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“SİZİ BU DÖNEMDE DOĞANŞEHİRDE BELEDİYE
BAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUM”

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, “ Ben artık belediye 
başkanlığından ayrılmak istiyorum, gerek ailemin ve çocuklarımın ıs-
rarları ve gerekse de başka arkadaşların önünü açmak için bu kararı 
aldım.  ” diyerek,” Doğanşehir de AK Parti kendisine yeni bir belediye 
başkan adayı bulsun “ deyince Ak Partide partililer yeni bir belediye 
başkanlığı arayışına girdiler. Ak Parti ilçe teşkilatı Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük’ün yerini dolduracak bir belediye başkanı 
arayışına girdiler.

Bu arayış devem ederken bu konuda haberdar Olan Cumhur Baş-
kanı Recep Tayip Erdoğan, Doğanşehir AK Parti ilçe teşkilatının bu 
arayışı devam ederken, Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan Do-
ğanşehir de Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün yerini Yine ancak Va-
hap Küçük doldurur. Düşüncesiyle, Yeniden Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ü talimatlandırarak” Sizi bu dönemde Doğanşehir de Belediye 
Başkanı olarak görmek istiyorum” Talimatını verdi. Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük Bunun ardından Hem ailesinin, hem ço-
cuklarının ve hem de AK Partinin ve halkın desteğini de arkasına alan 
Vahap Küçük yeniden Doğanşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.

Biz Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Doğanşehir Belediye başkan-
lığına yeniden aday olan Vahap Küçük’ü kutlar başarılarının devamı-
nı diliyoruz.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN

YENİ YIL MESAJI
Başkan Vahap Küçük me-

sajında “Üzüntüleriyle, se-
vinçleriyle bir yılı daha geride 
bırakırken, yepyeni umutlar 
ve beklentilerle 2019 yılına 
giriyoruz. Bizi hedeflerimize 
bir adım daha yaklaştıraca-
ğına inandığımız yeni bir yıla 
girmenin heyecan ve sevinci 
içerisindeyiz. 

Her yeni yıl beraberinde 
yeni umutları, uygulanacak 
yeni kararları, gerçekleşme-

si istenilen yeni dilekleri de 
getirir. Yaşanan bazı olum-
suzluklara rağmen korudu-
ğumuz umutlar ve güçlenen 
hayallerimizle, 2019 yılının 
başta İlçemiz olmak üzere 
ülkemizde ve tüm dünyada 
barışın ve huzurun müjdecisi 
olması dileklerimle en içten 
sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
bu vesileyle tüm hemşerileri-
min yeni yılını kutluyorum.” 
Dedi.

Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm 
Doğanşehirli hemşerilerimin yeni 

yılını kutlar sağlık mutluluk ve 
huzur dolu nice yıllar dilerim

DOĞANŞEHİR ESNAF VE SAN. KREDİ 
KEF. KOOPERATİFİ TESKOMB BÖLĞE 

BİRLİĞİ BAŞKANI İSMET BAYRAM

Kaymakam Ersöz mesajında, “Kıymetli 
Doğanşehirliler; 2018 yılını geride bırakıp, yeni bir 
yıla başlangıç yapıyoruz. Her yeni yıl bir başlangıç 
olduğu gibi bir önceki yılın muhasebesinin yapıldığı 
bir yıldır. 2019 yılı da 2018 yılı gibi Doğanşehir 
İlçemizin birlik ve beraberliği, kardeşliği sağlandığı 
müstesna bir yıl olarak devam edecektir. Hizmet 
etmekten onur duyduğum Doğanşehir halkımıza 
yeni yılda da hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu 
süreçte vatandaşımızın duası bize güç ve kuvvet 
verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta 
Doğanşehirli halkımızın, yurt içinde ve yurt dışında 
olan Doğanşehirli hemşerilerimizin, bütün mesai 
arkadaşlarımın yeni yılını tebrik eder, yeni yılın 
milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim. 
Yeni yılınız kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.

DOĞANŞEHİR İLÇE 
KAYMAKAMI MURTAZA ERSÖZ 
YENİ YIL MESAJI YAYINLADI

DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA AÇILAN 

PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ
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YENİ BİR YIL!
“Yeni Bir Yıl” demek, yeni beklentiler, yeni 

ümitler demektir aslında… Mutlu olmak için yeni 
bir şanstır… Ben bu yeni yılın hepimize yenilik 
getirmesini ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli 
olumlu olumsuz nedenlerle bir türlü gerçekleşti-
remediğimiz tüm güzellik dolu hayallerimizi ger-
çekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzellikleri 
hatırlatır insana… Yeni bir ev, yeni bir araba, yeni 
kıyafetler gibi… Yeni hep güzeldir, taze ve enerji 
doludur. İnsanı mutlu eder. 

