığı 

ses... Mekiğin 

parçalarından her 

biri (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

LİDER MALATYA KOLTUĞU BIRAKMIYOR
TFF 1. Ligde tam 5 maçtır kaybet-

meyen Evkur Yeni Malatyaspor, Ligin 
25. Haftası kapsamında, Manisaspor 
deplasmanına giderken, başarılı 
oyuncusu Eren Tozlu’nun 55 ve 71 
dakikalarda bulduğu gollerle, rakib-
ini 2  –  0 mağlup etti. Sarı kırmızılı 
takım bu galibiyetle beraber 3 
puanı hanesine yazdırırken, liderlik 
yarışındaki avantajını sürdürüyor

19. Haftada Samsunspor ile oy-
nanan ve 3 – 0 kaybedilen karşılaş-
madan beri, yenilgi yüzü görmeyen 
Evkur Yeni Malatyaspor, son olar-
ak karşılaştığı rakibi Manisaspor’u 
da 2 – 0’lık skorla mağlup ederk-
en, puanını 50’ye çıkardı. Dün saat 
18.30’da, 19 Mayıs Stadyumunda, 
Ege temsilcisi Manisaspor ile maça 
çıkan Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç, 
Murat Akça, Sezer Özmen,  Azubuike, 
Sedat Ağçay,  Michael Perreria, Fer-
hat Kiraz, Eren Tozlu, Caner Arıca, 
Dialiba ve İrfan Başaran 11’ni sa-
haya sürerken aradığı 3 puanı; golcü 

oyuncusu Eren Tozlu’nun ayağından 
gelen gollerle buldu. İki ekibinde 
pozisyonlara girdiği ilk 45 dakikada 
gol sesi çıkmazken, müsabakanın 
ikinci yarısında ise kıran kırana 
bir mücadele yaşandı. İki takımda 
sürekli yaptığı ataklarla rakip kaleyi 
yoklarken, dakika 55’te Michael Per-
reria’nın kaleciden dönen şutunda 
pozisyonu iyi takip eden Eren Toz-
lu, Evkur Yeni Malatyaspor’u, 1 – 0 
öne geçirdi. Bu golün ardından sarı 
kırmızılar daha fazla rakibin üzer-
ine giderken, 71. Dakikada bir kez 
daha sahneye çıkan Eren Tozlu, yine 
fırsatçılığını konuşturarak, bu kez 
de Sezer’in kaleciden dönen şutuna 
kayarak vuruşunu gerçekleştirince, 
takımını oldukça rahatlatan ikin-
ci golü kaydetti ve durumu 2 – 0’a 
getirdi. 90+3’lük uzatma süresinin 
verildiği karşılaşmada başka gol ol-
mayınca, Evkur Yeni Malatyaspor 
bu maçtan 2 – 0 galip ayrıldı. Bu 
sonuçla birlikte sarı kırmızılı takım 

puanını 50 yapar-
ak, bu haftayı da 
lider olarak kap-
attı. Rakibi Man-
isaspor ise; 24 
puanla, 14 sıra-
da yer alırken, 
düşme potasına 
girme tehlikesi 
sürüyor. Haftanın 
maçını hakem 
Yaşar Kemal 
Uğurlu ve yardım-
cıları Ekrem 
Kan ile Alpaslan 
Dedeş üstlendi.

Maçın özeti
20. dakika Manisaspor’lu oyun-

cu Umut, ceza sahasında topla bu-
luşurken, vuruşu az fakla auta gitti.

39. dakikada Manisaspor’lu 
oyuncu Erman’ın, ceza sahasından 
Eren Tozluya müdahalesi sonucu 
hakem serbest vuruş kararı verdi.

40. dakikada, serbest vuruş kull-
anmak üzere topun başına geçen İr-
fan Başaran’ın vuruşu, üst direkten 
dışarı gitti.

