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Başsavcı’yı Ziyaret Ettiler

Doğanşehir Adliyesine yeni atanan Cumhuriyet  
Başsavcısını  ziyaret ederek yeni görev yerinde 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerinde 
bulundular.3’TE

Arapgir’de 802 Yıllık Cemevi
Londra’da ikamet eden 
Araştırmacı-Yazar Dr. İsma-
il Kaygusuz 802 Yıllık Cem 
evi burada diye açıklayınca, 
Malatya Gazeteciler Cemiyet 
Başkanıyla birbirimize bak-
tık, doğru mu dercesine onar 
Köyünün yolunu tuttuk. 2’DE

Hayvan Üreticilerine Sıvat Dağıtıldı
Doğanşehir’de hay-
vancılığı daha verimli 
kılmak, kırsal alanda 
hayvanların temiz su 
ihtiyacını karşılamak 
amacıyla sıvat dağı-
tımı yapılmıştır.3’TE

“Aşura Matemi” Yapılmayacak

Peygamber Efendimizin torunu Hz. 
Hüseyin’in Kerbela’da 72 yareniyle 
birlikte şehit edilmesinin yıl dönü-
münde Malatya’da yeni tip korona vi-
rüs (Kovid-19) nedeniyle Aşure Çor-
bası etkinlikleri yapılmayacak.2’DE

Çakır; “Cumhurbaşkanımızı Yalnız Bırakmayacağız”
AK Parti Malatya 
Milletvekili Ah-
met Çakır, Do-
ğanşehir ilçesini 
ziyaret ederek, 
burada esnaf ve 
vatandaşlarla 
bir araya gelip, 
sorun ve talep-
leri dinledi.4’TE
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Arapgir’de 802 Yıllık Cemevi
Londra’da ikamet eden 

Araştırmacı-Yazar Dr. İsma-
il Kaygusuz 802 Yıllık Cem 
evi burada diye açıklayınca, 
Malatya Gazeteciler Cemiyet 
Başkanıyla birbirimize bak-
tık, doğru mu dercesine onar 
Köyünün yolunu tuttuk,

10 Yıl önce Araştırma-
cı-Yazar Dr. İsmail Kaygusuz 
bakın neler söylemiş:

“Şeyh Hasan Onar Türk-
men toplulukların çok çeşitli 
kolları olan Bayat oymağı-
nın ana tarafından Ali soylu 
inançsal başkanı (Şeyhi), ve 
yönetici önderi (Begi) konu-
mundadır.  Onar köyündeki 
Mezar taşı üzerindeki damga 
Bayat boyu damgalarının bir 
çeşitlemesidir. 22 Nisan 1224 
tarihinde (Hicri 621) Sultan 
Alaaddin Keykubat (1220-
1237) adına, “Mir-i Azam be-
ledisi”, yani bölgenin yüce 
Emiri tarafından Şeyh Hasan 
Onar’a, sınırları belirtilen ve 
içinde bugün Onar köyü bulu-
nan arazi Zaviye vakfı olarak 
verildiğine dair Vakıfname 
bulunmaktadır. Onar köyü, 
böylece sınır boyu yerleşim 
yeri olarak burası, kendisine 
bağlı Türkmen aşiretlerinin 
inançsal ve yönetim merkezi 
durumuna girmiştir.

“BİLİNEN EN ESKİ 
CEMEVİ ONAR 

KÖYÜ’NDEDİR”
Tarihte bilinen eski cem 

evi Onar köyündedir. 1224 yı-
lında Selçuklu Sultanı Alaad-
din’in Malatya Emiri’nden al-
dığı “Zaviye Vakıf Belgesi” ile 
Şeyh Hasan Onar tarafından 
kurulmuş ve “Şeyh Hasan 
Oner Zaviyesi”ne ait Büyük 
Ocak ve daha sonra oğlunun 
kurduğu Şeyh Bahşiş adlarıy-
la hala yaşayan iki Meydane-
vi/Cemevi vardır. 300-400 
kişiyi içine alan ve kare plan-
lı bu iki yapının da duvarları 
penceresizdir. Çok sayıda di-
reklerle –ki bunlardan orta-
da bulunan kutsal Karadirek 
adı verilmiş olanın dibindeki 
postta Cemi yöneten Dede 
oturur- desteklenmiş kiriş-
lerin üzerine küçülen kare-
ler biçiminde oturtulmuş bu 
ilkel Selçuklu mimari ev ti-
pinin, kırlangıç ya da bingi 
çatısı/damı ve ortasında pen-
cere ve baca görevi yapan bir 
açıklık bulunmaktadır. Küçük 
çaplı bir yarım kubbenin al-
tında yandan dışarı dönük 
50-60 cm. çapında oyulmuş 
birer delik taş koyulmuştur 
bu açıklığa. İkisi de kutsal 
mekânlar olarak, biçimleri-
ni bozmadan onarıla onarı-