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki ülkemiz-
den uzakta yurtdışında merhaba diyecek yeni 
yıla… Bazılarımız evlerinde, çalışanlarımız olacak 
yeni yıla girerken, yarının endişesiyle yaşayanla-
rımız, hastanelerde acı çekenler de olacak, yakı-
nını kaybedip gözyaşı dökenler de...  Ya da 2019’a 
merhaba diyen yeni bir bebek olacak, anne ve 
babası ise mutlu bir heyecanla gülümseyecek 
yeni yıla… Ama dilekler, istekler bir önceki yıldan 
daha iyi ve daha güzel için olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı acısıyla 
tatlısıyla anılarla içimizde saklayacağız. Eskimiş 
koca bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni taze-
cik güzellikler umut ettiğimiz içerisinde birçoğu-
muzun beklentileri olan yeni bir yılı kucaklama-
nın heyecanıyla yeni yılı karşılayacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl olacağını 
bilerek… Evet, işte burada bir gülümseme dudak-
larıma yapışıyor… Eskiyen yıllar mı, bizler mi? 
İçimizdeki güzel yeni beklenti ve dilekler eski-
medikçe, yeninin heyecanı içimizi sardıkça nice 
mutlu yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirmesini 
ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli olumlu olum-
suz nedenlerle bir türlü gerçekleştiremediğimiz 
tüm güzellik dolu hayallerimizi gerçekleştirebile-
ceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

SEVGİ DOLU YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN…….

HÜSEYİN
KARAASLAN

Vahap Güner...: Ve bizde kaleme aldık...
Kuru Kayısıdan başka ürün olmaz Hocam… 
Bunu bilmek içinde Profesör olmaya da gerek 
yok Hocam…

Bunu bilmek içinde Profesör olmaya da 
gerek yok Hocam…

Bir Valimiz vardı…
Malatya’da göreve başlar başlamaz Kayı-

sıyı kurtarmaya soyundu.
Kayısı Entegre Tesisi kuracağım ve kayısıyı 

kurtaracağım dedi. 
Bir bürokratımız vardı…
Kayısıdan 50 çeşit ürün yapacağım dedi. 
Bir Vekilimiz vardı…
Kayısıyı bir şirket kararak kurtaracağım 

dedi. 
Bir Bakanımız vardı…
Kayısıyı Lisanslı depoculukla kurtaraca-

ğım dedi. 
Daha neler neler…
Şimdi bu kervana bir de yeni Rektörümüz 

katıldı…
Yerel basına bülten göndermiş;
Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araş-

tırma Merkezi kuracağım diyerek Üniversite 
Senatosunda da karar aldırmış.

Önce o Valimizden başlayalım. 
Kayısı Entegre Tesisi kuracağım diyerek 

çok sayıda toplantı ve panel düzenleyen O Va-
limize, toplantıların birinde bir soru sormuş-
tum:

“Sayın Valim tamam, Entegre Tesis için 
yer de var, imkan da. Ancak O tesiste ne üre-
teceğiz” deyince Vali durakladı, süslü laflarına 
devam etti. Verecek cevabı yoktu ama konuş-
ması sırasında gözlerini benden ayırmadı. 

Evet ne üreteceğinizi bilmeden Entegre 
tesisten bahsederseniz işte o Vali’nin duru-
muna düşersiniz.

Gelelim 50 çeşit üründen bahseden bü-
rokratımıza..

Kayısıdan viskiden başlayarak Avrupa’da 
18 çeşit kayısı ürününü anlatan o bürokratımı-
za da uygun bir zamanda “iyi güzel de 50 çeşit 
ürünü kurutulmuş Malatya kayısısından mı?” 
üretmeyi düşünüyorsunuz?” deyince donup 
kaldı. Bir daha da kayısıdan yeni ürünlerden 
bahsetmedi.

Kayısı için Çalıştaylar yapan o vekilimiz ise 

iyi niyetiyle birçok çalışmalar 
yaptı. Bakanlık bürokratlarını 
Malatya’ya kadar getirdi, pa-
neller, oturumlar, ciddi açıkla-
malar sonunda bir şirket kur-
ma fikri ortaya çıkıverdi. Şirket 
kurulacak, kayısının ucuz fiya-
ta satılması önlenecekti. 

O Vekilimiz geldi canlı ya-
yında bizlere çalışmalarını ve 
kurulacak şirketi anlatmaya 
başladı. Dayanamadım ve he-
men sordum:

 “Türkiye de kayısı ile ilgi-
li çalışan en az 500 Şirket var, 
sizde bir tane daha kurun ol-
sun 501. Bundan 10 yıl önce de böyle bir şirket 
kurulmuştu. Kayısıyı şirket nasıl kuracak?” 

Vekil duraksadı, ne diyeceğini şaşırdı son-
ra da topu bana atıverdi. 

Yıllar sonra Kabine de yer alan Vekilimize 
gelince… 

Bakanlığı döneminde kayısıya çözüm ola-
rak bula bula Lisanslı Depoculukta karar kıldı. 
Depo inşaatına başlandı şimdi devam ediyor. 
Depo bittiğinde Lisanslı Depoculuğun kayısıya 
neler getireceğini hep birlikte göreceğiz ama 
o Bakanımız asıl çözüme hep uzak kaldı.

Ve o Rektörümüz…
Atom karınca misali çalışıyor, koşturuyor. 

Yeni Üniversiteyi Beylerderesi’nin öte yaka-
sına Yeşilyurt ilçesine taşımak için Cumhur-
başkanına dosyalar götürüyor. İçi boş olarak 
kurulan Üniversitesinin içerisini doldurmaya 
çalışıyor. Bu konularda her zaman yayındayız 
ve olamaya da devam edeceğiz.

