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BAŞKAN GÜRKAN’DAN TBB TÜRAVAK
BAŞKANI ENVER HAN’A ZİYARET

Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, Tür-
kiye Barolar Birliği 
Vakfı’na (TÜRAVAK) 
bir nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. 
Malatya Barosu Ön-
ceki dönem Başkanı 
ve TÜRAVAK Yöne-
tim Kurulu Başka-
nı Av. Enver HAN 
ile görüşen Gürkan, 
yeni yönetimi kutla-
yarak, TÜRAVAK’ın 
faaliyetleri ile ilgili 
bilgi aldı. 2’DE

Belediye Başkanı Zelyurt’tan Miraç Kandili Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali ZEL-
YURT, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj 
yayımladı. Başkan ZELYURT mesajında, 
“Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (S.A.V.)’in mukaddes ve mane-
vi yolculuğunu ifade etmekte, biz mü-
minler için de arınma ve tertemiz olarak 
Allah'a yönelme anlamına gelmektedir. 
Ülkemizin ve tüm İslam Âlemi’nin Miraç 
Kandili mübarek olsun” dedi.3’TE

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Sertifika Dağıtıldı

SAYFA 3

Sarı “Tütünde Tamamen
Serbestliğin Olmasını İstiyoruz”
Doğanşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Sarı yaptığı açıklamada; 
“Biz tütünde tamamen serbestliğin olmasını istiyoruz, 
halkımızın özellikle bu konuda mağdur olmaması gere-
kiyor” dedi.2’DE
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BAŞKAN GÜRKAN’DAN TBB TÜRAVAK
BAŞKANI ENVER HAN’A ZİYARET

Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Türkiye 
Barolar Birliği Vakfı’na 
(TÜRAVAK) bir nezaket 
ziyareti gerçekleştirdi. 

Malatya Barosu Ön-
ceki dönem Başkanı ve 
TÜRAVAK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Av. Enver 
HAN ile görüşen Gürkan, 
yeni yönetimi kutlaya-
rak, TÜRAVAK’ın faali-
yetleri ile ilgili bilgi aldı. 

Başkan Han , Başka-
nımız Selahattin GÜR-
KAN’a ziyaretleri için 
teşekkür ederim , Baş-
kan’ımın  ziyareti biz-
leri mutlu etmiştir. TÜ-
RAVAK olarak barolara 
kayıtlı tüm meslektaşla-
rımızın yanında oldukla-
rını; meslektaşlara mes-
leki, sosyal, kültürel, 
ekonomik ve sağlık ih-
tiyaçlarının karşılanma-
sında destek olmak için 
canla başla çalıştıklarını  
kaydetti.

Sarı “Tütünde Tamamen Serbestliğin Olmasını İstiyoruz”
Doğanşehir Sanayici ve İşadamları 

Derneği (DOSİAD )Yönetim Kurulu Başkanı 
Cahit Sarı yaptığı açıklamada; “Biz tütünde 
tamamen serbestliğin olmasını istiyoruz, 
halkımızın özellikle bu konuda mağdur ol-
maması gerekiyor” dedi.

DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cahit 
Sarı, gazetemize yaptığı açıklamada; Do-
ğanşehirli çiftçilerin tütün konusunda zor 
durum olduklarını dile getirerek, tütün ile 
alakalı ciddi beklentiler içerisinde oldukla-
rını söyledi.

DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cahit 
Sarı, tütünün ciddi manada sorun haline 
gelmeye başladığını dile getirerek şunları 

söyledi:
“Biz Doğanşehir Sanayiciler ve İşadam-

ları Deneği Yönetim Kurulu olarak, Doğan-
şehir’imizin tarım ve hayvancılığın dışında 
sanayi ile beraber bütünleşmesini sağla-
maya çalışıyoruz. Son zamanlarda Doğan-
şehir’imizde özellikle çiftçilerimizi zor du-
ruma sokan bir tütün meselesi gündemde. 
Çiftçilerimiz tütün meselesinde özellikle 
hükümetimizden çok ciddi beklentiler içe-
risinde. Doğanşehir sivil toplum kuruluş-
ları olarak belediye başkanları, muhtarları 
TBMM’de Malatya Milletvekillerimiz tara-
fından karşılanıp çok ciddi şekilde tütünle 
ilgili durumumuz izah edildi. Biz tütünde 