55. dakikada ceza sahası içer-
isinde boşta kalan Michael Perre-
ria’nın şutuna, kaleci İsmail uzandı 
ancak topu elinden kaçırınca, Eren 
Tozlu son bir vuruş yaparak takımı 
adına ilk golü kaydetti.(1 – 0)

71. dakikada Murat Yıldırım’ın 
ortasında topu alan Sezer, kaleye 
bir şut gönderdi ama topa kaleci 
İsmail uzandı. Yine kaleciden seken 
topa kayarak vuran Eren Tozlu ikinci 
golünü attı.(2 – 0)

83. dakikada Dialıba’nın pasına 
Murat Yıldırım iyi vuramadı ancak 
top Manisa savunmasının hatası 
üzerine yeniden Dialiba da kaldı. 
Golcü oyuncu bu topuda kalecinin 
üzerine doğru vurunca, net gol fır-
satı kaçmış oldu.

89.dakikada İsmail Haktan 
Odabaşı, ceza sahasından sert bir 
şut kaleye gönderdi. Ancak bu topa 
iyi uzanan kaleci Ertaç topu kornere 
çeldi.

90+3’lük uzatma dakikası da 
tamamlandı ve Evkur Yeni Malatyas-
por bu maçtan 2 – 0 galip ayrıldı.

 O G B M A Y AV P

1.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 15 5 5 40 25 15 50

2.SİVASSPOR 25 12 7 6 35 23 12 43

3.ESKİŞEHİRSPOR 25 12 9 4 43 29 14 42

4.GİRESUNSPOR 25 11 7 7 32 25 7 40

5.GÖZTEPE A.Ş. 25 11 7 7 38 35 3 40

6.ÜMRANİYESPOR 24 10 7 7 28 23 5 37

7.BOLUSPOR 25 10 5 10 40 44 -4 35

8.BALIKESİRSPOR 24 8 10 6 44 29 15 34

9.DENİZLİSPOR 25 9 7 9 35 32 3 31

10.ADANA DEMİRSPOR 25 7 12 6 31 30 1 30

11.ALTINORDU A.Ş. 25 7 9 9 29 34 -5 30

12.ELAZIĞSPOR 25 9 7 9 32 29 3 28

13.ŞANLIURFASPOR 25 6 8 11 25 31 -6 26

14.SAMSUNSPOR 25 6 7 12 17 29 -12 25

15.MANİSASPOR 25 6 9 10 36 40 -4 24

16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 25 6 6 13 28 37 -9 24

17.BANDIRMASPOR 25 5 7 13 27 41 -14 22

18.MERSİN İDMANYURDU 25 5 9 11 23 47 -24 21
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-  K A Y A     A İ L E S İ  -                                                    
     Bu aile, Kel Ahmet ve Tükeze’den türemedir. İlk ev-

lilikten Numan (1831-1914) dünyaya  gelmiştir.
NUMAN KAYA- Dursun+Zekiye kızı ELMAS(1844-1911) 

ile olan evlili- ğinden; 1) Muhteber (1854-1937)- 2) 
Mahbule(Fidan)1874-1961  3)Yusuf (1877-1916)-  4)Ah-
met(1886-1914 ) olmuştur.

MUHTEBER- İskender Yücel ile olan evliliğinden; 
1) Rüstem(1902-198    2)Mehmet (1918-1974)- 3)Razi-
ye(1909-1938)- 4)Hasan(1895-1912) dünyaya gelmişlerdir. 
(Geniş bilgi “Yücel “ ailesinde )

MAHBULE (Fidan) – İlk evliliğini Kutlu ailesinden Ali 
ile yapar. Ali’nin   genç yaşta ölümü üzerine kaynı İbra-
him ile evlenir. Ali’den çocuğu yoktur. İbrahim ile ev-
liliğinden; 1) Nigar(1901-…)-2)Hava(1903-…) 3)Seyhat 
(Sebehat)1899-…) 4)Hüseyin Hüsnü (1911-1962) 5)Fatma 
(1915-…)dünyaya gelmiştir. (Geniş bilgi “Kutlu “ ailesinde)