Kurulması düşünülen Kayısı ve Ürün Geliş-
tirme Uygulama Araştırma Merkezi’nde Kayı-
sı ürünleri çeşitlendirilecekmiş. Malatya’dan 
12.5 kg. kutularla ihraç edilen kayısılar, küçük 
paketlere veya işlenmiş kayısı ürünlerine dö-
nüştürülerek üçüncü ülkelere tekrar ihraç edi-
lerek döviz geliri artırılacakmış…

Malatya İnönü Üniversitesinde de yıllar 
önce kurulan bir Kayısı Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi vardı. Müdürlüğünü Prof. Dr. Bay-
ram Murat Asma yapardı. Yıllar geçmesine 
rağmen kayısıya ne tür katkılar sunduğunu, 
ne duyduk, ne gördük, ne de bildik. Hala da 

bu merkezin var olduğu bili-
niyor.

İyi niyetiyle kayısıya yar-
dımcı olmak amacıyla böyle 
bir Merkez kurmaya ihtiyaç 
duyan Sayın rektörümüze 
birkaç hatırlatma yapmakta 
yarar vardır:

“Dünyanın her yerinde 
kayısı yetişmektedir, ama 
kuru kayısı Malatya’yı böl-
gesinde bir numara yapmış-
tır. Malatya Kuru Kayısısının 
başlıca alıcıları dünya da ge-
lişmiş ülkelerdir. Alıcı ülkeler 
tarafından sadece kuru kayısı 

talebi yıllık 100 bin tondur. Bunun iç piyasada-
ki 30 bin tonluk tüketimi de esas alırsak yak-
laşık 130 bin tonluk kuru kayısı talebi bulun-
maktadır. Yani sadece kuru kayısı talebi yıllık 
130 bin tondan fazladır. Ama ne olduğunu 
bilmediğimiz kayısıdan yapılacak adı ve cinsi 
bilinmeyen ürüne gramlık talep bile yoktur. 
Talebi olmayan bir ürün üzerinde çalışma yap-
mak boşa yatırım ve çabadır. Dünyanın talebi 
kuru kayısıyı kayısı olarak tüketmektir. Başka 
bir talep yok. O zaman sizin bu kurtarıcı olma 
çabanızı kusura bakmayın ama yemezler. Ama 
tanıtım yapmak, kayısının sağlık açısından ya-
rarlarını tespit etmek önemlidir. Bunu da za-
ten yapacak kurumlar Üniversiteniz de var.”

Sayın Rektör o nedenle önce araştırın, in-
celeyin. 

Geçmişte yaptıkları, yapacaklarının temi-
natı olan kişilerin duyuma dayanan, gerçekçi 
olmayan projeleriyle bir yerlere varamazsınız. 

Hele hele bu projelerle kayısıyı kurtarma-
yı aklınızdan bile geçirmeyin.

Kuru kayısıdan yeni ürünler elde etmeye 
kalkışmak konuya ne kadar uzak olduğunuzu 
göstermektedir. 

Adı üstünde kuru kayısı…
Kuru kayısıdan yeni ürün olmaz. 
Reçel yapsanız kimseye satamazsınız, 

üğütüp toz haline getirseniz dışarısı almaz. 
Kuru kayısıdan başka ne olur Sayın Rek-

törüm? 
Bunu bilmek içinde Profesör olmaya da 

gerek yok Hocam… 

“Kuru Kayısıda Başka Ürün Olmaz Hocam...”

SP İstanbul Milletvekili İslam Malatyalılara Seslendi 
HABER MERKEZİ
Malatya’da bir dizi etkinliğe katılan 

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır 
Cihangir İslam, Malatyalılarla konferansta 
bir araya geldi. Burada ülke gündemine 
değinen İslam “Önümüzde bir seçim var 
ve bu seçimde inanıyoruz ki bu seçmen ik-
tidara ciddi bir tokat atacak.” dedi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili 
Nazır Cihangir İslam şu ifadeleri kullandı: 
“Mecliste İYİ Partili arkadaşlar çok iyi bir 
önerge verdi. Dediler ki FETÖ'nün siyasi 
ayağı ortaya çıkartacak bir araştırma ko-
misyonu kuralım. Kim reddetti AK Parti ve 
MHP neden reddedildi? Şimdi ben diyo-
rum ki ben 15 Temmuz gecesi sokaktaydım 
siz neredeydiniz, çıkın buna cevap verin. 
Bu işin peşini bırakmayacağız çünkü bu-
nun üzerinde Türkiye'de bir baskı sistemi 
kuruyorlar.  140000 tane insanı kamudan 
attılar özel sektörle birlikte bu 200000 
kişi 50 -55 bin kişi hapiste kaçı suçlu kaçı 
susuz belli değil. Bu şekilde yönetilen bir 
devlet olur mu? Çık darbeci kimse bunları 
cezalandır biz de seninle birlikteyiz ama 
FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkar suç-
lu ve suçsuz ayıkla.  Hukukun üstünlüğü-
nü yeniden tesis edeceğiz. Bunlardan hiç 
kimse taviz vermemizi beklemesin işte ra-
hatsız olmalarının asıl nedeni budur çün-
kü ciddi bir muhalefet başladı. Bunca bas-
kıya ve zulme iktidar nimetlerinin bunca 
adaletsiz paylaşıma rağmen ülkenin aşağı 
yukarı yarısı sisteme karşı direniyor, bu 