tamamen serbestliğin olmasını istiyoruz, 
halkımızın özellikle bu konuda mağdur ol-
maması gerekiyor. Tütün bizim yerli, milli, 
kendi çiftçilerimizin ektiği, sadece Doğan-
şehir dışında değil özellikle Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesindeki çiftçilerimizin 
de geçim kaynağı. Üniversite öğrencilerinin 
bursu, kız çocuklarının çeyizi. Tütün ciddi 
manada memleketimizde sorun haline gel-
meye başladı. Şubat ayının sonunda biz tü-
tünün serbestliği ile alakalı olumlu yasanın 
çıkmasını bekliyoruz. Siyasilerimizden sağ-
duyulu, çiftçilerimizinde özellikle bu konu-
da mağdur edilmemesi için kendilerinden 
destek bekliyoruz." dedi.

İnönü, 2021 Yılının Üniversitesi Seçildi
Malatya İnönü Üniversitesi, 

International Achievements Re-
search Center (IARC) tarafından 
düzenlenen “Yılın Üniversitesi 
Açık Uluslararası Yarışması”nda 
“Üniversite Kampüsü” kategori-
sinde “2021 Yılının Üniversitesi” 
(University of the Year 2021) se-
çildi.

Dünyadaki üniversiteleri her 
yıl düzenlediği “Yılın Üniversi-
tesi Açık Uluslararası Yarışma-
sı”nda akademik mükemmellik, 
yenilikçi araştırma, üniversite 
kampüsü, öğrenci desteği, ulus-
lararası iş birliği, yönetişim ve li-
derlik, toplumsal katılım, kariyer 
hizmetleri kategorilerine göre 
değerlendiren kurum, bu kate-
gorilerde “Yılın Kazanan Üniver-
siteleri”ni (Winner University of 
the Year) yayımlıyor. Ayrıca yılın 
üniversitesi olma başarısı elde 
eden yükseköğretim kurumla-
rına “Winner University of the 
Year” amblemi ile sertifika (Ta-
nınma Belgesi) veren kurum, bu 
materyallerin uluslararası marka 

iletişimi ve tanıtım faaliyetlerin-
de kullanımına olanak sağlıyor.

Kurumun 2021 yılı için dü-
zenlediği ve dünyadan birçok 
üniversitenin değerlendirildiği 
yarışmaya katılan Malatya İnönü 
Üniversitesi “Üniversite Kampü-
sü” kategorisinde yılın üniversi-
tesi seçildi. Elde edilen bu başa-
rıyla İnönü Üniversitesi IARC’nin 
resmi web sayfasında “2021 
Yılının Kazanan Üniversiteleri” 
bölümünde “2021 Yılının Üniver-
site Kampüsü Kazananı” olarak 
yer almaya ve kurum tarafından 
verilen sertifika (Tanınma Belge-
si) ile “Winner University of the 
Year 2021” amblemini kullanma-
ya hak kazandı.

İnönü Üniversitesiyle ilgili 
kurumun web sitesinde hazırla-
nan sayfada ise üniversitenin ku-
rumsal bilgileri ile “Yeşil Kampüs 
Kültürü” anlayışı çerçevesinde 
yaptığı çalışmalar ve son yıllar-
daki “Dünya Yeşil Kampüs Sırala-
maları”nda elde ettiği başarılar 
yer alıyor.

Kıymet Bilemediklerimiz 
Türkiye Şampiyonları Ama... 

POLAT OVASI’NDA kıymeti bilinmeyenler arasında galiba en 
önemlisi de birkaç yıl önce Ankara'da kazanılan Türkiye Şampiyon-
luğu... 