YUSUF KAYA- Coşkun ailesinden Molla Coşkun ve 
Fatma kızı Fetehne (Fatma)(1881-…) ile evliliğinden yine 
Fatma (1911-…) isminde bir kızı vardır. Fatma’nın ilk evlil-
iğinden, Hatice dünyaya gelmiştir. Hatice, Porgalı kalaycı 
Abuzer Koç ile evlenmiştir. (Geniş bilgi “ Koç” ailesinded-
ir.) Fatma, kocasının erken ölümü üzerine, küçük kızı Hat-
ice ile ortada kalmış ve Kerim Toraman ile evlilik yapmış 
ve evlilikten de; Raife- Ahmet- Mahmut- Fehret ve Fahri 
dünyaya gelmişlerdir. (Geniş bilgi “ Toraman “ ailesinde-
dir.) 

AHMET KAYA- Çiftçi Ahmet ve Makbule’den olma Fat-
ma ile olan evlili- ğinden; 1) Hacı Memet (1912-1972)- 2)
Mahmut (1915-1924) – 3)Rahime(1917-1934) dünyaya 
gelmişlerdir. Mahmut ve Rahime genç yaşta ölmüştür.

Ahmet, Seferberliğe katılmış ve şehit düşmüştür. Eşi 
Fatma, Gölbaşılı Osman Garip ile evlenmiş, bu evlilikten 
de Fahriye ve Gülperi olmuştur.

HACI MEMET KAYA- 1936 yılında Gölbaşılı Seydo+Elif 
kızı Yeter ile olan evliliğinden; 1)Remzi (1937-2011)-  2)
Necmiye(1939-2010)  3)Mehpare(1948-….)  4)Necmet-
tin(1952-2009)  5)Naci(1953-….) 6)Meftune(1960-…) dün-
yaya gelmişlerdir.

Hacı Memet, halk arasında Kaya Hacı olarak anılırdı. 
Çok insancıl ve düzgün karakterli bir insandı. Babamla 
teyze çocukları olduklarından akrabalık ilişki- lerimizi 
yoğun bir şekilde yaşadık. Kendisi bana çok ilgi ve sev-
gi gösterir, beni her gördüğünde yanına çağırır, halimi 
hatrımı, bir şeye ihtiyacımın olup olmadığını sorardı. 
Dolayısiyle onun bu ilgisinden mutlu olurdum.Uzun yıllar 
D.S.İ  de çalıştıktan  sonra emekli oldu. Kısa süre sonra 
yakalandığı hastalıktan kurtulamadı.

Eşi Yeter teyze de kendisinden geri kalmazdı. Bizleri 
kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Bir gün Doğanşehir 
orta okulunda öğretmen olarak görev yaparken, öğrencil-
erimi “Yusuf’un Pınarı “denen yere geziye götürmüşdüm. 
Evlerinin önünden geçerken hemen önüme çıktı. Halimi 
hatrımı sordu. Bir çay hazırlayıp getireyim ister misin? 
Sorusuna “Yok Yeter teyze sağolasın. Şu anda tereyağlı 
bulgur pilavından başka hiçbir şey canım çekmiyor” di-
yerek, güya onu zahmete sokmak istemedim. Ne ise 
öğrencilerle sohbetle karışık ders işlerken, Yeter teyze 
elinde koca bir tava ile çıkıp gelmez mi? Hiç erinmeden 
hazırlamış olduğu tereyağlı bulgur pilavını önümüze koy-
du. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hiç  bekle- mediğim bir du-
rumla karşı karşıya idim. Zahmet verdiğim için üzüleyim 
mi yoksa sevineyim mi ? bilemedim. Onun, bütün bunları, 
hiç gocunmadan ve isteyerek yaptığından eminim. Her 
ikisine de Allah’tan  rahmet diliyor ve onları sevgi ve saygı 
ile anıyorum.