çok önemli bir nokta. Bizim Osmanlı döne-
minden beri bir seçim tecrübemiz var ba-
kın seçimler bu ülkenin bizim en iyi yaptı-
ğımız işlerden bir tanesiydi son zamanlara 
kadar.  Katılım yüksekti, ufak tefek sorun-
lar yaşasak da genelde sağlıklı bir seçim 
oluyordu.  Ama şimdi burada özellikle son 
birkaç seçimde en azından tartışılır hale 
geldi. Ama olsun buna müsaade etmeye-
ceğiz bu ülkenin aşağı yukarı yüzde 50’si-
nin direniyor olması demek bizim önümü-
zün gerçekten açık olduğu anlamına gelir. 
Önümüzde bir seçim var ve bu seçimde 
inanıyoruz ki bu seçmen iktidara ciddi bir 
tokat atacak inşallah, zaten atmasında la-
zım aksi halde bugüne kadar yapılan hak-
sızlıkları onaylanmış olarak anlarlar ve bu 
konuda daha da pervasız davranmaya de-
vam ederler.” 
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Soldan sağa
1. Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı... Damla hastalı-

ğı... Ezik duruma gelmiş... 2. Süpürge otu... Güzel kokular, mak-

yaj malzemesi satan kimse veya yer... 3. Kemiklerin toparlak 

ucu... Amacıyla... Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma 

(eski)... İplik... 4. Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık 

kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani 

kuş, deniz kazı... Kayak... Rus imparatorlarına ve Bulgar kral-

larına verilen unvan... 5. Eni büyük olan, geniş... Yarandırmak 

işi... 6. Bağırsak solucanı... Ana maddeleri yumurta, un ve şeker 

olan, içerisine kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında 

pişirilen tatlı çörek... 7. Üzerinde pasta bulunan... İçinde, görün-

tü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılma-

sını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu... 8. 

Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... 

ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... 

Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıt-

mayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı... 9. Masa tenisi, tenis 

vb. oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasna-

ğa gerilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı araç, vuraç... 

Uzlaşma (eski)... 10. Alüminyum elementinin simgesi... Birine, 

ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bı-

rakıt, tereke... Oy (eski)... 11. Mektup (eski)... Akort etmek... 12. 

Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü... Ad... 

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta 

şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir 

hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi... 13. Çeşitli 

maddelerin havayla etkileşimini ortadan kaldırmak amacıyla 

sarıldığı şeffaf paketleme malzemesi... Bir kimsenin yaptığı işin 

beğenilmediğini kendisine sert sözlerle söylemek (halk ağzı)... 

14. Konusu cinayet olan (eski).... Geminin, zinciri toplayıp demi-

rini kaldırmaya hazır olması... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 

15. Aldırış etmek, önem vermek... Orak (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Ne var, ne oluyor?... Esperanto yanlısı... 2. Ağaçlarla ör-

tülü geniş alan... İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... İşaret... 

3. Titan elementinin simgesi... Eski Yunan, Roma ve XVII. yüz-

yıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser... Sanatla yapılmış 

(ürün) (eski)... 4. Kübizmi uygulayan, kübizm yanlısı kimse... Bir 

görevde uzun süre kalıp o işe emeği geçmiş olan (kimse)... 5. 

İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olma-

yanlara karşı yapılan kutsal savaş (eski)... Bilerek, isteyerek ya-

pılan... Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, 

kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü... 6. Eşyası 

olan... Başarısız... 7. Genellikle uluslararası kara yolu taşımacı-

lığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan uzun kamyon... Temiz-

lemek, temiz duruma getirmek, paklamak... Çamgillerin örnek 

bitkisi olan, dört mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdu-

muzda birçok türü yetişen bir orman ağacı... 8. Çabuklaştırma, 

hızlandırma (eski)... Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi’nde yaz 

ve kış mevsimlerinde birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı 

rüzgâr... Protaktinyum elementinin simgesi... 9. Rütbesiz asker, 

nefer... Çok, pek çok... İnce, narin (eski)... 10. Sarıağı... Bir şeyi 

olduğundan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalağa et-

mek... 11. Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği 

gibi kullanabilen kimse, sahip... Ses şiddetini gösteren birimin 

onda biri... Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, bir-

leşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan 

katı yakıt, kok kömürü... 12. Laka veya vernik süren işçi... Elin, 

bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü.. 13. Metneryum ele-

mentinin simgesi... Kuzey Kutbu’yla ilgili, Kuzey Kutbu yakının-

da olan... Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)... 14. 

İçirmek işi... Maka-

rası olan, makara 

ile çalışan... 15. Dü-

şen su damlasının 

çıkardığı ses... Bir 

dinin öğrenilmesi 

gereken inançla-

rının ve tapınma 

kurallarının tümü... 

Tuzlanıp kurutul-

muş yiyecek (halk 

ağzı)..

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR AK PARTİ KADIN KOLLARI, 
İL BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ

Doğanşehir AK Parti Kadın Kol-
ları, Malatya Ak Parti İl Başkanı İh-
san Kocayı il Başkanlığı binasında 
ziyaret ettiler.  Doğanşehir Ak Parti 
Kadın Kolları ve Gençlik kolları  ve 
Mahalle başkanlarını il binası top-
lantı salonunda ağırlayan Koca zi-
yaretten duydukları memnuniyeti 
bildirdi.  