Kim kazandı bu şampiyonluğu... Kazananlar, Polat Halk Oyun-
ları ekibi... Yaşları 65'e kadar ulaşan bu ekibimizin başarısını maa-
lesef sadece birkaç insan yaşadık. 

Elbette Bizim için muhteşem olan şey, Ankara'nın ünlü Opera 
Binasının önünde Kültür Bakanlığı'nın tarihi binasının karşısında 
davul zurna ile birlikte yükselen gür sesimiz e POLAT POLAT nida-
ları yükseldi… 
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GÖRMÜŞ GİBİSİN

Sevinç var gözlerinde,

Murat almış gibisin,

Hüner var ellerinde,

Bak güngörmüş gibisin.

Ozanlar topraktanmış,

Bir kalpten kalbe koşar,

Gül gönülden kokarmış,

Bak güngörmüş gibisin.

Duygu masum bir duygu,

Hep içten içe gezer,

Aşk aştan almış övgü,

Bak güngörmüş gibisin.

Garip ile ses duyarım,

Pınar dedin gül anlarım,

Gece gündüz yol tararım,

Bak güngörmüş gibisin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1562086

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NCE
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen 4 (dört)  adet taşınmazın satış ihalesi  2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kaymakamlığımız hizmet 
binasının 1. katında bulunan Kaymakamlığımız Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Malmüdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişinin/ alındı belgesinin ihale saati-
ne kadar İhale komisyonuna ibrazı şarttır.)(Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; 1- Tedavül-
deki Türk parası 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Ha-
zine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen 
belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale 
sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişi-
lerinin,  idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil 
kayıt belgesi ile  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel 
kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihale-
ye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale 
saatinden önce vermeleri gerekmektedir.
e) Kamu tüzel kişlerinin ise tebliğat için Türkiye’ de adres göstermeleri, vergi numarasını bildirmeleri 
ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmek-

tedir.
3- Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Doğanşehir Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk 
kabul etmez.
6- Satışı yapılan taşınmazların talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış 
bedelleri taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı 
en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.  4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye 
ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resi, harçlardan müstesnadır. Taşınmazlar 
satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisnden muaftır.
7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salon ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 ted-
birleri gereğince maske kullanmaları ve mesafe kurallarına uymaları önem arzetmektedir.
“8-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bede-
li döner sermaye saymanlığı hesabına ödenecek olup ödenecek bedeller oluşan ihale be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde yer alan yüzde oranı kadar alınacaktır. 
5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan 
kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)“
9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süre-
sinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler  o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten 
itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ www.milliemlak.gov.tr ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR. 
Ayrıca https://Malatya.csb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
İLAN OLUNUR

Sıra 
No

İli İlçesi Mahalle Ada 
No

Parsel 
No

Yüzölçümü 
(m²)

Vasfı Hazine 
Hissesi

Tahmini 
Bedeli (TL)

Geçici
Teminat (TL)

İmar Durumu Fiili Durumu İhale Tarihi İhale 
Saati

1 Malatya Doğanşehir Kınalıtaş 119 1062 3.190,95 Arsa Tam 127.638,00 38.291,00 İmalathane Tesis Alanı (Su 
Dolum Tesisi)

Boş/İşgalsiz 23.03.2022 10:00

2 Malatya Doğanşehir Kınalıtaş 119 1064 7.115,41 Arsa Tam 284.650,00 85.395,00 İmalathane Tesis Alanı (Su 
Dolum Tesisi)

Boş/İşgalsiz 23.03.2022 11:00

3 Malatya Doğanşehir Kınalıtaş 119 1067 5.239,13 Ham Toprak Tam 209.600,00 62.880,00 Kısmen yol ve İmalathane 
Tesis Alanı (Su Dolum Tesisi)

Boş/İşgalsiz 23.03.2022 13:30

4 Malatya Doğanşehir Kınalıtaş 119 1069 15.898,57 Ham Toprak Tam 635.950,00 190.785,00 Kısmen yol ve İmalathane 
Tesis Alanı (Su Dolum Tesisi)

