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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

DEVA Partisi İlçe Kongresinde 
Bahri Yılmaz Güven Tazeledi! 
DEVA Partisi Malatya İlçe Kongreleri de-

vam ediyor. Deva Partisi Doğanşehir Olağan 
İlçe kongresini gerçekleştirdi. 

Doğanşehir İlçesinde gerçekleştirilen 
kongreye Deva Partisi Merkez Kurucular Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya 
Kurucu İl Başkanı Onur Güneş, Yeşilyurt İlçe 
Başkanı Mahmut Nurlan, Battalgazi İlçe Baş-
kanı Göksel Atlı  ve il ve ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.     

Doğanşehir Kurucu İlçe Başkanı Ahmet 
Bahri Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
kongrede, açılış konuşmasını müteakiben di-
vanın oluşturulmasına geçildi. 

Yapılan oylamada Kongre Divan Başkan-
lığına Deva Partisi il Kurucular Kurulu üyesi 
Nurzat Gücük, divan üyeliklerine ise Serdar 

Günata ,Belkıs Polat , Osman Ergül   Ve  Elif 
Güven seçildiler.  Protokol konuşmalarının 
sonra ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyele-
rinin seçimine geçildi. Yapılan seçimde Ahmet 
Bahri Yılmaz  tarafından önerilen liste seçildi. 

ASIL ÜYELER
 Adnan Oğuz ŞAHİN
Hüseyin  BARLAS
İzzet ALAGÖZ
İlyas ŞAHİN
Bülent BİRİ
Murat SANCAR
Mehmet DEMİRCAN
Garip Serkan BİTKİN
Muhammet Usame YILMAZ
İbrahim ARSLAN
Haber: Kemal Karaaslan

Doğanşehir’in Onursal Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün
Adını Taşıyacak Hayır Çarşısı Açılış İçin Gün Sayıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Belediyecilik alanında da yap-
mış olduğu çalışmalarla takdir top-
lamaya devamediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ker-
nek Külliyesi altında bulunan 700 
metrekarelik alanı hayırseverliği ile 
tanınan rahmetli       Doğanşehir’in 
onursal  Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Hayır Çarşısı olarak düzenli-
yor. Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar gıda, giyim ve mobilya 
gibi ihtiyaçlarını karşılama imkânı-
na kavuşmuş olacak. 2’DE

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan Polat Mahallesi’nde

Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan 
Doğanşehir ilçesi-
nin Polat mahalle-
sinde vatandaşları 
ziyaret etti.3’TE
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Doğanşehir’in Onursal Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün
Adını Taşıyacak Hayır Çarşısı Açılış İçin Gün Sayıyor

Malatya Büyükşehir Belediye-
si Sosyal Belediyecilik alanında da 
yapmış olduğu çalışmalarla takdir 
toplamaya devamediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 
Kernek Külliyesi altında bulunan 
700 metrekarelik alanı hayırsever-
liği ile tanınan rahmetli       Doğan-
şehir’in onursal  Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Hayır Çarşısı olarak 
düzenliyor. Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar gıda, giyim ve 
mobilya gibi ihtiyaçlarını karşılama 
imkânına kavuşmuş olacak.

Malatya Büyükşehir Belediye-
si Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 

Başkanı Mustafa Katipoğlu rahmet-
li Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük Hayır Çarşısı’nın açılışa 
hazır olduğunu belirterek, ihtiyaç 
sahibi vatandaşların kısa bir zaman 
sonra alışveriş yapabileceklerini 
söyledi.

Katipoğlu: Çok önemli 
bir görevi yerine 
getirmiş olacağız

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Da-
ire Başkanı Mustafa Katipoğlu 
yaptığı açıklamada, “Büyükşehir 
Belediyemizin ve hayırseverlerin 

destekleriyle bu alanda çok önemli 
bir görevi yerine getirmiş olacağız. 
Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda ay-
lık, üç aylık ve yıllık olmak üzere bir 
puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız alışveriş yapabile-
cekler” dedi.  

Gürkan: İhtiyaç sahibi vatan-
daşlarımız için çok güzel bir mekân 
oluşturuldu

Belediyeciliğin temel esasların-
dan birinin de Sosyal Belediyecilik 
olduğunu belirten Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
“Sosyal Belediyecilik kapsamında 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın te-

mel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için arkadaşlarımız tarafından çok 
güzel bir mekân oluşturuldu. Ker-
nek Külliyesi altında 700 metrelik 
alan içirişinde oluşturulan Hayır 
Çarşısında vatandaşlarımız gıda, 
giyim ve mobilya gibi ihtiyaçlarını 
karşılama imkânına kavuşmuş ola-
cak” dedi.  