REMZİ KAYA- Mustafa + Fatma Dinçer kızı Naile ile olan 
evliliğinden;   1)Bülent  + Nesrin =  Tolga ve Güney. 2)Cahit 
+ Ülkü = Nazife ve Sema.  3) Fatma + Erkan Yılmaz= Melt-
em,Melisa ve Kerem  4) Ayten +  Antepli Memet = Tayfun

Remzi abi, ben dahil herkesin çok sevdiği ve saygı 
gösterdiği, kimseye  zararı olmayan, ancak gerektiğinde 
faydası dokunan bir insandı. Bir kalp krizi sonucu ara-
mızdan ayrılması tüm ilçe  halkını derin üzüntüye boğmuş-
tur.Uzun yıllar eşi ve çocukları ile Almanyada yaşadı.

NECMİYE- Rüstem + Asiye’den olma Cemil Yücel ile 
olan evliliğinden; 1)İrfan  2) Erkan  3) Tülay dünyaya 
gelmiştir. Necmiye ablayı pek  tanıma fırsatım olmadı an-

cak bildiğim kadarı ile asil bir insandı. Akrabalık ilişkiler-
ine önem verirdi.(Geniş bilgi “ Yücel “ ailesinde.)

MEHPARE- Polatlı Ahmet Kuzucu ile olan evliliğinden; 
1)Sevinç + Bülent = Levent ve Birkan-  2)Sevil + Mustafa = 
Berkan,Elif ve Eren  3) Sevilay +Atalay Sevim = Büşra ve 
Suatcan. Bilahare eşinden boşanan Sevilay, Memet ile bir 
evlilik daha yapmıştır. Mehpareyi, konuşkan, hoşsohbet, 
iyi niyetli sempatik biri olarak tanırım. Uyumlu bir evliliği 
vardır. Gerektiğinde tepki koymasını da iyi bilir.

NECMETTİN KAYA- İshak ve Naciye Özcan’dan olma 
Canan ile evliliğinden;  1) M.Fatih     2)S.Barış dünyaya 
gelmiştir.

Her ikisi de benim yakın akrabamdır. Necmettin’in 
genç yaşta ölümü  başta ben olmak üzere sevenlerini pek 
üzmüştür. Ölümünden duyduğum üzüntüyü şu akroştiş 
şiirle dile getirdim.

        Nasıl oldu bilinmez, birden bire sarsıldı!
        Esti birden deli rüzgar, bütün her şey savruldu,
        Can çekildi bedenden, tüm yürekler kavruldu.
        Mert ti, cömert ti, el aleme fedakar,
        Eğilmez bir baştı, kendisine pek gaddar!
        Tükenmez bir enerji, dünya ona pek dardı,
        Tertemiz bir yürek, gönüllerde hep vardı.
        İncinmedi hiç sanmam, ne bir insan, bir canlı,
        Neresinden bakarsan, unutulmaz bir candı.
                             Kan ağladı yürekler, çekildi tüm kanımız,
                             Akıp gitti bir yıldız, bizi koydu yalınız.
                             Ya Rap! Sana emanet, işte güzel kulunuz,
                              Aklımızda her an o, çıksa bütün canımız.
Necmettin çok can bir insandı. İnsanlara yardım etme-

kten zevk alırdı.İnsanlara karşı daima  yumuşak ve saygılı 
idi. Akrabalarına çok düşkündü. Ben onun hem hocası ve 
hem de yakın akrabası olmam münasebetiyle, bana karşı 
son derece saygılı ve ilgili idi. Onu hep arayacağız.

NACİ KAYA- Hüseyin +Asya Korkmaz kızı Gülşen ile ev-
liliğinden; 1)Emel +  H.Memet = Orçun.-Emel+Süleyman 
=Esra (İki evlilik)

2)Yeter + Fatih Korkmaz =Vahap Emir. 3) Mehmet 
(Bekar).

Naci Kaya, akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri düzgün 
olan birisidir. Hainliği hiç bilmez. İyi niyetli, yumuşak huy-
ludur. İskenderun Demir-Çelik’ten emeklidir.

NECLA- Talat Doğan ile evliliğinden; 1)Aslı  2)Övünç 
dünyaya gelmiştir. ( Geniş bilgi “ Doğan “ ailesinde.) Ken-
disi; terbiyeli, akıllı ve ağırbaşlıdır.Hanım hanımcık, güve-
nilir biridir.