Boş/İşgalsiz 23.03.2022 14:30

Belediye Başkanı Zelyurt’tan Miraç Kandili Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali ZELYURT, Miraç Kandili 

dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan ZELYURT mesajında, “Miraç 
Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in mukaddes ve 
manevi yolculuğunu ifade etmekte, biz müminler için de arınma 
ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelmektedir. Ülke-
mizin ve tüm İslam Âlemi’nin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

Miraç Kandili’nin İslam âlemi için önemine işaret eden Baş-
kan Zelyurt, “Miraç Kandili’nin feyzinden, bereketinden nasiple-
nerek edilen tüm duaların kabul olması temennisinde bulanan 
Zelyurt mesajına şöyle devam etti:

“Duamız odur ki; Miraç Kandili Doğanşehir’imiz, ülkemiz ve 
tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olsun. 
İnsanlık olarak, hiçbir insanın, hiçbir canlının savaşlardan, do-
ğal afetlerden, terörden zarar görmediği bir dünyada, kardeş-
çe, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı başaralım. Bu duygu 
ve düşüncelerle başta Doğanşehir’li hemşerilerim olmak üzere, 
ülkemizin ve tüm İslam Âlemi’nin Miraç Kandili’ni kutluyorum.” 
HABER MERKEZİ

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Sertifika Dağıtıldı
Doğanşehir ilçesinde 

Küçükbaş Hayvancılıkla ge-
çimini sağlayan ve bu tür 
üretimi düşünen çiftçileri 
teşvik etmek amacıyla Ba-
kanlık bünyesindeki çoban 
istihdam desteği Genç Çift-
çi Projesi ve bu tür hibeli 
projelere başvurmak için 
gerekli olan ‘’Sürü Yönetimi 
Elemanı Kursu’’ 02.02.2022-
18.02.2022 tarihleri arasın-
da Doğanşehir ilçesi Sürgü 
Mahallesi'nde düzenlenmiş 
olup İlçe Kaymakamı Meh-
met Kılıç, İlçe Jandarma 
Komutanı Onur Kırcaer,ilçe 
Emniyet Müdür V. Vedat Gür-
büzcan, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Ali Semerci, İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürü İsmet 
Çılğın ve vatandaşların ka-
tılımlarıyla ‘’Sürü Yönetimi 
Elemanı Sertifika Programı’’ 
düzenlendi.HABER MERKEZİ
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EMEĞİN KUTSALLIĞI
Peygamberimiz Hz. Muhammet bir gün 

sahabeleri ile birlikte bir yere gitmektedir. 
Adamın biri evinin duvarına yaslanmış hare-
ketsiz bir şekilde etrafı temaşa etmektedir. Hz. 
Muhammet ve beraberindekiler adamın yanın-
dan sessizce geçip gitmişlerdir. Dönüşte ise, 
yanından geçtikleri adam, eline aldığı bir çöple 
çömelmiş toprak zemin üzerinde bir şeyler 
çizip durmaktadır.

Hz. Muhammet’ in bu sefer ona selam ver-
mesi üzerine, yanında-kiler merakla kendisine 
şu soruyu yöneltirler.

“ Ya Muhammet, demin adamın önünden 
geçip gittiğimizde ona neden selam vermedin 
de, dönüşte selam vermek durumunda kal-
dın”…

Bu sorular üzerine Hz. Muhammet
“ Biz giderken o adam boş boş oturuyor, 

hiçbir şeyle meşgul olmuyordu. Dönüşte ise 
onu elinde bir çubukla toprağa bir şeyler çizer-
ken gördüm. Bu nedenle ona selam verdim” 
der.

Hiçbir şey yapmamaktansa en basit bir 
emeğin bile çok değerli olduğu vurgulanmak 
istenmiştir.