Gürkan: Hayır 
Çarşısına Vahap Küçük 

ismi verilecek
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Selahattin Gürkan Hayır Çarşısı’na 
Vahap Küçük isminin verileceğini 
belirterek, “Kısa süre önce kaybet-
tiğimiz, hayırseverliği ile tanınan, 
Doğanşehir’in babası dediğimiz, 
Türkiye’nin hayır abidesi olan Va-
hap Küçük’ün ismini Hayır Çarşı-
mızda yaşatacağız.

Vahap Küçük Hayır Çarşımızda 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kart 
sistemiyle buradan ihtiyaçlarını 
hiçbir ücret ödemeden sadece puan 
sistemiyle karşılayabilecekler. İlgili 
arkadaşlarımız bu hususta çalış-
malarını yürütmekteler. Uygulaya-
cağımız bu sistem ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın gururunu incit-
meden hizmet sunacağız. Yapmış 
olduğumuz bu çalışmaların hayırlı 
olmasını temenni ediyor, çalışma-
larda emeği geçen Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı ve eki-
bine teşekkür ediyorum” şeklinde 

konuştu.  

Engelli vatandaştan 
Başkan Gürkan’a 
sevgi dolu sözler

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Vahap Küçük 
Hayır Çarşısı ziyareti sırasında yü-
rüme engelli Orhan Gülfırat’la bir 
süre sohbet etti. 

Çalışmalarından dolayı Baş-
kan Gürkan’a teşekkür eden Orhan 
Gülfırat, “Sayın Başkanımızdan Al-
lah razı olsun. Bizleri arayarak ha-
limizi sorarak bizimle ilgileniyor. 
Çalışmalarınız bizi gururlandırı-
yor. Arkamızda duran bir belediye 
başkanımızın olması bizleri gurur-
landırıyor. İşlerinizin yoğunluğunu 
biliyoruz. Müsait olduğunuz bir za-
manda Sayın Başkanımızı Engelliler 
Koordinasyon Merkezinde ağırla-
mak istiyoruz” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi olarak 
engelli vatandaşlarımızı düşünerek 
hizmet ürettiklerini belirten Baş-
kan Gürkan ise, “İnsanları düşüne-
rek ilgilenmek, nezaket göstermek 
bir vecibedir. Bu vecibeyi göster-
mek bile artık büyük bir lüksmüş 
gibi algılanıyor. Yoğun bir tempo 
ile Malatya’ya hizmet üretmenin 
çabası içerisindeyiz. Salgın süresi 
geçtikten sonra hep birlikte bir ara-
ya gelerek sohbet eder çay içeriz” 
sözlerini ifade etti. 

Haber Merkezi

DOĞANŞEHİRDE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir’i bir şantiye alanına çevir-

di. Doğanşehir’in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor. Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt yaptığı açıklamada; “ Biz Doğanşehir’in yol sorunlarını çözüme 
kavuşturacağız. Bir program dahilinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Malat-
ya- Doğanşehir ile Doğanşehir Sürgü yol çalışmaları son hızla devam ediyor. Şuanda.  Do-
ğanşehir – Sürgü caddemizdeki asfaltlama çalışmalarınız son surat devam ediyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Malatya’da Basın Mensupları ile Bir Grup
Bürokrat Haftasonu Adıyaman İlini Ziyaret Etti

Adıyaman Şehit Aileleri Derneği eski Başkanı Ömer 
Çiçek’in daveti üzerine Kızılay Malatya Şube Başkanı Ra-
mazan Soylu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap 
Güner, Battalgazi SYDV Müdür Yrd. Murat Maskar, Beydağı 
Vergi Dairesi Müdür Yrd. Cengiz Tayfun,  Çağdaş Gazete-
ciler Derneği Başkanı İbrahim Göçmen, Gazeteci Kayhan 
İnceoğlu, Ali Aladağ'ın da aralarında bulunduğu iş adamı 
Kenan Gerçek, Cuma Avcı, Cumali Aksaç, Şahin Karahan, 
Ali Durak, Bekir Keskin, İş adamı Şenol Sarıcı'dan oluşan 
Malatyalılar Heyeti Adıyaman'ın tarihi Turistik yerlerini 
gezdiler. 

