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HÜSEYİN
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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

ZAFER
BAYRAMI

Milletimizin kararlılık, azim, 
birlik ve beraberlik içerisinde 98 
yıl önce bugün zaferle sonuçlan-
dırdığı Kurtuluş Savaşı tüm va-
tandaşlarımızın bağımsızlık ve 
özgürlüklerine verdikleri değerin 
en önemli yansımasıdır. Bu sebep-
ledir ki her sene 30 Ağustos Zafer 
Bayramı görkemli kutlamalara 
sahne olur. Bu sene 30 Ağustos 
Zafer Bayramı büyük Ebedi Baş-
komutan Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde kazanılmış olan bu 
zafer vatandaşlarımızın ilhamı ile 
tüm ihtişamını koruyor.

 Bilinmeli ki, dün olduğu gibi 
bu gün de ülkemizin ve milleti-
mizin bölünmez bütünlüğüne ve 
birliğine yönelik saldırılara karşı, 
aziz milletimiz, geçmişten aldığı 
ilhamla, milli birlik ve beraberlik 
ruhu içinde, hür ve bağımsız ya-
şama azim ve kararlılığını ilele-
bet sürdürecektir. Farklı dil, inanç 
ve kültürleri bir arada yaşatan, 
gönüllerimizi kaynaştıran büyük 
bir adalet ve barış medeniyetinin 
mirasçıları olan bizler, birbirimizi 
kardeşçe kucaklayarak, birbirimi-
ze sımsıkı kenetlenerek aydınlık 
yarınlarımıza hep birlikte yürüye-
ceğiz. İnanıyorum ki, bundan son-
ra da Cumhuriyetimizin hedefleri 
doğrultusunda daha büyük mesa-
feler kat edeceğiz.

 Bu duygu ve düşüncelerle tüm 
vatandaşlarımızın 30 Ağustos Za-
fer Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, istiklal mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmet ve min-
netle anıyorum

Doğanşehir Belediye Başkanının Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti’de Murat Kavuncuoğlu Güven Tazeledi

Ak Parti Malatya teşkilatı ilçe kongrelerine devam ediyor. Doğanşehir ilçe kongresinde 
mevcut başkan Murat Kavuncuoğlu başkanlığı tekrar seçilerek güven tazeledi.2’DE

“ÇÖP BENİM DEĞİL, MEMLEKET BENİM”
Doğanşehir Sanayi ve 
İşadamları Derneği 
(DOSİAD) tarafından 
organize edilen ve 
Malatya TEMA vakfı, 
Doğanşehir Çevre Gö-
nüllüleri, Doğanşehir 
Belediyesinin katkı 
sunduğu etkinliğin 
3'üncüsü yapıldı.2’DE

Zelyurt “Polat Damlataş Mağarasını Turizme Kazandıracağız” Dedi
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
İlçenin tanıtımına ve tarihi dokusunu ön pla-
na çıkaracak projelerden birinin de Damla-
taş Mağarası’nın turizme açılması olduğunu 
belirtti. 4’TE

30 Ağustos 
Zafer Bayra-
mı'nın 98. Yıl-
dönümü nede-
niyle  Başkan 
Zelyurt kut-
lama mesajı 
yayımladı.3’TE
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AK Parti’de Murat Kavuncuoğlu Güven Tazeledi
AK Parti Doğanşehir mevcut İlçe Baskani 

Murat Kavuncuoğlu tekrar seçilerek güven 
tazeledi.

Ak Parti Malatya teşkilatı ilçe kongreleri-
ne devam ediyor. Doğanşehir ilçe kongresin-
de mevcut başkan Murat Kavuncuoğlu baş-
kanlığı tekrar seçilerek güven tazeledi.

Kongreye Malatya Milletvekilleri Ahmet 
Çakır, Bülent Tüfenkçi,Öznur Çalık,Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, Malatya Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, partililer ve 
vatandaşlar katıldı.