la 787 yıl boyunca “Cemevi” 

olarak, bugüne kadar yaşa-

tılmıştır. Pir Sultan Abdal’da 

Çaldıran Sonrası Gizlenme 

Yıllarında Onar köyüne uğ-

radığı söylenmektedir. ” diye 

konuştu.

BÜYÜK OCAK 
CEMEVİNİN 

MİMARİ 
ÖZELLİKLERİ

Araştırmacı Yazar İsmail 

Onarlı, Şeyh Hasan’ın Onar 

Köyü’nde inşa ettirdiği Ce-

mevi ve Zaviye’nin binası ve 

müştemilatının adına; Sultan 

Onar Cemevi ya da Büyük 

Ocak da denmekte olduğunu 

belirterek, tarihi Cemevinin 

mimari özelliklerini şöyle an-

latıyor:

“Onar köyündeki Büyük 

Ocak meydan evinin yapısal 

mimari özellikleri üzerin-

de duracağız. Şeyh Hasan’ın 

1224 yılında 12 direkli bir ça-

dır görünümde inşa ettirdiği 

Sultan Onar Cemevi, Orta-As-

ya Gök-Tapınakları’na benze-

mektedir.

Büyük Ocak Tekkesi; 15x17 

m2’lik boyutta, kareye yakın 

dikdörtgen planlı; 1,5 metre-

lik kalınlıkta 2,5 m. yüksek-

liğinde taş duvarlara bindi-

rilmiş, yedi kat gökyüzünü 

ifade eden kırlangıç çatı, 

12 direk üzerine kubbemsi 

oturtulmuş, içten çadır gö-

rünümlü.  Koçbaşlı direklerin 

üstüne kalın Hatıl Ağaçlar 

atılarak birbirine tutturul-

muş; Hatılların üstüne 10-20 

cm. aralıklarla Kisek Ağaçlar 

dizilmiş; Kiseklerin üstüne 

aralıksız ters yönde Mertek 

Ağaçlar dizilmiş; Mertekle-

rin üstüne Aruda denen kısa 
ağaçlar aksi istikâmette sı-
ralanmış; bunların üstüne 
de Hortut dalları ile ince çu-
buklar düzgün sıkça serilmiş; 
tüm bunların üstüne de Pü-
şürük denen özel kırmızı top-
rak ile kıyılmış samanın ka-
rışımından olan çamur 15-20 
cm. kaplanmış; En üstte yanı 
Dam’da; 20 cm. kalınlığında 
caşgan denilen özel killi yağ-
lımsı kaygan toprak dama 
serilmiş. Damın üstündeki 
toprağı yağmura yaşa karşı 
sıkıştırmak için zil taş da de-
nen granitten yapılmış 50-60 
cm çapında 100-120 cm. bo-
yunda silindir şeklinde, loğ 
denilen kaya kütlesinin iki 
yanının orta noktaları oyul-
muş ve ağaç dil geçen özel 
bir ağaçtan yapılmış aparat-
la iki kişinin çektiği bodur sü-
tun durmaktadır, damda...

Yarı kubbeleştirilmiş da-
mın tam orta yerinde taştan 
oyulmuş bir pencere ve du-
man deliği vardır. Bu delik 
Gök-Tapınak'larındaki tüğü-
nük denen ve evin tabanında 
yakılan ateşin dumanlarının 
çıktığı deliğin aynısı olup, 
güneşin ışınlarını da meyda-
na yansıtan pencere işlevini 
görmektedir.

Yine kubbemsi damın or-
taya yakın bölümünde bütün 
direklerden daha kalın ve si-
yah; üzerinde kahve ve kızıl 
beneklerin olduğu karadirek 
denen ve kutsal sayılan bir 
ağaç direk vardır.