Adıyaman’da Çarşıyı'da gezen Malatyalılar Gurubu, 
Adıyaman Kalesi, Abuzer Gaffari türbesini, bazı yatırları, 
Perre Antik Kenti, Seyir Terası gibi yerleri gezdi. Malat-
yalıları daha sonra malikânesinde ağırlayan Ömer Çiçek 
katılım için teşekkür ederek “bu gün Adıyaman’da bizleri 
mutlu ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Malatyalı hem-
şerilerimin her zaman başımızın üstünde yerleri var ” dedi.

Malatyalılarda Adıyaman’da mutlu bir gün geçirdikle-
rini belirterek, daveti ve ilgisi için Ömer Çiçek’e teşekkür 
ettiler. HABER MERKEZİ
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GÜZEL OLMUŞ

Güzel olan dosta bakar,
Gece gündüz ağıt yakar,
Felek vurmuş acı beter,
Benim dosta bir minnetim var.

Barış olmuş arşa koşar,
Ses geliyor dağı aşar,
Saz çalınır sevda yaşar,
Benim saza bir minnetim var.

Aşın olsun kapı açar,
Ozan dertli sözü seçer,
Kerem olan çölü geçer,
Benim söze bir minnetim var.

Deniz mavi rengi gökte,
El uzatsan kalmam tekte,
Minnet etmem o felekte,
Benim tele bir minnetim var.

Garip bilir iç duygunu,
Derdi sorma al dengini,
O aşkınla bul sevgini, 
Benim aşka bir minnetim var.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Dağlık bölgelerden, yamaçlardan suların getirdiği 

kum veya taş parçalarının bir düzlükte oluşturduğu yelpaze 
biçimindeki yığın... 2. Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı kar-
şıtı... Bitki yapraklarının tam ortasında bulunan ve yan da-
marlara göre daha kalın olan damar... 3. Gam dizisinde “si” 
ile “re” arasındaki ses... Kansızlık... Güneş doğmadan önceki 
alaca karanlık, fecir... Baryum elementinin simgesi... 4. Bir 
kuruluşun faaliyetine son verme (eski)... Deniz, göl, ırmak 
vb. su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum... Ortodoks-
larda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve 
yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri... 5. Hay-
vanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap... Kesintisiz, 
aralıksız (eski)... 6. Teknetyum elementinin simgesi... Para 
veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap... Kulağın 
duyabildiği titreşim, seda, ün... 7. Bir kimsenin yaptığı işin 

beğenilmediğini kendisine sert sözlerle söylemek (halk 
ağzı)... Alışverişte durgunluk... 8. Karakter... Evladı olma-
yan... Titan elementinin simgesi... 9. Doğa... Kırıcı ve sert 
söz söylemek, paylamak, tekdir etmek... 10. Kalay elemen-
tinin simgesi... Yıldırım (eski)... Kök veya soy bakımından... 
11. Dikme... Hamarat olma durumu... 12. Türlü maddeler-
den yapılmış, altında tekerlekler bulunan, üzerinde kayılan 
alet... Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden 
önce gelen, son karşıtı... Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu 
üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıva-
ma aracı... 13. Teğet (eski)... Gözenekler (eski)... 14. Iramak 
işi... Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama... 
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işa-
retleme, anıştırma, ihsas... 15. Kekeleme işi... Batmış olan 
nesnenin, yüzeye yakın balıkların yerini ve durumunu yan-
sılanan ses dalgalarıyla belirleyen sistem...

Yukarıdan aşağıya
1. Rüzgâr (eski)... Yakınsak olma durumu... 2. Yaptığı iş 

beğenilmediğinde “sanki iş görmüş gibi” anlamında kulla-
nılan bir söz... Aranmak işi... Renyum elementinin simgesi... 
3. Radyum elementinin simgesi... Bir yapının veya aracın 
katlarından altta olanı... Ölçüleri birbirini tutmak... 4. Ana 
yurdu Asya’nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yap-
rakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta 
kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir 
ağaç... İçinde bulunulan lig maçlarının bir üst ligi... 5. Oğuz 
Türklerinin yirmi dört boyundan biri... Otlak... İşler, işlemler 
(eski)... 6. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış 
yapı... Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür 
mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi mad-
de... Yeniden canlandırma, diriltme (eski)... 7. Eski Mısır’da 