Sarf edilen emek, kendimize ve özellikle de 
topluma yarar sağladığı ölçüde daha bir önem 
kazanmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz, çalışmanın ve sarf 
edilen emeğin, çok önemli bir değer ve kazanç 
olduğunu bizatihi uygulamalı olarak göstermiş-
tir bu şekilde bizlere.

Kazançlar;
Doğru yollardan, çalışılarak, emek sarf 

edilerek elde edilmişse helaldir ve değerlidir. 
Aksi durumda, dolaylı yollardan, emeksiz ve 
haksız bir şekilde elde edilmişse helal değil ve 
haramdır. İnsani ve İslami açıdan da yanlıştır 
ve de büyük günahtır.

Ne yazık ki günümüzde insanlar bütün 
bunları dikkate almıyor, hangi yollardan olursa 
olsun daha fazlasını elde etmek istiyorlar. Bun-
ları yaparken de ne yazık ki insanlıklarını ve 
İslami yaşantılarını unutuyorlar, helal ve haram 
birbirine karışıyor.

Zamanla bu türden elde edilen haksız 
kazançlar kitabına uydurulup doğallaştırılıyor. 
Elde edilen kazanımlar;

“ Bal tutan parmağını yalar”, “ Devlet malı 
deniz yemeyen domuz ” gibi anlamsız ve de-
ğersiz sözler doğrultusunda içselleştiriliyorlar 
…

Bir gaye uğrunda sarf edilen emek kutsal-
dır. Herhangi birinin çalışması asla küçümsen-
memeli, gerektiğinde o kimse desteklenmeli ve 
yüreklendirilmelidir.

Hiçbir şey birdenbire oluşmamış mutlaka 
belli emek sonucu meydana gelmiştir. Aslında 
hemen herkes gücü yettiğince bir işin ucundan 
tutma-lıdır. Eskiden imece usulü ile yapılan 
çalışmalar önemsenmeli ve devamı sağlanma-
lıdır. Dünyadaki gelişmeler takip edilmeli, bu 
gibi konularda yarış için- de olunmalıdır.

Şu önemli bir tespittir;
Güçlü olanlar her zaman için zayıfları ezmiş 

ve sömürmüşlerdir. Güçlülük sadece beden-
sel açıdan değil, ekonomik, sosyal ve siyasal 
açıdan ele alınmalıdır. Bu durum hem insani 
ilişkiler ve hem de devlet ilişkileri için önem arz 
eder. Hem toplum ve hem de devlet olarak her 
bakımdan güçlü olmak zorundayız. Ve bunları 
yaparken de tarihsel olayları daima akılda 
tutup kendimizi olumlu bir şekilde hazırlamalı 
ve yönlendirmeliyiz …

Zamanında neden güçlü bir imparatorluk 
idik?

Neden sonradan ortadan kaldırıldık ve 
nasıl daha sonra kendimize gelerek tekrardan 
diriliverdik?

Neden Hıristiyan ülkeler maddi ve manevi 
güç haline geldiler de ve neden Müslüman 
ülkeler gerilerde kalıp Hıristiyan ülkelere yem 
olmaktalar?...

Yüce Yaratan mı böyle olsun istedi, yoksa 
bizler mi bütün bunları hak etmekteyiz?...

Yüce Peygamberimiz
“ İlim Çin’de de olsa gidip alın getirin” sözü-

nü boşuna mı söyledi?
Son Halifemiz Hz. Ali “ Bana bir harf öğre-

tenin kulu kölesi olurum” sözünü söylemekteki 
kastı neydi? …

İslam’ ın ilk yıllarında Hıristiyan ülkeler, 
orta çağ karanlığında cebelleşirken İbn-i Hal-

dun, İbn-i Rüşt, İbn-i Si-na, İbn-i Heysem, Ha-
rezmi, Fergani, Kindi, Cahiz, Battani, Farabi, El 
Birüni, Yusuf Has Hacip, Kaşkarlı Mahmut gibi 
İslam ve Türk alimler ilmi buluşları ile dünyaya 
ışık saçıyorlar, Hıristiyan ülkeler ise bunların 
ilim ve buluşlarından istifade etmenin yollarını 
arıyorlardı.