Karadirek Göktapınak'lar-
da simgeleşen kutup yıldızını 
ve varlık birliğini sembolize 
eden düşünceyi anlatmak-
tadır. On iki direkler, On iki 
İmamları ifade etmektedir. 
Aynı zamanda On iki Kabile-

nin oturduğu gedikleri belir-
lemekte, on iki hizmet sahip-
lerini ve on iki post makamını 
sembolize etmekte ve daire 
de oturma konumlarını be-
lirtmektedir.

Cemevi’nin önünde; ye-
mek pişirme yeri, aşevi, ek-
mek pişirme ocaği, kiler, ha-
mam, hela, çamaşırhane gibi 
odacıklar vardır. Sağ yanda 
iki katlı tekkeşinevi, ahir, sa-
manlık, odunluk, misafirha-
ne vardir. Sol yanda ise bah-
çe vardır...

Mimari özelliklerini be-
timlediğimiz Şeyh Hasan’ın 
Onar Köyündeki ilk evi dedi-
ğimiz ya da tarihi kayıtlarda 
Onar Zaviyesi olarak geçen, 
halk arasında ise Büyük Ocak 
denilen yapı Selçuklu’ların 
ilk köyde inşa edilen Aris-
tokrat bir Türkmen Beyi’nin 
malikhânesi (konutu) ve dini 
ibadet mekânı yani (Türkmen 
Kocalarının toplantı yaptıkla-
rı meclis salonu) divanıdır.”

Tam 10 Yıl önce yazdığı-
mız Büyük Ocak Cem Evi bu 
günlerde en çok uğranılan 
yerler arasında yeralıyor. 
Hergün Malatya ve dışında 
çok sayıda Cemevini ziyaret 
ediyor.

Arapgir Belediye Başkanı 
Halük Cömertoğlu’da mesa-
jında “Birçok kültürel zengin-
liğe ev sahipliği yapan Onar 
Mahallesi'nde bulunan ve 8 
asırdır dimdik ayakta duran  
'Büyük Ocak Cemevi' ziya-
retçilerini adeta büyülüyor” 
diye paylaşımda bulunmuş.

Cem evi tam 802 yıldır 
ayakta.

10 Yıl önce pek duyulma-
yan Cem evi bu gün 802 yılı 
geride bırakırken ziyaretçile-
rin akınına uğruyor.

“Aşura Matemi”
Yapılmayacak

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüse-
yin’in Kerbela’da 72 yareniyle birlikte şehit 
edilmesinin yıl dönümünde Malatya’da yeni 
tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Aşure 
Çorbası etkinlikleri yapılmayacak.

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Ge-
nel Başkanı Hasan Meşeli, bugün başlayacak 
Muharrem ayı ile ilgili açıklamada bulundu. 
Meşeli: “Malatya Valilik Makamınında takdir 
ve tensipleri ile devletimize ve halkımıza bir 
zarara sebebiyet vermememiz için maalesef 
aşure çorbası etkinliklerini bu senede üzüle-
rek yapılmayacağını belirtiyoruz” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aşure 
Çorbası etkinliklerinin yapılmayacağını be-
lirten Meşeli, ”Malatya Hacı Bektaş Veli Kül-
tür Merkezi Vakfı Genel Merkezimiz olarak, 
kamuoyunun malumları olduğu üzere yalnız 
Türkiye’mizi değil bütün insanlık alemini ka-
sıp kavuran 'Koronavirüs' belasından dolayı 
geçen sene olduğu gibi bu senede Muharrem 
ayı sonunda Aşure Çorbası etkinliklerini Sayın 
Malatya Valilik Makamınında takdir ve ten-
sipleri ile devletimize ve halkımıza bir zarara 
sebebiyet vermememiz için maalesef Aşure 
Çorbası etkinliklerini bu sene de üzülerek 
yapılmayacağını belirtiyoruz. Bu itibarla bu 
ayda tutulan oruçların Yüce Mevlamızın der-
gahı izzetinde boşa gitmeyerek kabul edilme-
sini Cenab-ı Allahtan niyaz ederek Yüce Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed ve sevgili Ehli 
Beytine buradan bir kere daha selat-u selam-
larımızı yolluyoruz.” ifadelerine yer  verdi. 
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Soldan sağa
1. 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü 

birimi, kıyye (eski)... Kafatasının genişliği ile uzunluğu 

hemen hemen eşit olan (kimse), kısa kafalı... 2. Tartmak 

işi... Ün... Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya 

depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar... 3. Or-

kestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli 

çalgı... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kulla-

nılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladı-

ğı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından 

abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Daha çok gemi-

lerde görülen bir tür hamam böceği... 4. Şahin, köpek vb. 