şehir devleti... Gereksiz, anlamsız, boş söz (eski)... Çalışma, 
emek (eski)... 8. İkinci Çağın yaklaşık kırk beş milyon yıllık 
dönemi... En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nice-
lik), maksimum, maksimal... Bizmut elementinin simgesi... 
9. Köpek... Ayağa kalkmış durumda... İki veya daha çok şeyin 
sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden deği-
şerek çalışması, keşikleme, münavebe... 10. Damla (eski)... 
Esrar kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse... 11. 
Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi 
işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya 
birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz... Herhangi bir sebep-
le veya bilinmeyen bir sebeple... Bazı yemeklerin üzerine 
dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılan karışım... 
12. Başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve 
sallayarak yapılan alay işareti... Azaltmak işi... 13. İşaret... 
Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin öl-
çülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan’da 
görülen toplumsal sınıfların her biri... Melamin reçinele-
rin yapımında ve 
deri tabaklamada 
kullanılan suda 
az çözünen siya-
namidin halkalı 
trimerimeri olan 
beyaz kristaller 
halinde bir bile-
şik... 14. Baltala-
ma... Tanı... 15. 
İran dili ve kültü-
rü araştırmaları... 
Tren...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Selahattin Gürkan Polat Mahallesi’nde

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan Doğan-
şehir ilçesinin Polat mahallesinde 
vatandaşları ziyaret etti. Doğanşe-
hir’in Polat mahallesinde mahalle 
sakinleriyle bir araya gelen Büyük-
şehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’a, Eski Gümrük ve Ticaret 
Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Ma-
latya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, 
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti 
Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan 
Kâhtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan 
Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Doğanşehir Ak Parti 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ile 
birlikte daire başkanları ve muh-
tarlar eşlik etti. Polat Mahallesi’ne 
yapılan ziyarette konuşan Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’ın Polat 
Mahallesindeki alt yapı ve içme su-
ları çalışmalarını bitirdiğini ifade 
ederek teşekkürlerini iletti.

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Polat’a 
yakışır ve yaraşır hizmetler sunaca-
ğını ifade ederek, “Polatlı hemşeri-
lerimizin başta muhtarımız olmak 
üzere bu sıcak karşılamalarından 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 
Sorunlarla ilgili muhtarımızla gö-
rüştük. Bir problemin olmadığını 
söyledi. Eğer eksiklerimiz varsa da 
eksiklerimizi gidereceğiz. Beledi-

yelerle ilgili günümüz şartlarının 
ihtiyaçlarıyla ilgili bütün hizmetler 
ayağınıza kadar gelecektir bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. MAS-
Kİ Genel Müdürlüğümüz su ve kana-
lizasyonla ilgili gerekli çalışmalarını 
tamamladı. Asfalt çalışmaları da 
başladı. İnşallah bu çalışmalarımız-
da bitecek. Polat’ımıza yakışır ve 
yaraşır hizmetlerimizi sunacağız. 
Bu anlamda bütün Polatlı kardeş-
lerimize yapılan hizmetlerin hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Malatya’da 1000 m2’lik bir ha-
yır çarşısı yaptıklarını ve bu çarşıya 
hayır abidesi olan Vahap Küçük’ün 
adının verileceğini belirten Başkan 
Gürkan, ”Bizim nezdimizde Doğan-
şehir’in hayır abidesi olarak tanıdı-
ğımız Vahap Küçük’ü de kaybettik. 
Hepinizin başı sağ olsun diyorum. 
Biz Doğanşehir İlçemizde Vahap 
Küçük adına bir meydan düzenle-

mesi yaptık. Şuanda da Malatya’da 
kendisinin adına yaklaşık 1000 m2 
alana sahip hayır çarşısı yerimizi 
yaptık. Vahap Küçük ağabeyimizin 
evlatlarıyla görüşmemizde yapaca-
ğımız hayır çarşımızın bütün yiye-
cek ve giyecekleri ile ilgili rahmetli 
Vahap Küçük’ün oğulları tarafından 
bunlar karşılanacak. Biz hayır çarşı-
mıza da sizlerin hemşerisi olan, ha-
yır abidesi olan Vahap Küçük adını 
verdik. Bu hizmetinde hayırlı olma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese 
eşit hizmet götüreceksiniz anlayı-
şını benimsediklerini söyleyerek, 
“Sizlerden ricam şu ki biz her gitti-
ğimiz yerde şunu belirtiyoruz; bir-
birinizi sevin, birbirinize husumet 
duygusu içerisinde olmayın. Burada 
birbirinize küskün ve dargın olma-
yın. Bizim hizmet anlayışımızda da 
herkes bir bütündür, herkes bizim 