İlgi gösterilen Kongrede verilen mesajlar-
da şu sözlere yer verildi;

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt; "

İnandığınYoldaYürü diyerek Doğanşehir 
7. Olağan İlçe Kongremizde güven tazeleye-
rek yeniden AK Parti ilçe  Başkanlığa seçilen 
Murat Kavuncuoğlu'na ve yönetimine başarı-
lar diliyorum.dedi

Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca; 
"AKParti 7. Olağan Kongre sürecimiz Maske 
- Mesafe - Temizlik ilkeleriyle beraber kaldı-
ğı yerden devam ediyor.Kıymetli dava adamı 
Vahap Baba'nın bizelere emaneti Doğanşehir 
İlçe kongremizde yeniden başkanlığa seçilen 
Murat Kavuncuoğlu başkanımızı ve yönetimi-
ni tebrik ediyorum.İnandığınYoldaYürü"dedi.

Malatya büyükşehir belediye başkanı Se-
lahattin Gürkan; "Doğanşehir İlçemizde Teş-
kilatımız ile bir araya geldik.İnandığın Yolda 
Yürü diyerek Doğanşehir 7. Olağan İlçe Kong-
remizde yeniden Başkanlığa seçilen Murat 
Kavuncuoğlu'na ve yönetimine başarılar dili-
yorum."dedi.

Milletvekili Ahmet Çakır; "AK Parti Do-
ğanşehir 7.Olağan İlçe Kongremizi gerçekleş-

tirdik.
İlçe Başkanlığına yeniden seçilerek güven 

tazeleyen Murat Kavuncuoğlu ve yönetimine 
başarılar diliyorum.Kongremiz hayırlı olsun.

Türkiye için, Malatya için ve Doğanşehir 
için İnandığın Yolda Yürü"dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkçi; "Maske, me-
safe, temizlik önlemlerimizi alarak İnandığın 
Yolda Yürü sloganıyla kongrelerimize devam 
ediyoruz. AK Parti Doğanşehir İlçe Kongremi-
zi gerçekleştirdik.İlçe Başkanlığına yeniden 
seçilerek güven tazeleyen Murat Kavuncu-
oğlu'na ve yönetimine başarılar diliyorum." 
Dedi.

Milletvekili Öznur Çalık;"#Doğanşehir AK-
Parti 7. Olağan Kongresine katıldık.AK Parti 
Doğanşehir İlçe Başkanlığına yeniden seçilen 
Murat Kavuncuoğlu'na ve yeni yönetim kuru-
lumuza muvaffakiyetler diliyorum. İnandığın 

Yolda Yürü"dedi.
Kongreye tek aday olarak giren Murat 

Kavuncuoğlu yeniden AK Parti İlçe Başkanı 
seçildi. Göreve yeniden seçilen Kavuncuoğlu, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
partisinin belirlediği hedefler doğrultusunda 
emin adımlarla yürüyeceklerini ifade ederek, 
kendisine yeniden görev verilmesi dolayısıy-
la katılımcılara ve delegelere teşekkürlerini 
bildirdi.

Ak Parti Doğanşehir ilçe 7. Olağan kong-
remizde oluşan yönetim kurulu listesi;

Başkan: Murat KAVUNCUOĞLU
1. Münür AKBAŞ
2. Ali DOĞAN
3. Memet ZEREN
4. Alpaslan ÜRKMEZ
5. Mehmet SAĞIR
6. Serdar ARTUÇ

7. Mahmut SARIBAŞ
8. Mehmet DENİZ
9. Dursun SIĞIRCI
10. Mustafa DOĞAN
11. Murat İNAL
12. Selma ALTUNTAŞ
13. Mustafa KARADAĞ
14. Cihangül HAZER
Yedek liste
1. Osman ALTUNTAŞ
2. İsmail HAZER
3. M. Mustafa DEMİRER
4. Vahit ZELYURT
5. Selçuk KAPLAN
6. Nihat ZELYURT
7. Fatih ÜRKMEZ
8. Erdoğan ZEREN
9. Atilla ALAGÖZ
10. Murat ÇUBUK

“Bir Damla Kan, Bir Can”
Doğanşehir Belediye Başkanı iken 

vefat ederek herkesi üzüntüye boğan 
Merhum Vahap Küçük anısına Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Kan 
Bağışı kampanyası düzenledi.