NOT- Numan Kaya’nın eşi Elmas; ayrıca M.Tevfik 
Özdemir ve Süleyman ile   olmak üzere üç evlilik yapmıştır. 
Dolayısiyle Numan Kaya’nın Elmas’tan olma  Muhte-
ber(İskender Yücel’in eşi)- Yusuf Kaya( Kerim Toraman’ın 
kayın baba- sı)- Ahmet Kaya( H. Memet Kaya’ın babası) ve 
Fidan( Hüseyin Kutlu’nun anne-  si), M.Tevfik Özdemir ile 
evliliğinden olma Rıza Özdemir ve Süleyman…?…ile evlil-
iğinden olma Pembe(Molla Hurşit Güler’in eşi) anne bir 
baba ayrı kardeştir.

FATMA- Çiftçi Ahmet ve Makbule’nin üç kızından birid-
ir. Diğerleri, Mesude; Nuri yılmaz’ın ninesi ve Sultan; ben-
im ninemdir. Kocası Ahmet seferberlikte şehit olunca Göl-
başılı Garip Osman  ile evlenmiştir. Bu evlilikten; 1)Fahriye  
2)Gülperi dünyaya geldi.

Fahriye- İlk evliliğini Gölbaşılı Arap Aytan ile yaptı. Bu 
evlilikten  Cumali + Esme =Feride-Gülhan-Ali / Cumali(2.
evlilik)+Yeter = Selim Hasan-Sibel.

Fahriye ikinci evliliğini Polatlı Mulla Kaplan ile yaptı. 
Bu evlilikten de 1)Meral + İsfendiyar =Murat-Elvan-Arzu- 
Lale.

2)Hasan + Emine = İsmail- Elvan- Yakup- Eyüp- Meral.
3)Reşit + Ferdane = Suat- Damla- Cahit(ölü) dünyaya 

gelmişlerdir.

- D E D E    A İ L E S İ -                                            
      Bu aile, MUSTAFA  ve   PERUZE ‘den türemiştir. 

Bu beraberlikten Dursun (1847-1909) dünyaya gelmiştir. 
Viranşehir’e gelenler Dursun’un Abdülaziz-Gülperi kızı 
Sündüs(1867-1912) ile beraberliğinden Dursun olmuştur. 
Dur- sun’un, sonradan  Saliha ile ikinci bir evliliğinden de 
Kahraman Çavuş ve İzzet  dünyaya gelmişlerdir. 

KAHRAMAN ÇAVUŞ (1869-…) Taner ailesinden Bçş.
Mehmet kızı Ruhset ile olan   evliliğinden;  1) Hacı Ali    2)
Mustafa( Genç yaşta ölmüştür.)

HACİ ALİ DEDE- Taner ailesinden Molla Refik-Ayşe kızı 
Hatice ile olan evliliğinden; 1)Fikrettin  2) Nusrettin  3) 
Fahrettin  4) Necmettin  5)Fikriye  6)Lutfiye  7) Münire  8)
Muhsine  9)Nurettin( Çocuk yaşta öldü.)

FİKRETTİN  DEDE- Nevriye ile olan evliliğinden 1)Hik-
met  2)Hacer  3)Hakan   4) Nurgül( Çocuk yaşta ölmüştür.)

NUSRETTİN DEDE- Nebahat ile evliliğinden Nahide 
dünyaya gelmiştir.

FAHRETTİN DEDE- Hemşire Hayriye ile olan evliliğin-
den Umut dünyaya geldi.

NECMETTİN  DEDE- Vidan ile olan evliliğinden; 1) Burak 
2)Furkan 3) Seda olmuştur. Kendisi M.E.Memurluğundan 
emeklidir. Benim terbiyeli, ağırbaşlı öğrencilerimdendi.

FİKRİYE- Kemal Kasapoğlu ile olan evliliğinden çocuk-
ları olmamıştır.