kardeşimizdir. Gökyüzünde yaşa-
yan herkes nasıl havayı teneffüs 
ediyorsa, güneşin ışığından nasıl 
faydalanıyorsa bizim de hizmet an-
layışımız aynen bu şekildedir. AK 
Parti’nin de zaten farklı tarafı ve 
misyonu budur. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın her toplantıda bizlere 
ifade ettiği; oy veren vermeyen, se-
ven sevmeyen herkese hizmeti eşit 
götüreceğiz diyor. Bizde hizmetleri 
sizlerin ayağına getirmeye devam 
edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken 
dikkat ederseniz en bol hizmetler 
yapılıyor. Bu anlamda da Cumhur-
başkanımıza, hükümetimize, mil-
letvekillerimize teşekkür ediyorum. 
Biz birlik ve beraberlik içerisinde 
memleketimizi mazisine layık is-
tikbale hazırlama noktasında el ele 
vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, 
hep birlikte Malatya’mızı, Doğanşe-
hir’imizi, Polat’ımızı ihya edeceğiz 
diyorum” açıklamasında bulundu.



4 13 EKİM 2020HABER

A D A L E T    
Ü Z E R İ N E -9

Bu yazı dizisini yazarken, en küçük  
topluluk  aileden  başlamak üzere,  en 
bü-yük topluluk  olan  devletlerde;  halkın  
refah  ve  mutluluğunun  sağlanmasında 
en  önemli  etken  olan ADALET’ i  ve  onun  
nasıl uygulanırsa  önemini  koruyup fayda  
sağlayacağı, ya da nasıl uygulanırsa da 
topluma zarar  verip insanları mut-suz  kı-
lacağını  tarihsel süreç içinde ele alarak ör-
neklerle açıklamaya çalıştım. Bu çalışmayı  
yaparken  de  başta  kutsal  kitabımız 
Kur’an-ı  Kerim’in  konu  ile  ilgili ayetlerin-
den ve başta Hz. Muhammet başta olmak 
üzere de İslam dini üzerinde söz sahibi 
olan değerli alim ve düşünürlerin veciz 
sözlerinden, dinimizin bu konu ile ilgili ya-
zılmış kitaplardan ( Ahlâki Erdemler- Prof. 
Dr. Cafer Sadık Yaran )  baş-ta  Ayşe Sucu 
olmak üzere  bazı  yazarların gazetelerdeki 
konu ile ilgili makalele-rinden  yararlanıp  
kendi  şahsi  düşüncelerimle de  harmanla-
dım. Kusurlarım ol-muşsa da af ola …   

Bu yazı dizisini, bir gazete sayfasın-
da okuyup ve çokça etkilendiğim, her 
oku-dukça gözyaşlarına boğulduğum,  ger-
çekten yaşanmış acıklı, acıklı olduğu kadar 
ibret alınması gereken bir hikaye ile nokta-
lamaya çalışmak isterim …  İnsan, ba-zen 
bulunduğu  mahalde, bazen yurdun, hatta  
dünyanın  bilmem neresinde ol-sun, bazı 
olaylara, ya bizzat şahit olur, ya da  gazete 
ve  televizyon  kanalları  ile haberdar ola-
bilir. Basit gibi görünen olaylar hemen kısa 
bir sürede  unutulup gi-derken, önem  arz 
eden olaylar ise ehemmiyetine  göre akıl-
dan çıkmaz, insanın yüreğine mıh gibi ça-
kılır. Öyleleri de var ki,  yüreklerin  tellerini  
titretir, acıların, duyguların  en derinini 