Doğanşehir Ak Parti Kadın Kol-
ları ve Gençlik kolları Malatya AK 
parti İl başkanı İhsan Koca'yı ziya-
ret etti. Parti salona sığmayan ilçe 
kadın kolların AK Parti Konferans 
salonuna alındı. İhsan Koca Ziya-
retten Duyduğu memnuniyeti bil-
direrek "Bu kadar kalabalık beni zi-
yaret ettiğiniz için sizlere teşekkür 
ederim" dedi. Kadın kolları başkanı 
Gülşah sağlam şunları söyledi:" Sa-
yın İl başkanım Sayın Kadın Kolları 
Başkanım,  evvela başladığınız bu 
kutlu yolun hayırlara vesile olması-

nı diliyoruz. Güçlü Türkiye’nin yolu 
güçlü kadınlardan geçer.  Secim 
olsun olmasın her an secim ola-
cakmış gibi toplantı, ziyaret ve ge-
zilerimizi kesmeden aynı tempoyla 
sürdürmekteyiz. Bizler her an se-
çim yapılacakmış gibi çalışmaları-
mıza devam etmekteyiz bu vesile 
ile bizim için, seçim süreci, hiç bir 

zaman sürpriz olmaz. 
Ulaşabildiğimiz kadar 
halkımıza ulaşıyoruz.  
Özel olarak Ak  Partili 
olmasını önemsemiyo-
ruz. Biz siyaset değil  
Sayın Reisimizin buyur-
duğu gibi gönül siyase-
ti  yapmaya çalışıyoruz.  
Tabiî ki bu geziler be-
nim tek başıma yapabi-
leceğim ya da altından 
kalkabileceğim bir hiz-

met değildir.  Bu destek ve ziyaret-
lerimizde bizleri yalnız bırakmayıp 
tam destek veren ilçe başkanımız 
Sayın Murat Kavuncuoğlu ve yöne-
timine kadın kollarımızın yönetim-
deki arkadaşlarım ve  mahalle baş-
kanlarımızın gençlik kollarımızın 
desteklerini büyük ölçüde gördük. 
Emeği geçen arkadaşlara teşekkür 
ederim.  

Sayın Başkanım Malumunuzdur 
Vahap Amcamız,  Ağamız, Doğan-
şehir sevdalısı  Başkanımız bir süre 
önce bir açıklama yaparak aday-
lıktan çekildiği yönünde duyumlar 
almış bulunuyoruz. Üzüntüyle öğ-
rendiğimiz bu hareketi olumlu kar-
şılamıyoruz.  Vahap Amcamızın bu 
tercihi bizleri üzmüş, ancak puslu 
havadan istifade etmek isteyenle-
rinde adaylık sürecinde partideki 
liyakatini dikkatte almanız konu-

sunda hassasiyetlerimizi bildirir 
saygılar sunarım" dedi.  

AK Parti Malatya İl başkanı İh-
san Koca yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: " Sizin ne amaçla geldiği-
nizi anladım. Hepinize hoş geldiniz. 
Vahap Başkanımızın Aday değilim 
açıklamasını  kimse ağzından duy-
madı. Duyduğunu söyleyenler var.  
Duyduğunu söyleyip yerine veliaht 
olarak devam etmek isteyenler var. 
Ama Şu bir gerçek, Atalarımızın bir 
sözü var. "Tarlada izi olmayanın 
Harmanda gözü olmaz". Şimdi par-
timize daha önce emek vermemiş, 
partimizin çatısı altında  bir gün 
dahi yer almamış birinin partimizle 
bugüne kadar koşturan gayret gös-
teren birinin önüne geçmesine hiç 
birimizin gönlü razı gelmez. Bizde 
başından beri ....Bunun yanında 
partimize emek vermiş partimizde 

yer almış en azından partimize mu-
halif olmamış adayların adaylıkla-
rı başımız gözümüz ütüne.  Çünkü 
parti babamızın mali değil parti her 
kesin. Doğanşehir özellinde bir sı-
kıntı yaşadık. Perşembe günü saat 
4 gibi öğrendik ve arka arkaya me-
sajlar gelmeye başladı. Telefonu-
mun şarjı dayanmamaya başladı. 
Bu konuda arkadaşlarımızı oraya 
gönderdik. Çalışmalarımız anketle-
rimiz devam ediyor. Kısa zamanda 
sonuca varacağız. İnşallah" dedi  

Daha sonra karşılıklı sohbet ya-
pıldı  il başkanı İhsan Koca  gelen 
partililerle bir müddet sohbet et-
tikten sonra Doğanşehir ilçe baş-
kanı Gülşah Sağlam Doğanşehir'de 
hazırlanan ve içinde sadece Doğan-
şehir kayısısı  bulunan kayısı tepsisi 
ikram edildi kadın kolları daha son-
ra partiden ayrıldı.
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    İlimleri iki grup altında değerlendirmek gerektir. Dini ilim-
ler, diğeri beşeri ilimler olmak üzere. Sadece dini ilimlere yoğun-
laşmak beşeri ilimleri göz ardı etmek bizleri yanlışa sürükler. Geri 
kalmamızda etken olur. Her iki ilmin ken-dine özgü değeri vardır. 
Bunları birbirinden ayırmak yanlıştır… Ülkemizde dini bilgilerin 
kazanılması hususunda özel bir çaba gösterilmektedir. Bu vesile 
ile yurdun hemen hemen her yöresinde bolca İmam Hatip Liseleri 
açılmakta, Kuran kursları düzenlenmekte. Buna zaten kimsenin 
itirazı yok. Ancak, diğer klasik ve meslek liseler ihmal edilip bu 
türden okullara ve bu türden eğitim-öğretime ağır-lık verilirse, 
ilimde, sanayide ve teknolojide geri kalır diğer ülkelerle boy öl-
çü-şemeyiz. Nitekim son zamanlarda okulların ve öğrencilerin 
ilim öğrenmede ve öğretmenlerin ilim öğretmedeki durumları iç-
ler acısıdır. Üniversite sınavlarına giren öğrencilerden sıfır çeken-
lerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Üniversitelerimizin 
dünya üniversiteleri arasında esamesi bile yoktur. Ve o za-man 
her bakımdan yabancılara karşı muhtaç duruma düşeriz ki bu biz-
lerin hiç de hayrına olmaz. Bu maksatla  ikisini birlikte götürmek-
te yarar vardır.