Doğanşehir Belediyesinde gerçek-
leştirilen Kan Bağış Kampanyasında 
Türk Kızılayı Malatya Şubesi kan bağışı-

na ilk kanı Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt bağışladı. Belediye perso-
nelleri ve Doğanşehir halkının büyük ilgi 
gösterdiği Kan bağışı kampanyasında " 
Bir Damla Kan Bir Can " sloganıyla bir-
likte bağışlar gerçekleştirildi.

Kan Bağışıyla ilgili sosyal medya he-
sabından açıklama yapan Doğanşehir 

Belediye Başkanı Duarli Zelyurt " Bele-
diye hizmet binası önünde Merhum Be-
lediye başkanımız Vahap Küçük anısına 
Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunduk. 

Malatya Kızılay Şubesine ve Doğan 
şehir’li hemşerilerime göstermiş oldu-
ğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bir 
kez daha Belediye başkanımız Vahap 
Küçük’e Allah’tan rahmet diliyorum. 
Mekânı cennet olsun. Haber. İsa Kanlı-
baş

“ÇÖP BENİM DEĞİL, MEMLEKET BENİM”

"Çöp benim değil ama memleket be-
nimdir" sloganıyla Doğanşehir ilçesinde 
çevre temizliği yapıldı.

Doğanşehir Sanayi ve İşadamları Der-
neği (DOSİAD) tarafından organize edilen 

ve Malatya TEMA vakfı, Doğanşehir Çevre 
Gönüllüleri, Doğanşehir Belediyesinin kat-
kı sunduğu etkinliğin 3'üncüsü yapıldı.

Doğanşehir Sürgü Barajı çevresinde 
aşırı kirlenmiş bölgeler Çevre Gönüllüleri 

tarafından temizlendi.
DOSİAD Başkanı Cahit Sarı bu tür et-

kinliklerin devam edeceğini belirtti.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 

Köroğlu etkinlikte yaptığı açıklamada; 
"Değerli vatandaşlarımıza selamlarımı 
iletiyorum. Düzenlenen faaliyetten dolayı 
çok mutlu oldum, biz böyle devlet olmanın 
yanı sıra vatandaşlarımızın, tema vakfımı-
zın aynı zamanda çevrecilerimizin böyle 
farkındalık getirmesinden dolayı çok mut-
lu oluyoruz. Bizlere ve Belediyeye yardım-
cı oluyorlar bu faaliyetlerin devam etme-
sini temenni ediyorum. 30 Ağustos Zafer 
Bayramını buradan kutluyorum. Zafer 
bayramı öncesinde ve sonrasındaki mü-
cadelede kadim medeniyetimizin sınırları 
içerisinde Milli Mücadelemizin en başına 
kadar Şehitlerimize Allah'tan Rahmet dili-
yor gazilerimize ve yakınlarımıza sabırlar 
diliyorum."dedi.

Etkinliğe Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu ve kurum amirleri katıldı.



31 EYLÜL 2020 HABER

Annem
Saçların nergis kokuyor
yanakların güldür annem
Bakışların çiçek dokuyor
Sensiz yaşam zordur annem

Hem canımsın hem dilimsin
Hem irfanım hem ilimsin
Hem kanadım hem elimsin
Sensiz yaşam zordur annem

Yarenim sin yol sırdaşım 
Bazen canda arkadaşım 
Göz üstünde sırma kaşım
Sensiz yaşam zordur annem

Allaha şükür dedik yeni
Kurbanım soldurma teni
Göç eyleyip yıkma beni
Sensiz yaşam zordur annem

Gülizar ım zar eylerim
Bu dünyayı ben neyleyim
Soranlara ne söylerim
Sensiz yaşam zordur annem

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar
SAR
Ciğer yara ses yetmiyor,
Felek vurmuş diz tutmuyor,
Bir yar sevdim göz bakmıyor,
Merhem ol da sar yaramı.

Gökte turna öter merde,
Kanat çırpar perde perde,
Bahar ile döner yurda,
Merhem ol da sar yaramı.