Onlar boşuna mı ilimle meşgul oldular?
Neden Hıristiyan ülkeler bu alimlerin buluş-

larından istifade ederek karanlıktan aydınlığa 
çıkıp ve güç kazanırlarken, neden bizler ilim ve 
irfandan kopup karanlığın içine gömülüverdik? 
…

Ve sonunda neler olmakta?
Bizler, ilimden, irfandan kopup, hurafele-

rin peşinden koşar olurken, yabancılar, bizleri 
fersah fersah geçip bizleri sömürmeye ve yok 
etmeye başladılar.

Müslüman olduğumuzu gururla ileri 
sürmekte iken, peki neden Yüce Yaratan 
yabancılara yapmakta olduğu yardımları biz 
Müslümanlardan esirgemekte? Yüce Yaratan’ 
ın bizlere ne kastı olabilir ki?

Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’in hemen 
her ayetinin sonunda

“ Hiç akıl etmez, aklınızı kullanmaz mısı-
nız?”

Bakara suresinin 104 ayetinde olduğu gibi 
bizlerin başında olanlardan dolayı “ Eyy iman 
edenler! RAİNA ( Bizleri ( davar) gibi gütmeyin, 
UNZURNA ( Bizlere iyi bakın, koruyup kollayın 
ve sesimize kulak verin) şeklinde uyarılmadık 
mı?

Kısaca demek isterim ki,
gerçek manada Kutsal Kitabımız Kur’an’ 

ın ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammet’in 
yol göstericiliğinde ve Hz. Ali’ nin şu ifadesi 
ile “ Akıl ve bilimin yolundan gitmeyenin sonu 
karanlıktır” ı aklımızdan asla çıkarmamalı ve 
kendimize bu şekilde yön vermeliyiz …

Bir şeyler yapmaya çalışan insanları kü-
çümsememeliyiz, onlara köstek olmamalı ve 
onlara yardımcı olup yüreklendirmeye çalışma-
lıyız. Onların başarılı olmaları hem bizlere gu-
rur verir ve hem de ülkemize de itibar kazandı-
rır. Aramızda nice cevherler vardır keşfedilmeyi 
bekleyen.

Bu cevherleri arayıp bulup meydana çıkar-

mak bizlerin görevidir. Bu konularla ilgili olarak 
çaba gösteren başta kasabamıza hizmet etmiş 
tüm Belediye Başkanları Esat Doğan - Rıdvan 
Doğan - Fahri Öz-bey - İshak Yağcı - Yaşar 
Doğan - Şerafettin Yıldırım - Cengiz Özdemir- 
İbrahim Karaman ve Vahap Küçük olmak üzere,

ilçemiz ve insanlarının tanıtımında gayret 
sarf eden Atilla Özdemir’ in , Dilaver Gür’ün 
ve bazı değerli öğrencilerimizin gayretlerini 
takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim.

Bazı öğrencilerimin ve tanıdıklarımın 
yaptıkları ve çektikleri resimleri, yazdıkları şiir 
ve yazılarını hayranlıkla takip ediyorum. Sevgili 
öğrencilerimizden Hasan Erkek’in dünya çapın-
da bir yazar ve şair,

Suat Taşpınar’ ın dünya çapında tanınan bir 
gazeteci olması,

Yalçın Karatepe’nin bir bilim insanı olarak 
televizyon kanallarında ekonomi alanın-da 
bizlere aydınlatıcı bilgiler sunması,

İlker Durak’ ın insanların sağlıklarını yakın-
dan ilgilendiren ilaç çalışmaları,

Ferit Pehlivan’ın çalışmakta olduğu üni-
versitede öğrencilere önemli bilgiler sunması, 
Muzaffer Gür’ün , Nurettin Kabakaş’ ın çizdik-
leri tablolar ve resimler, memleketin değişik 
kesimlerinde isimlerini tek tek sayamadığım 
profesör, öğretim görevlisi, öğretmen, hekim 
olarak ve çeşitli görevleri başarı ile sürdürmek-
te olan insanlarımız beni son derece gururlan-
dırmaktadır …

Yapılanları asla küçümsemeyelim, önemse-
yelim.