yaşatır. Onun  etkisinden  asla kendini kur-
taramaz … Gerçek  manada  insan olanlar 
için  bu tür olaylar, ibret  alınması  gereken  
birer ders niteliğindedir. Haliyle benim 
de ders alabildiğim, üzüldüğüm  hatta  
kahrol-duğum, bunun yanında  coşku  ile  
sevindiğim, duygu  seline kapıldığım anlar 
ve olaylar oldu kuşkusuz.  Ama öyleleri  
var ki,  insan, hayatı  boyunca  unutamı-
yor onları … Beni  son  derece  etkileyen, 
okuyunca  kendimi  tutamayıp hıçkırıklara 
boğan  bir gazete haberini sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Belki sizler de okumuş 
olabilirsiniz. Ders niteliğinde, insanı duygu 
seline kaptıran ve asla unutamayaca-ğı bu 
olayı, okumuş olanların tekrar yaşaması, 
okumamış  olanların da,  o anları an be an 
yaşaması adına gündeme getirmek istiyo-
rum.  O haberi  veren  gazete kupürünü, 
itina  ile saklıyordum, ancak  bütün arama 
ve  taramalarıma  rağmen bulamadım. 
Oysa ihtimamla saklıyordum.  Bu; onurlu, 
insanın  canını  içten  içe yakan, karma-
şık  duygular içinde  kaybolup  gitmesine 
neden  olan olayı  sizlere  aktarırken, aynı 
havayı verebilir miyim? Ne derecede  ve  
ne  kadarını doğru bir şekilde aksettirebili-
rim, onu da bilemiyorum …

 A  D  A  L  E  T       H  A  N  I  M
Egenin büyükçe  bir ilçesi ( Söke), tarihi  

bir  gün  yaşıyordu. Herkes hummalı bir 
gayret içerisinde adeta didinip duruyordu. 
Sokaklar, caddeler, itina ile temiz- leniyor, 
görülen aksaklıklar giderilmeye çalışılı-
yordu. Belli ki büyük biri gelecekti ilçeye. 
Bütün bu hummalı hazırlıklar onun  için-
di  kuşkusuz. İlçenin tüm insanları büyük 
bir heyecan ve coşku içinde, gelecek olan 
büyük insanı bekliyordu.  O kişi, öylesine 
biri değildi. O, tüm ulusun, coşku ile,  saygı 

ve sevgi seli ile bağrına bas-tığı  ulu  önder  
Atatürk’ten  başkası değildi. Onu  yakından  
görmek, ona dokun-mak,  onun sesini duy-
mak, alıp verdiği nefesini solumak; sevinç-
lerin ve hazların en  büyüğü  idi.  Bundan 
daha  büyük  bir olay, bundan daha büyük 
bir heyecan olabilir miydi? 

Biri vardı ki o, herkesten daha çok 
heyecanlanıyor, adeta  yerinde  duramıyor- 
du. Bu Söke Lisesinin kız öğrencilerinden 
biri idi. Kendisine okul idaresince, Ata- 
türk’ü karşılama esnasında  çiçek sunma 
görevi verilmişti. Kendisi için bu görev, gö-
revlerin en büyüğü  olacak ve  hayatının en  
önemli  bir kesitini  oluşturacaktı. Bundan 
dolayı da, büyük gurur ve coşku duyuyor-
du.  Hata  yapmamalıydı. Tüm gece boyun-
ca hiç ama  hiç uyumadan  hazırlıklarını 
yaptı. Siyah önlüğünü ve be-yaz yakalığını 
yıkayıp, daha sonra  önlüğünü  bir güzelce 
ütüledi, düzgün durma-sı için de yakalığını 
kolaladı … Çiçeği Ata’ya nasıl sunacağı, 
sunum yaparken nasıl hareket edeceği 
ve neler diyeceğinin provalarını sık sık 
yapıverdi. En ufak bir ak-saklığa meydan  
vermemeliydi. Karşısındaki  alelade  bir  
insan  değildi. Bu  ülke-nin  yoktan var 
olmasında, tüm silah  arkadaşları  birlikte  
hayatını ortaya koyup, ülkeyi ve insanları-
nı özgürlüklerine  kavuşturan, büyük  bir  
kahramandı o. Onun   ve silah arkadaşla-
rı ve Türk ulusunun  şecaati  sayesinde, 
insanlarımız;  kendi  öz  topraklarında  
özgürce  yaşıyor, semalarında al bayrağı 
gururla dalgalanıyor, mi-narelerinde ezan-
lar susmacasına  okunuyordu. Böyle  birisi  
için ne yapılsa  tabii ki yeterli değildi …   