Ses geliyor dalga dalga,
Beyaz çiçek anlar dilde,
Bir güle sor bak ne halde,
Merhem ol da sar yaramı.

Emek verdim toz toprağa,
Güller konmuş al yanağa,
Derdim ağlar şal duvağa,
Merhem ol da sar yaramı.

Garip candır sor kemana,
Gönül viran bak zamana,
Sese can ol gir divana,
Merhem ol da sar yaramı 

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan 

yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bu-
lunan küçük kale, kermen, germen... Kayağan, kaygan... Gam 
dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 2. Başkaları tarafından 
bilinmesi sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip 
açıklama, söyleme, bildirme... Papayı seçen, danışmanlığını 
yapan başpapazlardan her biri... 3. Sayfaların dar olan üst ke-
narından birleştirilmiş bir tür cönk... Rüşvet alma, rüşvet yeme 
(eski)... 4. Radyum elementinin simgesi... Minelemek işi... Bir 
kimseyi kötüleme, yerme, yergi (eski)... 5. Hayvan otlatılan yer, 
salmalık, yaylak, mera... Askerlerin bellerine bağladıkları veya 
göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. 
koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış ka-
yış... 6. Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr... Bütün çizgileri 
belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen... 

Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan 
birleşiklerin sınıf adı... 7. Lak... Bir işin yapılması için harcanan 
beden ve kafa gücü... Emme işini yapan (kimse veya şey)... 8. 
Ateş (eski)... Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ille-
rinden biri... İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere 
sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan ya-
pılmış ufak çubuk, mıh... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 
bağışlama... 9. Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış 
uzun saplı saz (eski)... İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok 
uzun ve çok dar yarış kayığı... Bir konutun, bir mülkün veya ta-
şıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre 
için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar... 10. Cemaate 
namaz kıldıran kimse... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açık-
lık, aralık, boşluk, mesafe... Bir görev, bir iş için kendini ileri 
süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse... 11. San-
turcu... Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve Güney Azerbaycan’da 
(İran’da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse... 

12. Ağabey (halk ağzı)... Aklama belgesi... Bir şeyin eksiğini ta-
mamlamak için ona katılan parça... 13. Baştan başa, bütün ola-
rak (eski)... Vidalamak işi... 14. İrileşmek işi... Hint-Avrupa dil 
ailesinin Hint-İran grubu... 15. Toryum elementinin simgesi... 
Kadınların alınlarına taktıkları altın veya gümüşten süs eşyası 
(halk ağzı)... Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları 
ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara 
ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması...

Yukarıdan aşağıya
1. Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz duman-

lar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, 
fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan kes-
kin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl)... 2. Söz dinleme, boyun eğme, 
buyruğa uyma... Yokluk (eski)... Tiksinme, iğrenme (eski)... 3. Ölü 

gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber (eski)... Uzak 

Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Görme ile il-

gili (eski)... 4. Polisin kuşkulu gördüğü kimseler üzerinde bıçak, 

silah, esrar vb. yasak şeyler araması... Karışık renkli, çok renkli, 

alaca... 5. Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir 

bitki... İplik... İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak ekle-

mekte kullanılan özel parça... 6. Finlandiyalı... Bazı sayı sıfatla-

rıyla birlikte kullanılarak bir olayın ve olgunun her bir tekrarla-

nışını bildiren söz, defa, kere, sefer... Eşit, birlikte, başa baş... 7. 

Dudak... Sevinmiş, sevinçli (eski)... Manganez elementinin sim-

gesi... 8. Akıllıca (eski)... Çift motorlu bir uçak türü... 9. “Ey, hey” 

anlamlarında bir seslenme sözü... Elek yapan veya satan kimse... 

Kayınbirader (halk ağzı)... 10. Maymun... Bir işi yapma, yerine 

getirme (eski)... Adanılan şey, nezir... 11. Bir kimsenin oturduğu 

yer, bulunak... Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış 

yapı... Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı ka-

nal... 12. Macun... Kamikaze olma durumu... 13. İstenilen düzen-

de olan, düzene uy-

gun olan, kurallara 

uygun olan (eski)... 