hayvanları avcılığa alıştırma işi (eski)... Yayvan, genişçe 

sepet... Yamamak işi... 5. İşletilen paranın faiz katılmamış 

bütünü... Federasyon durumunda birleşmiş olan... 6. Gi-

riş katı... Kayınbirader (halk ağzı)... 7. Yayılma... Ağırlama 

(eski)... 8. Altın elementinin simgesi... Entari yapılmaya 

uygun (kumaş)... Tellür elementinin simgesi... 9. Yakı ile il-

gili (eski)... Edirne iline bağlı ilçelerden biri... 10. İstenilen, 

beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan... 

Karelemek işi... 11. Taşma, taşkın, seylap (eski)... Bire kar-

şı bir, yeke yek... 12. Maydanozgillerden, kokulu tohumu 

hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan bir bitki... 

Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütünü... Tanrıta-

nımaz... 13. Etki... Kısır, verimsiz, döl veremeyen (eski)... 

Ermiş... 14. Kira... Ceylan... Maden yeri (eski)... 15. Kiler-

cinin yaptığı iş... Giysinin belden aşağıda kalan bölümü...

Yukarıdan aşağıya
1. Otoyol... Açık zincirli olan (organik madde)... 2. Dik 

yokuş (halk ağzı)... Araştıran, yoklayan kimse... 3. Ön par-

çaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılan (ceket, ye-

lek)... Politika ile ilgili, siyasi, politik... 4. Baba... Arıların 

yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, 

düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu... 

Dişi tutsak (eski)... 5. Saman rengi, açık sarı... Sıkıntı, güç-

lük, rahatsızlık... 6. Orkestrada vurmalı çalgı takımını kul-

lanan, davulcu... Atardamar ve toplardamarların içinde 

dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini 

sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli 

sıvı... Aktinyum elementinin simgesi... 7. Karmakarışık, al-

lak bullak, darmadağınık... Ahilik ocağından olan kimse... 

8. Yemek... Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen 

kesin yargı... Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak 

yapıldığı yer, mektep... 9. Elma, armut vb. meyvelerin ku-

rutulmuşu (halk ağzı)... Erdemli... 10. İyilik, kayra, atıfet, 

ihsan, lütuf (eski)... Birini konuşamaz duruma sokmak, 

susturmak... 11. Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzi-

mat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız ev-

lenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahke-

melerin başkanları.. Altın kökü... 12. Adlar, isimler (eski)... 

Yerine koyma, yerine kullanma (eski)... Veli... 13. Keten 

dövmeye yara-

yan tokmak... Se-

vinç, şenlik, neşe 

(eski)... 14. Ala-

mana... Döl eşi... 

15. Sonuna “et-

mek” fiili eklen-

diğinde “yerini ve 

niteliğini belirle-

mek, sınırlamak”  

anlamına gelen 

bir söz... Mezra...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

IŞIK ALDIM

Yıldız doğar bu denize,

Hece mısra dize dize,

Sevgi haktır hepimize,

Işık aldım o denizden.

Elimde gül mavi beyaz,

Lodos eser sıcak bir yaz,

Güzel ağlar gözünde naz,

Işık aldım o gözlerden.

Gece olur gözden yaşlar,

Gönül dertli dağla taşlar,

Ağlamasın uçan kuşlar,

Işık aldım o kuşlardan.

Gökte gezer sırla melek,

Arı döner okşar petek,

Kısmet olmuş sana gelmek,

Işık aldım o melekten.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Başsavcı’yı Ziyaret Ettiler
Doğanşehir Adliyesine yeni 

atanan Cumhuriyet  Başsavcısını  
ziyaret ederek yeni görev yerin-
de başarılar dileyerek, hayırlı ol-
sun temennilerinde bulundular.

Doğanşehir ilçesine yeni 
atanan Başsavcı Fahri Cavit’i, 
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Belediye Başkan 
Yardımcıları Bekir Alpagut,Ha-
kan Ürkmez, AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, 
Belediye Şirket Müdürü Mehmet 
Ormancı ve AK Parti Yönetim 
Kurulu üyesi Mustafa Karadağ 
ziyaret ettiler.

Başsavcı Fahri Cavit yapılan 
ziyaretten dolayı teşekkürlerini 
belirtti.