Sabah olduğunda tüm ilçe halkı ayakta 
idi. Bütün ilçe halkı, bu arada okul öğ-ren-
cileri,  öğretmenler ve  idareciler, onun  
geleceği  güzergah üzerinde  sıralan-mış 
büyük bir heyecanla Ata’sını bekliyorlardı 

… Bir süre  sonra büyük bir  dalga-lanma  
oldu. Biri avazı çıktığı  kadar bağırıyordu 
“ Geliyooor, geliyor!”… Nihayet  siyah  bir 
araba ilçe meydanında duruverdi.  Koru-
maların eşliğinde arabasından inen Ata, 
halkı selamlamaya başladı. Önce büyük bir 
sessizlik arkasından  büyük bir coşku ile, 
alkış ve sevgi sesleri ortalığı çınlatıverdi. 
Talimat üzerine elinde bir demet çiçek-
le bir kız öğrenci,  Ata’ya doğru düzgün  
adımlarla ilerleyerek  çiçeği ona neza-
ketle takdim etti. Bütün bunlar  olurken 
bu  kız öğrenci, adeta kalbinin duracağını  
hissediyordu.  Çakmak çakmak  gözleri,  
heybetli  duruşu ile karşısın-daydı  Ata. 
Ve ona bizatihi çiçeğini  sunarken,  içinde  
fırtınalar kopuyordu.  Ata,  nezaketle kız 
öğrencinin takdim ettiği çiçeği gülümseye-
rek aldı ve “ Senin  adın ne bakayım? diye 
sordu. “Adım, Adalet efendim” dedi kız öğ-
renci. “Çok güzel ve  anlamlı bir isim. Peki,  
okuyunca  ne olmak istersin?” diye sordu 
Ata. Kız öğrenci   “ Doktor  olup  hastalara  
derman  olmak isterim  efendim” dedi. “ 
Güzel, gerekli  ve  de  önemli bir meslek  
ama, madem senin  adını adalet koymuş-
lar, insanlara   derman  yerine  adalet  
dağıtsan  daha  iyi olmaz mı? Bu  sana,  
ismine  izafeten daha da iyi yakışır” diyen 
Ata, yanındakilerle birlikte kaymakamlık  
binasına  giri-verdi … 

MÜNİR
TAŞTAN

Sürgü Fayı
Çelikhan ve Göksün arasında D-B yönünde 160 km uzanan 

bu fay Doğanşehir ilçesi sınırları içinde Kurucaova’nın eski 
yerleşim alanın içinden, yeni yerleşim alanının 1.5 km kuze-
yinden, Güzelköyün 1 km kuzeyinden, Takaz kaynağından, 
Sürgü’nün içinden, Sürmelipınardan, Hudut yakınlarından, 
Günedoğru’nun 4 km güneyinden, Kalecik yakınlarından, Ka-
dılı’nın 1.5 km güneyinden, Kapıdere’nin 2 km kuzeyinden, 
Bıçakçı’nın 1 km güneyinden geçerek batıya Elbistan’a doğru 
devam etmektedir. 1900 yılından günümüze kadar bu fay ile 
ilişkili merkez üssü Doğanşehir ilçesi sınırları içinde kalan ve 
büyüklüğü 4-5 arasında olan 15, büyüklüğü 5.6 olan 1 ve bü-
yüklüğü 6 olan 1 deprem meydana gelmiştir. Son iki deprem 
05.05.1986 tarihinde gerçekleşmiştir. Günün erken saatlerin-
de 06.35 deki 6 büyüklüğündeki deprem 7 can kaybına 824 
binada hasara ve13.39 5.6 büyüklüğündeki deprem ise 7 can 
kaybına 824 binada hasara neden olmuştur. Sürgü Fayı’nın 
1900 öncesi davranışı konusunda yeterli veri bulunmamak-
tadır.

Doğanşehir Fay Zonu
Karaterzi, Polat, Söğüt ve Kadılı yerleşim merkezlerinin 

yakınından geçen bir grup faydan oluşan bu zonda 1900 yı-
lından günümüze kadar büyüklüğü 4-5 arasında olan 2 dep-
rem meydana gelmiştir. Bu fayın da 1900 öncesi davranışı 
konusunda yeterli veri bulunmamaktadır.