Kendisinin olan bir 

şeyi, yasaya uygun 

olarak dilediği gibi 

kullanabilen kimse, 

sahip... Deniz veya 

göl suları ile çev-

rilmiş küçük kara 

parçası, cezire... 14. 

Leş (eski)... Kira... 

Simge (eski)... 15. 

A l a m e t i f a r i k a s ı 

olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediye Başkanının 
Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıldönümü 
nedeniyle protokolü yayımladığı mesajla zafer 
bayramını kutladılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayımlayan, Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt,  mesajında;.“Bağımsızlığımızın 
simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, 
başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, özgürlük için Kurtuluş Savaşı’nda 
canını feda eden tüm silah arkadaşlarını minnet 
ve saygıyla anıyorum.

“Mondros ve Sevr Anlaşmaları ile Anadolu’yu 
parçalamak isteyen işgalci güçlere karşı verilen 
mücadelenin fitili Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ateşlen-
miş, tarihe unutulmaz bir şahlanış olarak kazı-
nan 30 Ağustos 1922’de ise zaferle taçlanmıştır. 
Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inancıyla 
verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harf-
lerle yazılan gerçekten de büyük ve emsalsiz za-
ferlerden biridir. 

Zaferin yıldönümünü kutlamanın gururunu 
yaşadığımız bu anlamlı günde, başta Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah 

arkadaşlarını, vatanın bütünlüğü ve Yüce Türk 
Milleti'nin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda 
eden, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehit-
lerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve 
rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramını tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden aziz 
şehitlerimize rahmet diliyorum. dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğ-
lu'nun Malatya ziyaretinde Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt'un Bakan'a yaptığı 
sunum ile ilçeye yarı olimpik havuz yapılacak.

Doğanşehir ilçesine 1.2 Milyonluk yatırım 
kazandıran Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
İlçe merkezinde bulunan Futbol sahasının oldu-
ğu parsel içerisine Yarı Olimpik havuz isteğine 
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğ-
lu'dan olumlu yanıt gecikmedi ve gerekli tali-
matlar verildi.

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt yaptığı açıklamada,  " Gençlik ve Spor 

Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu'na ilçemiz adına yaptığım sunum neticesinde 
ilçe merkezinde bulunan futbol sahamızın oldu-
ğu parselin içerisine yarı olimpik havuz isteği-
mizi ilettik. Sayın bakanımızda projenin progra-
ma alınması konusunda talimatlarını vermiştir.

AK Parti ilçe Başkanımız Murat Kavuncuoğ-
lu ile birlikte bu konunun takipçisi olup en kısa 
zamanda ilçemizi yarı olimpik havuzla buluş-
turacağız inşallah. Gençlik ve Spor Bakanımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Doğanşehir ilçemize 
hayırlı olsun. " Dedi.

Haber Merkezi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Görevine Hızlı Bir Şekilde Başladı
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A D A L E T    
Ü Z E R İ N E -3