Hayvan Üreticilerine Sıvat Dağıtıldı
Doğanşehir’de hayvancılığı 

daha verimli kılmak, kırsal alan-
da hayvanların temiz su ihtiyacını 
karşılamak amacıyla sıvat dağıtı-
mı yapılmıştır.

Hayvancılık işletmelerine kat-
kı sunmak amacıyla sıvat dağı-
tımına Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, İl Tarım ve 
Orman Müdürü Tahir Macit, İlçe 
Tarım Müdürü İsmet Çılgın,Çayır 
Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdü-
rü Mesut Arı, Malatya Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan 
Akın ile çok sayıda üretici katıldı.
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Çakır; “Cumhurbaşkanımızı Yalnız Bırakmayacağız”
AK Parti Malatya Milletvekili 

Ahmet Çakır, Doğanşehir ilçesini 
ziyaret ederek, burada esnaf ve va-
tandaşlarla bir araya gelip, sorun 
ve talepleri dinledi.

Çakır, “Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı yürüdüğü 
yolda yalnız bırakmayacağız” dedi. 
Milletvekili Çakır, beraberinde Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve par-
tili yöneticilerle birlikte ilçe merke-
zinde esnafları ziyaret ederek, bu-
rada vatandaşlarla bir araya geldi. 

“Büyükşehir döneminde bütün 
ilçelerin altyapısına girdik” Esnaf 
ve vatandaşlardan mutlaka korona-
virüs ile ilgili tedbirlere uymalarını 
ve aşılarını ise yaptırmalarını iste-
yen Çakır, “Malatya’mızın Büyükşe-
hir olmasıyla birlikte, bizler de o dö-
nemde görev aldıktan sonra, bütün 
ilçelerimizde ciddi bir yapılandır-
maya ve çalışmaya gittik. Malatya 
merkezde de olmak üzere 40 tane 
belediyemiz kapandı ve mahalleye 
dönüştü. İlçelerimizin de bir kısım 
görevleri Büyükşehir’e devredildi, 

İlçe Belediyelerimiz de, Büyükşe-
hir Belediyesinin yasasına göre yö-
netime başladı. Bizlerde Belediye 
Başkanlığımız döneminde görev 
aldığımız sürede ilçelerimizin du-
rumlarını gözden geçirdik. Malatya 
Merkezde 2, 11 tane de kırsalda top-
lamda 13 ilçemiz vardı ve bunların 
altyapısına da bakıyorduk. Kaç tane 
arızası var, kaç yıllık ne kadar arıza-

sı var diye bakıyorduk ve buraların 
kaç yıllık altyapısı var, yapılabilir 
mi diye bakıyorduk. Doğanşehir il-
çemizin de 35 yıllık bir alt yapısı var 
diye tahmin ediyorum. Bu da 7 tane 
belediye başkanının görevine teka-
bül eder. Arıza sayısına baktığımız 
zaman günlük arıza sayısı günde 5, 
6 veya 7 tane oluyor ve büyük bir 
giderimiz oluyordu. İlçelerimizin 

alt yapısının tamamının yenilen-
mesine karar verdik. Bu büyük bir 
yatırımdı. Bütün ilçelerimizin içme 
suyu ve kanalizasyonu yaklaşık 100 
kilometreyi buluyordu ve ciddi bir 
çalışma gerekliliği ortaya çıkıyor-
du, her ilçemizde ortalama 50 ve 
100 kilometrelik bir altyapı çalış-
ması gerektiriyordu. Gerçekten bu 
vatandaşı rahatsız eden bir çalışma 
oluyordu, insanlarımız altyapıya 
girdiğimiz zaman bunu bir hizmet 
olarak görmüyor veya öyle bakmı-
yorlardı. İlçelerimiz genelde altyapı 
işine fazla girmez. Girdiği zaman 
ise ciddi anlamda tepkiyle karşı-
laşır, çünkü bunlar hizmet olarak 
görünmez ve toprağı kapattığımız 
zamanda orası unutulurdu. 13 ilçe-
mizde merkez ilçelerimiz de dahil 
altyapısına girerek bunları yaptık. 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
döneminde diğer ilçelerimizde ol-
duğu gibi Doğanşehir’de de içme 
suyu ile kanalizasyon konusunda 
ciddi çalışmalar yaptık.” şeklinde 
konuştu. -“ Türkiye’miz güçlü bir 
şekilde yoluna devam ediyor” Ça-
kır şunları söyledi, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ara verdi. Bizlerde 
ilçe ziyaretlerinde bulunuyoruz, 
bütün Milletvekili arkadaşlarımızla 