Malatya Fay Zonu
Malatya Fay Zonu Doğanşehir ilçesi sınırları içindeki Göv-

deli ve Küçüklü köylerinin yaklaşık 1 km, Çavuşlu’nunu 2 km 
ve Dedeyazının 1 km KB’ sından geçerek Akçadağ ilçesine 
bağlı Örenköy’ün 3km KB’ sından geçerek Akçadağ ve Ar-
guvan ilçe sınırları içinden KD ya doğru devam etmektedir.  
Fayın, Doğanşehir ilçesi sınırları içindeki bölümünde 1900 
yılından günümüze kadar büyüklüğü 4’ ü aşan herhangi bir 
deprem bulunmamaktadır. Fayın daha kuzeydeki bölümünde 

ise büyüklüğü 4’ ü aşan hasar yapıcı herhangi bir deprem bu-
lunmamaktadır. Bu fayın da 1900 öncesi davranışı konusun-
da yeterli tarihsel kayıtlar bulunmamaktadır. Ancak son za-
manlarda yapılan Paleosismolojik çalışmalarda son 10.000 
yılda Malatya Fayı üzerinde dört büyük depremin meydan 
geldiği ve bu tür depremlerin tekrarlanma aralığının ise 2275 
± 605 yıl olabileceği önerilmiştir (Sançar vd., 2018).

Çığlık-Eskiköy Fayı
Çığlık ve Eskiköy yakınlarında genç birimlerde fay etkin-

liklerine bağlanabilecek özellikler gözlenmektedir. Bu hat 
boyunca 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4-5 ara-
sında olan 2 deprem meydana gelmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere ilçemiz ne 
yazık ki önemli bir deprem tehlikesi altındadır.  

-Deprem bölgesinde yaşayan hemşehrilerimizin alması 
gereken tedbirler?

İnsanlar Doğanın dilini dikkate aldıklarında onun nimet-
lerinden azami miktarda fayda sağlarken zararlarından da 
asgari miktarda etkilenirler.

Deprem zararlarını azaltmak için bir yöredeki deprem 
tehlike ve risk analizinin bilimsel kriterlere uygun bir biçim-
de yapılması gerekir. Modern afet yönetim ilkelerine göre 
can ve mal kayıplarına neden olmanın yanı sıra sosyo-eko-
nomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyeli olan her 
şey “tehlike”dir. Bir tehlikenin bölgenin sakinleri, özellikleri, 
etkinlikleri, özgün tesisleri veya yapıları üzerine olan tahmi-
ni kötü etkisi ise “risk”tir. Deprem söz konusu olduğunda bu 
tanımları şu şekilde ifade edebiliriz. Deprem tehlikesi, hasar 
ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden kay-
naklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman 
periyodu içerisinde belirlenmesidir. Deprem riski ise, deprem 
nedeni ile hasar, mal ve can kaybı ihtimali olarak tanımlanır. 
Yani deprem risk kavramı yalnızca deprem olayını değil aynı 
zamanda depremden dolayı oluşan sonuçları da içermekte-

dir.
Son zamanlarda medyada deprem ile igili tartışmalarda 

oluşturulan yanlış bir kavramı düzeltmek istiyorum. Bir dep-
remin önceden bilindiğinin iddia edilmesi için şu soruların 
kesinlikle yanıtlanması gerekir. Deprem nerede, ne zaman 
ve ne büyüklükte meydana gelecek. Günümüzde bilim nere-
lerde deprem oluşabileceğini belirleyebilmektedir. Örneğin 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan diri fay 
haritasında gösterilen faylar bu soruya büyük oranda cevap 
verebilmektedir. Ancak bu da fay hattının hangi bölümünün 
hangi noktasında depremin başlayacağını söyleyebilecek ke-
sinlikte değildir. Sonuç olarak gelecekteki depremlerin ko-
numu, oluş zamanı, büyüklüğü ve diğer özellikleri belirsizlik 
sunduğundan deprem tehlikesi belirlemelerinde ancak ola-
sılık hesaplarına dayalı tahminler yapılabilir. Örneğin şu fay 
hattı üzerinde yıkıcı bir depremin önümüzdeki 10, 20, 50 yıl 
gibi bir dönemde oluşma olasılığı %? kadardır gibi.

DEVAMI HAFTAYA

Attilla Özdemir’in Hemşerimiz Deprem
Uzmanı Hüseyin Yılmaz ile Röportaj Yaptı