LUTFİYE- Mansur Gülçelik ile olan evliliğinden; 1)
Mesut(Müh.) 2) Ferit (Öğret.) ve Fuat dünyaya gelmiştir.

MÜNİRE- Yaşar Durgun ile olan evliliğinden; Elçin ve 
Ersin olmuştur.

MUHSİNE- Mustafa Bağlı ile olan evliliğinden; Mete- 
Oğuzhan-Alican.

    Kahraman Çavuş’un İstiklal Harbi sırasında, Fransız 
işgal kuvvetlerine karşı direnen milis güçlerine, Viranşe-
hir halkının erzak yardımını, kağnı arabası ile kardeşi 
İzzet ve Ali Koç’un kardeşi eşliğinde götürürken, aniden 
bastıran şiddetli bir soğuk nedeniyle, Sürgü toprağında  
donarak öldüklerini, bir gaye uğruna olduğu için de şehit 
olduklarından daha önceleri bahsetmiştik.

Kahraman Çavuş’un bu şekilde, kardeşi İzzet ile bir-
likte ölümü üzerine, o kadar çocukla dul kalan eşi Ruhset, 
Kahraman’ın diğer kardeşi Dursun ile evlenmiş, bu evlilik-
ten de Hacı Mustafa ve Gülsün dünyaya gelmiştir.

HACI MUSTAFA DEDE (1922-1998)- Zöhre ile olan evlil-
iğinden; 1) Gülay  2)Dursun  3)Gülşen dünyaya gelmiştir.

1)Gülay  + Malatyalı Adnan =Serdal-Savaş-Nuri-Ümmi-
han- Mustafa

2)Dursun + Polatlı Semra =Murat- Selda- Erdem- Dil-
ek- Zöhre.

3)Gülşen + Turan Kınacı = Murat- Selim- Gamze- Ma-
hinur.

Dursun ve Ruhset’ten olma GÜLSÜN(1905-…)ün Go-
gop Hasan Korkmaz ile olan evliliğinden de; 1)Nebi  2)
Vahap  3)Zeynep  4)Nazife  dünyaya gelmişlerdir. ( Geniş 
bilgi  “Korkmaz “ailesinde.)

- D U R S U N   A İ L E S İ –                                                
        Bu aile, Murat ve Temile’den türemiştir. Bu evlilik-

ten, Dursun(1880-1914) dünyaya gelmiştir. Dursun’un İs-
mail-Tonton kızı Fatma(Deli Fado)1882-…) ile evliliğinden 
; 1) Lavke Hacı (1907-1939)  2)Gülizar(1905-…)dünyaya 
gelmiştir.

       LAVKE  HACI- İlk evliliğini Topal Hasan –Zekiye 
kızı Ümmi ile  yapmış çocukları olmamıştır. İkinci evlil-
iğini,Vezir ile olan evliliğinden çocuğu bulun- mayan İbra-
him-Fidan Kutlu kızı Nigar ile yapmıştır.  Bu evlilikten; 1)
Lütfi  ve Lütfiye dünyaya gelmiştir. Nigar’ın nüfustaki adı 
yenge’dir.

(Lavke)LUTFİ DURSUN- Günedoğrulu Veli Cengiz’in 
kızı Hatice ile evlili- ğinden; 1)Sezai (Em.işçi)- 2)Suzan(Ev 
kadını)-  3)Hadi(Em.işçi)  4)Nuran(Öğ.  5)Nigar(Ev kadını)  
6)Zekai(ölü)  7)Ahmet(ölü) 8)Yılmaz

(Latife)LUTFİYE- İlk evliliğini Cezmi Sürmeli ile yaptı. 
Bu evlilikten, Yusuf oldu. İkinci evliliğini Mahmut ile yaptı. 
Bu evlilikten de Perihan dünyaya geldi. Yusuf’un Malat-
yada O.Ok.öğretmeni olan bir kızının olduğu ve 3-4 tane 
çocuklarının bulunduğu bilinmektedir. Perihan ile ilgili 
bilgiye rastlanmadı.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN
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