Onların kendilerine olan inanç ve güvenleri 
arttıkça, göreceğiz ki insanlarımızın arasından 
daha nice değerler çıkacaktır…

— Nuran Taştan ile birlikte.

MÜNİR
TAŞTAN

Çoğunun Faydalı
Olabileceğini
Düşündüğüm Bazı
Sağlık Tavsiyeleri”

1. Terleme olduğu zaman terinizi üzeriniz-
de kurutmayın mutlaka terli çamaşırı çıkarıp 
kurusunu giyiniz. Eğer ter üzerinizde kurursa 
vücudunuzun sağlığını alır vücudunuz buz gibi 
kalır. Damarlar sinirler büzülür ağrılar tutulma-
lar kireçlenmeler başlar. Akciğer, mide, böbrek, 
karaciğer ve üreme organlarının rahatsızlığı, 
romatizma, kireçlenmeler ve bir çok rahatsız-
lıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Terininizin 
üzerinizde kuruması vucudunuzun kırılmasına 
çalışma gücü ve şevkinizin azalmasına sebep 
olur.

2. Ayaklarınızı hiç bir zaman üşütmeyin 
ayaklar üşürse mide, bağırsak, böbrek, idrar 
yolları, yumurtalıklar, üreme organları kara-
ciğer, safra, basur, romatizma damar rahat-
sızlıklarına zemin hazırlar. Ayaklarınızı sıcak 
tutunuz.

3. Rüzgarlı, cereyanlı, vantilatörlü, klimalı 
yerlerden sakınınız. Bilhassa terli olarak böyle 
yerlerde durmayınız, yattığınız yerin de rüzgar-
lı hava ceryanlı yer olmamasına dikkat ediniz 
(pencere kenarı, kapı pencere arası)

3. Başınızı ıslak tutmayınız kurulayınız. 
Banyodan sonra başınız ıslak hemen dışarı 
çıkmayınız, saçı başı kurulayıp yatınız. Baş sık 
sık ıslak tutulursa dışarı çıkılırsa baş ağrısına, 
sinüzite, migrene, nezle olmaya, burun akıntı-
larına, kulak iltihabına boyun, omuz tutulmala-

rına kireçlenmelere zemin hazırlar.
5. Soğuk, serin, rutubetli yerlere oturma-

yınız, yer soğuk olursa mide, bağırsak, idrar 
yolları, basur, böbrek, yumurtalık, karaciğer, 
üreme organları rahatsızlığına zemin hazırlar.

6. Verilen ilaçlar iltihaplı balgamları, 
burun, geniz akıntılarını söker. Bu bakımdan 
balgamlar iltihaplı olduğu için yutmayınız 
tükürünüz.

TEDAVİ SÜRESİNCE PERHİZ EDİLECEKLER.
1. Patlican:
Vücuttaki iltihap ve ifrazatları tutar.
2. Mercimek: 
Vücuttaki iltihap ve ifrazatları tutar.
3. Çay(bildiğimiz çay): 
Vücuttaki iltihap ve ifrazatları tutar(ot 

çayları değil)
DAİMA DİKKAT EDİLMESI GEREKENLER...
1. Kolalar, margarin yağları ve margarinle 

yapılanlar. Margarin yağları vücut sıcaklığında 
erimeyen yağlardır. Damar tıkanıklıklarına, 
kanda yağ birikmesine ve kolesterole sebep ol-
duğu gibi bir çok rahatsızlıklara da sebep olur.

2. Sığır eti: Vücuda ağırlık, hantallık verir, 
mide, bağırsak bozukluklarına zemin hazırlar. 
Bilhassa kalın bağırsak rahatsızlıklarına, kan-
sere sebep olur. 