    İslam’ın yayıldığı ilk yıllarda, gerek İslam alimleri ve ge-
rekse Türk asıllı alimler, dini bilimler yanında, edebiyat, felsefe, 
matematik, fen bilimleri, astro-nomi ve tıp bilimleri üzerine uzun 
soluklu çalışmalar yapmışlar ve Hıristiyan alimlere örnek teşkil 
etmişlerdir. Ta Selçuklular döneminde Sivas’ta kurulmuş Burüci-
ye Medresesinde, lise ve üniversite düzeyinde fen bilimleri tedris 
edil-miştir. Oysa, günümüz Türkiye’sinde öğrenciler fen bölüm-
lerini tercih dahi et-mediklerinden üniversitelerin bu bölümleri 
kapatılmakla karşı karşıya kalmak-tadır. Bu çok acı bir gerçektir. 
Bir ülkenin kalkınması ancak fen bilimleri tahsil etmekle müm-
künken, her türlü teknolojik enstrümanlar bu ilimler vasıtası ile 
ha-yata geçirilirken, neden öğrenciler bu bölümleri tercih etme-
mekte ve neden bu bölümlerin önemine dikkat çekilmemektedir? 
Oturup bir iyice düşünmek gerek-mez mi? …      

     Her insanın yaptığı ibadet, kendine aittir. Kimsenin yaptığı 
ibadet ve kazan-dığı sevap ve de günah başkasına yarar ve zarar 
sağlamaz. Herkes kendinden mesuldür. Kimse ibadet yapmadığı 
için suçlanamadığı gibi, kimse de ibadet ya-pıyor diye suçlana-
maz, horlanamaz. Dinimizde zorlama yoktur… İslam’ı doğru düz-
gün yaşamak elbette doğru ve güzel olandır. Şayet İslam’a hizmet 
etmek isti-yorsak onun güzelliklerini sergilemeliyiz, ona insanları 
ısındırmalıyız. Peygam-berimiz ısrarla “ Dini zorlaştırmayın, ko-
laylaştırın. Dini sevdirin, dine hor bakıl-ması ve nefret duyulma-
sına sebep olabilecek söylem ve davranışlardan uzak durunuz” 
demektedir. Akıl ve mantık dışı söylem ve davranışlarla insanları 
din-den soğutup uzaklaştırmak İslam’a en büyük kötülüktür. Yapı-
lan ibadet, yapan kişiye yarar sağlar, ama bir insanın yaptığı ilim 
ise, hem kendine ve hem de top-luma yarar sağlar. Bunlar asla 
unutulmamalı ve her ikisine de aynı oranda değer verilmelidir … 
Düşünün ki, o güçlü Osmanlıda bile dönem dönem bağnazlık ba-
zen devlete egemen olmuştur. Sultan III. Murat zamanında, Taki-
yeddin’in kurduğu rasathane ile ilgili olarak cahil halkın:  “ Bu da 
ne ola ki? Ne yapmak isterler? Yoksa gökteki meleklerin bacakla-
rına mı bakmaya çalışırlar?” şeklin-deki söylemler üzerine halk 
üzerinde infial yaratılmış, halkın isyana kal-kacağından korkan 
Sultanı, bizzat kendisinin, kurulmasında binlerce altına mal ettiği 
rasathaneyi kısa bir zaman içinde ortadan kaldırtmaya mecbur 
bırakmış-tır… Bir diğer olay Sultan III. Ahmet zamanında yaşan-
mıştır. Yirmi sekiz Çele-bi zade Mehmet Efendi ile İbrahim Mütefe-
rika’nın ortaklaşa kurdukları matbaa çalışmalara başlayınca, Pat-

rona Halil adında bir serdengeçti tarafından bu yapı-laşmaya bir 
tepki olarak başlatılan isyan hareketi karşısında, Sultan III. Ahmet 
görevinden çekilmek zorunda kalmıştır. Bir üçüncüsü ve en kor-
kunç olanı III. Selim zamanında yaşanmıştır. Modern bir anlayışa 
sahip Sultan III. Selim, eski özelliğini kaybeden Yeniçeri ocağını 
lağvedip yeni ve tam teşekküllü modern bir ordu kurma ( Nizam-ı 
Cedid ) aşamasında, yeniçeri askerleri “ Biz Moskof askeri oluruz 
da Cedid  askeri olmazız” diyerek kazan kaldırmış, cahil halkı da   
“ Din elden gidiyor” yaygarası kopartılarak büyük bir isyan hare-
keti başlatılmış ve sonunda Sultan III. Selim hunharca katledilmiş-
tir. Daha önceleri Sultan II. Osman’ın da sırf bu nedenden ötürü 
canına kıyıldığını bilmekteyiz. Görüldüğü üzere cehaletin yoğun 
olduğu yerlerde en ufak bir kıvılcım nelere mal olabil-mektedir?     