Konumuz adalet olduğuna göre neden 
ilimden, bilimden, alimler ve filozoflar-dan 
bahsediyoruz? Aklı selim herkes bilir ki,  
bunların  bulunmadığı yerlerde  ce-halet 
vardır. Cehaletin olduğu yerde de  ada-
letten  bahsedilemez. Aksi bir  ifade ile,  
aklın  ve  bilimin  olduğu  yerlerde  adalet  
bir fanus gibi ortalığı aydınlatır. O yerler-
de  İnsanlar anlayışlıdır, hoşgörülüdür, 
fikirlere, düşüncelere ve  adalet ku-ral-
larına  bağlıdırlar ve saygılıdırlar. Cahil 
insanları kandırmak, inandırmak kolay-dır. 
Bir koyun sürüsünden farksızdırlar, hiçbir 
şeyi düşünemez, yargılayamazlar. Aynen 
koyunların iradesiz bir şekilde bir çoba-
nın arkasına  takılması  gibi,  birile-rinin 
çobanlığına, yönetimine ihtiyaç duyarlar. 
Bazı gözü  açık  kimseler  ve  siya-setçiler 
de,  gerektiğinde insanların hassasiyet 
oldukları dini duygularını istismar  ederek 
onların bu özelliklerinden fazlası ile isti-
fade etmeye  çalışırlar.  Cehaletin  yoğun 
olduğu yerlerde ise  emellerine, hiçbir  
çaba sarf etmeden ulaşırlar. Gere-kirse de 
zor kullanarak halkı sindirmeye çalışırlar. 
Şu bir gerçektir ki, ilimden, ir-fandan, öz-
gürlüklerden yana olanlar, memleketlerin 
ve milletlerin selameti için, cahillikten- ce-
haletten yana  olanlar ise  kendi  çıkarları  
ve  istikballeri  için  çalı-şırlar. Ülkesini 
ve  halkını  seven  herkes  bunları  dikkate 
almalıdırlar. Ku’ran’ın Bakara Suresindeki  
ifadesiyle  devletleri  idare  edenlere  şun-
ları  hatırlatmak gerekir.  “ RAİNA ( Bizleri 
gütmeye çalışmayın. UNZURNA ( Bizleri 
gözetin). 

     İnsanlarımızın yüzde doksan doku-
zunun Müslüman  olduğunu  iddia ettiği-
miz ülkemizde, diğer konularda olduğu 
gibi adalet  konusunda da  İslam’ın öngör-
dü-ğü kuralları ve öğretileri göz önünde 

tutmamız gerekmez mi? Bunun için de baş 
vuracağımız tek kaynak kutsal kitabımız 
Kuran ve sevgili Peygamberimiz Hz. Mu- 
hammed’in sahih hadisleridir.

     İslamiyet, sadece ilim ve bilim 
alanında değil, adalet hususunda da örnek 
teş-kil etmiştir. İslam Peygamberi adil 
davranma konusundaki  hassasiyetini,  
davra-nışları ve söylemleri ile olsun daima 
göstermiştir. Ona, dolayısı ile İslam’a göre, 
hiçbir insanın, konumu ne olursa olsun  bir 
diğerine  olan üstünlüğü yoktur.  An-cak 
takva  sahiplerinin  üstünlüğü  söz  konu-
sudur. Şatafat içinde yaşam İslam’a uygun 
değildir. İslam’da  sadelik, yalınlık esastır. 
İslam  Peygamberinin  sade  ya-şantısı 
insanlara örnek olmalıdır …  

     Yabancı bir devlet kralı, kısa za-
manda dünya çapında söz sahibi olan  Hz. 
Mu-hammed’i  merak ederek ziyaretine 
gelir. Ortalıkta saraya benzer  bir  yapı 
göre-mez. Kendisi ile  tanışmak ve  gö-
rüşmek  için  oradaki  kalabalıktan, Hz. 
Muham-med’in ikametgahının nerede  
olduğunu ve kendisi ile nasıl temas kurabi-
leceğini  öğrenmek  ister. Kendisine, orada  
bulunan  insanlara su  servisi  yapmak-
ta  olan  Hz. Muhammed’i gösterirler. Bu 
durumda o kralın, nasıl  bir  hayret  ve  
şaşkınlık  içine  girmiş olabileceğini  izah  
etmeye gerek yoktur sanırım … Hz. Mu-
hammed’ in kalmakta olduğu ev de olduk-
ça sadedir. İçerisinde  birkaç  lüzumlu  ev  
eşyası, yerde de halı niyetine serili kamış-
tan örülü hasır  vardır.  Bazen  dinlenmek  
için hasır üzerine uzanan Hz. Muham-
med’in yüzünde hasır izlerinin oluştuğuna 
hep  şahit  olunmuştur. Adalet hususunda  
İslam’ın  gereği  olarak, dini,  ırkı  ne  olur-
sa  olsun,  insanlar  arasında hiçbir  ayırım 
gözetilmemiştir ki,  o  zamanların top-lum-
larında, çeşitli kabileden ve Yahudi dinin-
den insanlar da  bulunmakta  idi. Hatta 
Hz. Muhammed ülke  idaresinde;  adaletle 
hükmeden  bir  gayri  Müslim’i, adaletle 