Uzun süre baharatsız yenirse nüzul ve felç-
lere sebebiyet verir. Sığırdaki ağırlık, hantallık, 
hareket kabiliyetindeki azlık intikal ve anlama 
zorluğu insana sirayet eder.

3. Sığır eti yenecekse baharatlanarak yen-
mesi (sucuk şeklinde) gerekir o zaman vereceği 
zarar bertaraf edilmiş olur. 

4. Çiçek yağı yenmesi aslında mahsur 
yoktur, fakat içine bozulmayı önleyici olarak 
katılan madde (antioksidan) damar tıkanıklığı 

yaptığı için yenmesini tavsiye etmiyoruz.
5. Zeytin yağı ve yayıkta yapılmış ayrandan 

yapılan dövme tereyağı, yenmesinde sakın-
ca yoktur. Bilakis insan sağlığına en yararlı 
yağlar bunlardır. Yüce kitabımız Kur’an zeytini 
sena etmiştir. Tereyağı ise vücut hücrelerinin 
yenilenmesinde rol oynar vücudun temel yapı 
elemanıdır. Tereyağı faydalıdır diye aşırıya 
gitmemek gerekir. Ayrıca vücuttaki kolesterol 
dengesini sağlar.

6. Şeker hastaları tatlandırıcı olarak andız 
pekmezi kullanmalıdır.

7. Devamlı içme suyuna dezenfektan olarak 
çam çırası konmali, susadıkça bu çıralı sudan 
içilmeli.

8. Günün herhangi bir saatinde bir avuç 
siyah kuru üzüm yenmeli veya pekmez ile pişi-
rilip hoşafı içilmeli.

Bir bilge; ülkede yapılan tahribattan ötürü 
içinden “kökü sağlam olsaydı böyle olmazdı” 
der. Bilge; bahçede hızarla kesilmiş ağaçları 
göstererek, “yetişeni habire kesersen buna kök 
ne yapsın” der. Sonra: “Kardeşim bu zamanda 
yetişeni muhafaza etmek, yetiştirmek kadar 
önemlidir der”.

 Günlük 21 tane (bir tutam) kuru üzüm 
hafızayı açar. 

 Çayı limonla içmek, çayın kan yapıcı özelli-
ği yok etme keyfiyetini giderir..

 Çörek otu baş ağrısını keser..
 Kalp damar tıkanıklıklarına karşı karabaş 

balı yenmeli.
 Migrene karabaş balı kullanılmalı. Karabaş 

balı, beyin hastalıklarında damar açıcıdır..
 Ardıç yağı, antibiyotik yerine geçer. Ardıç 

yağına demiri koysan eritir, ama vücuda zarar 
vermez.

Vücuttaki cerahati, iltihabı çıkarır, temizler. 

Vücut dengesini temin eder..

 Ağrı için ardıç yağı ve kantaron karışımı 

sürülür..

 Saf zeytinyağı ve kantaron, iç ve dış ka-

namaları önler, hücreleri yeniler, sinir uçlarını 

tamir eder. *Kantaron yağı kanser ağrısını yok 

eder..

 Saç için, kekik suyu ile saçlar yıkanır, dibi-

ne lavanta yağı sürülür. Kantaron yağı sürülür, 

saç diplerindeki cerahat boşalır, dibinden saç 

çıkar.

 Sütle kaynatılmış sarımsak bronşiti yok 

eder

 Elmayı kabuğuyla yemek yüz güzelliği 

yapar..

 Kuyruk yağı romatizma, bel ve boyun ağrı-

larına iyi gelir..

 Kemik erimesine karşı kuyruk haşlanıp aç 

karnına yenmeli, belden alt kısmına tırnaklara 

kadar sürülmeli..

 Kudret narı yağı, güzelleştirir,

yüzde leke koymaz.. İçilir ve hastalıklı yere 

sürülürse sedef hastalığını ve kaşıntıları yok 

eder..

İLKER
DURAK