     Osmanlı, kurulduğundan itibaren tam 600 yıl hükmetmiş 
ve sonunda, daha ziyade demin de ifade edilen nedenlerden ötürü 
de dağılıp gitmiştir. Onun kül-lerinden doğan Türkiye Cumhuriye-
ti, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda iler-
lediği, aklı ve bilimi öncelediği için belli bir seviyeye ulaş-mıştır.  
Kimsenin içinde neler olduğunu bilmediği, sadece hacı hocaların 
anlatı-mı ile bir şeyler öğrenmeye çalıştığı ve bir kılıf içerisinde 
duvarda asılı durduğu Kuran-ı Kerimin Türkçe mealleri binlerce 
basılarak halkın bilgisine sunulmuş ve gerçek manada içeriği, ge-
niş halk kitlesi tarafından okunarak öğrenilmiş ve yarı cahil hacı 
ve hocaların yorumlarından arındırılmıştır. Ayrıca yeterli düzeyde 
İlahiyat Fakültesi faaliyete geçirilmiş ve ilk defa olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığı ihdas edilerek din öğrenimine bir resmiyet ka-
zandırılmıştır.  Aynı durum orta çağın sonuna doğru Avrupa’nın 
Hıristiyan ülkelerinde de yaşanmış, Martin Lü-ter adında birisi-
nin İncil’i Latinceden Almancaya çevirmesiyle insanların gerçek 
manada dinlerini öğrenmeleri sağlanmış ve insanlar her şeylerin 
farkına varabil-mişlerdir. Atatürk: “ Hayatta en hakiki mürşit ilim-
dir.” “ Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni 
benimsemek isteyenler, aklın ve ilmin rehber-liğini kabul eder-
lerse manevi mirasçılarım olurlar” demiştir. Bu özlü ve anlamlı 
sözler, hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Bilgiden ve ilimden 
yoksun bir insanın, kurumuş bir ağaçtan farkı yoktur. Kurumuş 
ağaç, odun niyetine belki yakıt olarak işe yarar sağlayabilir ama, 
o durumdaki bir insanın ise, hiçbir işe yarayamayacağı aşikardır. 
Bu türden insanlar, önemsedikleri insanların her söylediklerine 
kanarlar. Onların her söylediklerini otomatikman tasdik eder, her 
yaptıklarını, doğruluğuna ve eğriliğine bakmaksızın onaylarlar. 
Onların fikriya-tında yargılama yoktur, akılları sadece onaylama-
ya kurgulanmıştır. Dolayısı ile de, bu kurulu düzen devam eder ki, 
zaten istenen de budur … 

     Hiçbir din özellikle de İslam, hiçbir zaman ilimden uzak 
durmamış, hatta hatta ilme, bilime özendirmiştir. Kuran suresi-
nin ilk ayeti “Oku !” diye başlar. Okumak ne içindir? Okumak bir 
şeyler öğrenmek içindir. Yüce Yaratan “ Hiç bilmeyenlerle bilen-
ler bir olur mu?”- “ Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, ona 
Cennet’in yolları açıktır.”- “ İçinde ilimden, hikmetten eser bulun-
mayan kalp, harap olmuş bir eve benzer.”- “ İlim maldan daha 
hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun, ancak seni koruyan ise ilim-
dir. İlim hakim, mal ise mahkûmdur. Mal harcamakla azalır, ilim 
ise harcamakla çoğalır.”- “ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, 
ya da ilmi seven ol. Fakat asla beşincisi olma yoksa helak olur-
sun.” Bir şey anlamadan okumanın kime ne faydası vardır? İslam 
Peygamberi : “ İlim Çin’de de olsa gidip alın getirin” derken neyi 
kastetmiştir? “ Bir alimin ilim yaparken kullandığı zaman, vaktini 
ibadetle geçireninkinden daha kıymetlidir.” “ Bir alimin ölümü, 