hükmetmeyen  bir Müslim’e tercih ettiğini 
unutmamak lazımdır …   

     İslam Peygamberinin yaşantısının 
aksine  bir  örnekle devam edelim … Ken-
di-sini İslam halifesi olarak görüp  yerini 
daha  da  sağlamlaştırmak adına,  hile  ve 
baskıya başvuran Emevi hanedanının lideri 
Muaviye ki,  kendisi en büyük İslam düş-
manı ve Hz. Muhammed karşıtı ve Ebu Süf-
yan’ın oğludur, kendi gücünü  ka-nıtlamak 
ve kendisine biat edilmesini sağlama al-
mak adına  dünya tarihinde  Ef-latun’ dan 
sonra sosyalist düşüncenin ikinci temsilcisi 
olarak kabul gören ve  sa-habiler arasında 
ilk on içinde yer bulan Abuzer Gaffari’yi 
Şam’daki görkemli  sa-rayına davet eder. 
Abuzer Gaffari de davete icabet edip 
Şam’a yollanır.  Saraya varır varmasına da, 
sarayın görkemi karşısında dona kalır ve 
yerinden  bir adım dahi ileri adım atmaz. 
Sarayın kapısının önünde kendisini karşı-
lamak üzere bek-lemekte olan Muaviye, 
Abuzer Gaffari’nin saraya  girmek  isteme-
mesi  üzerine  bozulur ve bunun nedenini 
sorar. Abuzer Gaffari Muaviye’ ye şöyle 
cevap verir.       “  Bu görkemli ve şatafatlı 
sarayı, kendi şahsi paranla  yaptırmışsan  
israf  etmiş-sin.  Ve şayet de halkın ve  
devletin  parası ile yaptırmışsan  kul hakkı  
yemiş  ve ihanet etmişsin demektir” demiş 
ve saraydan içeri adımını dahi atmamıştır. 
Abuzer Gaffari, derin bir tarih ve  kültürü-
ne  sahiptir. Onun “  Herkesin bir  göm-leği 
varken iki gömleğe sahip olan Müslüman 
sayılamaz” sözü  üzerine  Mervan, onu 
Hz. Osman’ a şikayet ederek öldürülme-
si gerektiğini ileri sürmüşse  de   Hz. Ali 
buna cevaz vermemiş, ancak, Medine’den 
sürülmesi uygun görülmüştür. Oysa ki Hz. 
Muhammed ‘ Komşusu açken tok yatan, 
bizden değildir” derken  ay-nı vurguyu 
yapmıştır. Savaşlarda  İslam  sancağını 
da  taşıyan Abuzer Gaffari’ ye  Hz. Ömer 
tarafından Adıyaman Samsat’ın fethinde  
görev verildiği ve bu neden-le mezarının 

da Adıyaman’da olduğu ileri sürülmekte-
dir. 

    Tüm bu örneklerden  anlaşıldığına  
göre,  İslam;  gösterişe, şatafata asla önem 
vermemiş hatta yasaklamıştır. Ancak İsla-
miyet’in belli  bir  aşamasından itibaren bu  
uygulama göz ardı  edilmiş, Emevi’lerden 
başlamak üzere, Abbasiler, Selçuk-lular ve 
hatta Osmanlılarda, gerek sosyal yaşam-
da  ve  gerekse  dinsel  yaşamda görsellik 
ve itibarlık ön plana çıkarılmıştır. Aynen  
Hıristiyan  ülkelerinde  olduğu gibi dinsel 
mekanların gösterişli ve şatafatlı olması 
hususunda  gayret  sarf  edil-miş hiçbir 
masraftan kaçınılmamıştır. Bütün bunlar 
yapılırken  İslam’dan  ziyade kendi itibarla-
rı öncelenmiştir. Halkın refahı için harcan-
ması  gereken  maddiyat, bu tür yapıların 
ihtişamı için harcanmıştır. Dolayısı ile, işe 
haram karışmış, kul hakkı yenmiş, israfta 
bulunulmuş ve dini hassasiyetlere ters 
düşülmüştür.         