birlikte sahada olacağız. Merkez ve 
kırsal ilçelerimiz başta olmak üzere 
her yeri gezeceğiz, vatandaşlarımı-
zın sorun ve sıkıntılarını dinleyece-
ğiz. Sorun ve taleplerini dinleyece-
ğiz mahallemizde bir sıkıntı varsa; 
su, yol başka ne varsa dinleyeceğiz 
ve çözüm bulacağız. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde mücadelemiz 
devam ediyor. Bizim ekonomik 
mücadelemiz ve pandemi ile olan 
mücadelemiz devam ediyor. Türki-
ye’miz güçlü bir şekilde yoluna de-
vam ediyor. Türkiye’miz artık o eski 
darbe ve vesayet dönemini çok ge-
ride bıraktı. Batı’nın ve Amerika’nın 
güdümünde bir Türkiye yok artık. 
Vatandaşlarımızın geleceğini düşü-
nen, kendi dış politikasını belirle-
yen ve enerji üstü konumuna geldi. 
Gencini, yaşlısını mağdur etmeyen 
bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı yürüdüğü 
bu yolda asla yalnız bırakmayaca-
ğız. Bölgede kimin oyun kurduğunu 
görmemiz lazım, bizler figüran de-
ğiliz. Dünyanın nasıl yönetildiğini 
ve kimlerin çıkarı için ne yaptığını 
çok iyi biliyoruz. Bizler de uyanık 
olmalı ve oynanan oyunların her 
zaman farkında olmalıyız.”

Malatya’da Ormanlara Girişler Yasaklandı
Ülke genelinde etkili olan orman yan-

gınları Malatya’da da önlemler alınmasına 
neden oldu. Malatya Valiliği, yaptığı açıkla-
mayla Ağustos ayı boyunca ormanlarda ve 
orman içi yollarda mola vermenin, piknik 
yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmak 
gibi aktivitelerin yasaklandığını açıkladı

Malatya Valiliği tarafından yapılan açık-
lamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 
hava tahmin raporlarına göre bölgemizde 
mevsimsel sıcaklık değerlerinin Ağustos 
Ayı boyunca mevsim normallerinin üzerin-
de seyredeceği, buna bağlı olarak oluşabi-
lecek olağanüstü hava durumları nedeniyle 
İlimizde orman yangınlarının artabilece-
ği değerlendirilerek, milli servetimiz olan 
ormanlarımızı yangına karşı korunmak 
amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Ma-
latya il sınırları içerisinde Orman Yangın-
larıyla Mücadele kapsamında, 06.08.2021 
- 31.08.2021 tarihleri arasında, ormanlarda 
ve orman içi yollarda mola vermek, piknik 
yapmak, mangal, semaver vb. ateş yak-
mak 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. ve 
76. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Ka-
nunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ya-

saklanmıştır. Malatya il sınırları içerisinde; 
yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde 
bulunan izinli park, piknik ve mesire alan-
ları ile tabiat parklarında piknik yapmak 
serbest ancak mangal ateşi yakmak, pik-
nik tüpü vb. kullanmak yasaktır. 6831 sayı-
lı Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddeleri 
kapsamında olan Mahalleler başta olmak 
üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla 
ilişiği olmayan köy Mahalleler de dahil ol-
mak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tar-
la temizliğinden meydana gelen dalların ve 
her türlü bitki örtüsünün yakılması yasak-
lanmıştır. Orman alanları civarındaki tesis-
ler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını 
etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle 
oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici 
bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Ener-
ji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili 
kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alan-
lardan geçen bölmelerinde gerekli bakım-
ları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı 
her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji 
kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediye-
ler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde 
bulunan çöp toplama alanları çevresinde 

koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine 
karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, 
Kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kay-
makamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü 
koordinasyonunda genel kolluk ve orman 
kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri 
etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapa-
caklardır. Bu karar Malatya ili sınırları içe-
risindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. 

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı 
hareket edenler hakkında 6831 sayılı Or-
man Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili 
hükümleri uyarınca idari ve adli işlem ya-
pılacaktır. Bu karar hükümleri 06.08.2021 - 
31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu 
karar hükümleri Malatya Valiliği tarafından 
yürütülür” denildi.HABER MERKEZİ