alemin ölümüdür” demekle de, ilmin, bilimin önemine vur-gu 
yapmıştır. Diğer taraftan “ Sakın cahil olarak ölmeyin. Allah, ce-
haletle ilgili özrü asla kabul etmez” diyerek de cehaletin kötülü-
ğüne ve gereksizliğine işaret etmiştir. Ama ne yazık ki hem ilim ve 
hem de kutsal dinler, siyasi çıkarlara kur-ban edilmiştir. Din adına 
hurafe ve uyduruk hadislerle cahil ve masum insanların kafaları 
karıştırılmıştır. Oysa ki gerek yüce Yaratan, gerek Peygamberimiz 
ve gerekse de kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, cehaleti ve faydasız 
ilmi ayaklar altına almışlardır. Ancak buna rağmen bu konuda ıs-
rar ediliyorsa bundaki amaç, baştakilerin kendi çıkar ve ikballeri-
nin devamını sağlamaya yöneliktir. Bazı sözde din adamları, İslam 
dininde akıl ve mantığa yer yoktur demektedirler. Akıl ve mantık-
tan yoksun bir insanın kime ne yararı vardır?  Oysa ki, İslam’ın ilk 
yıllarında, Hz. Muhammed ve sonraki dört halife dönemlerinde İs-
lam; aslına uygun, hiçbir çıkar gözetmeksizin, adaletle, ortak akıl-
la yönetilmiş, güzellikleri gözler önüne serilmiş, hiçbir zorlamaya 
imkan verilmemiş ve buna bağlı olarak da kısa zamanda insanlar 
tarafından kabul görerek bütün dünyaya yayılmıştır. Daha sonraki 
dönemlerde Farabi, İbn-i Rüşt, İbn-i Haldun, İbn-i Sina, Harezmi, 
Yusuf Has Hacip, Gazneli Mahmut, Ali Kuşçu gibi Türk ve İslam ilim 
adamları, buldukları buluşlar, yazdıkları kitaplar ve ileri sürdük-
leri fikirlerle hem Müs-lüman alemine ve hem de dünya alemine 
ışık tutmuşlardır. Bunların dışında Ha-cı Bektaş Veli, Ahmet Ye-
sevi,Yunus Emre, Mevlana gibi alimler de insanlık alemini fikir ve 
düşünceleri ile aydınlatmışlardır. Bu alimlerin yazdıkları kitap-lar, 
yabancı ülkelerde önemsenmiş, ders kitapları olarak okutulmuş, 
onlardan kazandıkları fikirlerle insanlık yararına önemli buluşlara 
imza atmışlardır. Şunu da hiçbir zaman akıldan çıkarmamak la-
zımdır ki, bu İslam ve Türk alimleri, ilmi konuda eski Yunan alim-
leri Thales, Sokrates, Aristoteles, Platon, Eflatun’un bil-gilerinden 
yararlanarak bu seviyelere gelmişlerdir. İlimden bilimden kopuşla 
birlikte içine hapsolduğu ortaçağ karanlığından sıyrılmaya muvaf-
fak olan Hıris-tiyan ülkeler, bu doğrultuda çalışmalarını kesintisiz 
devam ettirmiş, ilme dört elle sarılarak, her gün daha güçlenmiş 
ve zenginleşmişlerdir. Müslüman alemi ise o parlak dönemlerdeki 
ilmi çalışmalarını bir tarafa bırakıp, din adına, akıldan ve ilimden 
uzak, bağnaz düşünceler ve hurafelerle uğraşmaya başlamış, hem 
ül-kelerinin geri kalmasına neden olurken, hem de o ulvi İslamî 
düşüncenin körel-mesine ve farklı şekillerde algılanmasına neden 
olunmuştur. Şu yaşadığımız mo-dern ve teknolojik çağda, bir tek 
olsun İslamî gelişmeden bahsedebilir miyiz? Herhangi bir konuda 
ilmi bir çalışma ile dünyada söz sahibi olmuş birini göre-biliyor 
muyuz? Bütün Hıristiyan ülkeler, ilmî çalışmalar ve önemli buluş-
larla içinde bulunduğumuz dünyayı bırakın uzayda bile birbirleri 
ile yarışırken, bizler ancak, onların yaptıklarını hayret ve şaşkın-
lıkla izliyor, bu ülkelerde ilim yapan bir iki gencimizin başarısı üze-
rine gurur duymakla yetiniyor ve kendimizi avutu-yoruz. 
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Devamı Gelecek Sayıda

Doğanşehir’e 55 ayda 34.4 Milyon Liralık Yatırım
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlü-
ğümüz, 55 aylık süreçte Doğanşehir ilçesine 
34.4 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

253 kilometre uzunluğundaki kanalizas-
yon ve içmesuyu altyapısı çalışması tamam-
landı

Doğanşehir İlçesinde gerçekleştirilen ça-
lışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ 
Genel Müdürü Hemşerimiz Ertan Mumcu, 
“Doğanşehir genelinde kanalizasyon ve içme 
suyu altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şe-
kilde devam ediyor. Burada 34,4 milyon TL’lik 
bir yatırımla, 332 kilometre uzunluğunda ka-
nalizasyon ve içme suyu altyapısı çalışması 
gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 138 kilomet-
re uzunluğunda içme suyu, 115 kilometrelik 
de kanalizasyon altyapısı yenileme çalışma-
mızı tamamladık. Biten iş kapsamında bu 
yılın başında ilçe merkezinin 74 kilometrelik 
içme suyu ve 90 kilometrelik kanalizasyon 
hattını tamamen yeniledi” dedi.

Kurucaova’nın içme suyu ve kanalizasyon 
altyapısı yenileniyor

Hemşerimiz Ertan Mumcu, Kurucuova’da-
ki altyapı çalışmalarının devam ettiğini de be-

lirterek, “Devam eden işimiz Kurucaova’nın 
içme suyu ve kanalizasyonunu tamamen 
yenilemeye yönelik çalışma.  Yine burada 25 
kilometre uzunluğunda içme suyu, 24 kilo-
metre uzunluğunda ise kanalizasyon olmak 

üzere toplam 49 kilometre uzunluğunda, 4.5 
milyon TL değerindeki altyapı çalışmamız ise 
devam ediyor. Doğanşehir ilçemizde Doğu 
Anadolu Projesi kapsamında ise 2,1 milyon 
TL maliyetinde sulama tesisi yapıldı. İlçemize 

sağlam ve modern bir altyapı kazandırmak 
için ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütü-
yorlar. Çalışmalarda emeği geçen ekip arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