     Müslümanların  kutsal  kitabı Ku-
ran-ı Kerimde,  adaletle ilgili olan ayetler 
dik- katlice  okunduğunda,  bir Müslüman 
ve  de  bir insan olarak ders alınması 
gere-ken örnekler bulunmaktadır. Bu 
vesile ile kendilerini Müslüman olarak  
görenle-rin,  konu ile ilgili olarak bilgi 
sahibi  olmaları, adaletle hükmetmede  
dikkatli  ol-maları gerekmez mi? Onlardan 
birkaç tanesinin, bilgi  edinilmesi  açısın-
dan gün-deme taşımakta sayısız yararlar 
vardır. 

MÜNİR
TAŞTAN

Zelyurt “Polat Damlataş Mağarasını
Turizme Kazandıracağız” Dedi

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt İl-
çenin tanıtımına ve tarihi 
dokusunu ön plana çıka-
racak projelerden birinin 
de Damlataş Mağarası'nın 
turizme açılması olduğunu 
belirtti. 

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt tek-
nik ekibiyle birlikte Polat 
Mahallesinde bulunan ve 
önemli bir Turizm potan-
siyeline sahip Damlataş 
Mağarasında incelemeler 

yaptı. 2260 metre yüksek-
liğindeki Kuzkaya Tepesi-
nin 2150. metresinde ve 
çok sayıda sarkıt ve dikitin 
bulunduğu mağarada ince-
lemelerde bulunan Başkan 
Zelyurt Işıklandırma işle-
minin de en kısa zamanda 
yapılacağını belirtti.

İlçeye 20 Km mesafe-
deki Polat mahallesinde 
bulunan Damlataş Mağa-
ralarına ulaşımın rahat 
olması için Doğanşehir 
Belediyesi tarafından do-

zerlerle yol genişletme ça-
lışması yapılırken Başkan 
Durali Zelyurt " İçerisinde 
sarkıkların bulunduğu Po-
lat Damlataş Mağarası tu-
rizme açılacak yerlerden 
biridir. 

İçerisini gezdiğimiz ma-
ğarada yer, yer sularla kar-
şılaşmış bulunmaktayız. 
Kuracağımız güneş panel-
leriyle mağaranın içerisine 
elektrik tesisatı döşeyerek, 
mağarayı aydınlatacağız. 
Mağaraya ulaşımın kolay 

sağlanması için mağara 
yolunda dozer ile yol dü-
zenleme çalışmaları yapı-
larak genişletildi.

Damlataş Mağarasını 
Turizme kazandırdığımızda 
ilçemize önemli bir Türizm 
geliri de sağlamış olacağız. 
hem Esnafımız kazanacak 
hem de ilçemizin tanıtımı-
na katkı sunmuş olacağız. 
Şimdiden yerli ve yabancı 
birçok turisti ilçemizde mi-
safir etmiş olacağız. 
Haber: Kemal Karaasalan

Başkan Zelyurt
Calışmaları İnceledi

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt yapı-
lan asfalt çalışmalarını ye-
rinde inceledi.

Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt,Ak Parti İlçe Baş-
kanı Murat Kavuncuoğlu,-
Belediye Başkan Yardımcısı 
Bekir Alpagut Toptaktepe, 
Reşadiye mahallerinde ya-
pılan asfalt çalışmasını ye-
rinde inceleyerek vatandaş-
lar ile sohbet ettiler.

Başkan Durali Zelyurt, 
Topraktepe mahalle sakin-
leri ile bir araya gelerek, 

sorunları dinledi. Mahalle 
sakinleri ile belli bir süre 
sohbet etti. Sorunlarını an-
latan vatandaşlar, yapılan 
hizmetler için de Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt'a ve  
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan’a te-
şekkür ettiler. 

Burada kısa bir açıkla-
ma yapan Başkan Zelyurt, 
bütün mahallerimize adil ve 
adaletli bir şekilde hizmet 
götürdüklerini söyleyerek, 
hizmetlerimiz devam ede-
cek.dedi.


