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GAZETECİLER GÜNÜ
Gazetecilik; bilgi, birikim ve yeteneğin harmanlan-

dığı kutsal mesleklerin başında gelmektedir. 
Gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihtiyaçların-

dan olan iletişim, haberleşme ve toplumsal duyarlılığı 
yansıtan düşünceler, gazetecilerin eleğinden geçerek 
bizlere aktarılmaktadır. Halkın doğrudan bilgilendiril-
mesi ve bilinçlendirilmesi adına büyük emekler sarf 
eden gazeteciler, kimi zaman oldukça riskli ve zor 
şartlar altında görevlerini icra etmektedirler. 

Kamu yararına yönelik hizmetlerini gerçekleştiren 
gazeteciler, yerelden genele sosyal, kültürel, ekonomik 
gelişime katkı sağlamak suretiyle ülkemizin büyüme-
sine ve kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadırlar. 
Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın 
haber alma hakları adına cefakârca, fedakârca çalışan 
basın mensuplarımız aynı zamanda demokrasimizin ve 
ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur.  Ancak 
bu özgürlüğün ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kas-
tı kesinlikle olmamalıdır. Gazeteci, kalemi ile toplumu 
kin ve tahrike sürüklememeli; düşünce özgürlüğü, 
kişilere yönelik ağır itham ve iftiralarda bulunmak 
anlamına asla ve kat’a gelmemelidir. Gerçek gazeteci, 
toplum yararını gözeten ve koruyandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle; Malatya’mızın ve Do-
ğanşehir’imizin değerli basını başta olmak üzere, ülke-
mizin menfaatleri, milletimizin çıkarları doğrultusunda 
gerçeklerin peşinden koşarak, toplumu aydınlatan tüm 
gazetecilerin 10 0cak çalışan Gazeteciler Bayramı’nı 
kutlar, kendilerine başarılı bir meslek hayatı dilerim. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

VALİ BARUŞ “TÜRKİYE’DE DARBELER VE MALATYA
YEREL BASINI” SERGİSİ AÇILIŞINA KATILDI

HABER MERKEZİ
Vali Aydın Baruş, Malatya 

Gazeteciler Cemiyeti tarafın-
dan, “10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü” dolayısıyla “Tür-
kiye'de Darbeler ve Malatya 
Yerel Basını” sergisi açılışına 
katıldı.

Vali Baruş, alışveriş mer-
kezinde düzenlenen serginin 
açılışında yaptığı konuşmada, 
tüm basın mensuplarının gü-
nünü kutladı.

Gazeteciliğin sorumluluk 
gerektiren ve kamu vicdanı-
nın sesi çok önemli bir mes-
lek olduğunu aktaran Baruş, 
basının toplumun belleğini 
tutan ve bunu geleceğe taşı-
yan sorumluluğu yerine getir-
diğini vurguladı.

Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti tarafından önemli bir 
serginin açıldığına dikkati çe-
ken Vali Baruş, şöyle devam 
etti:

“Geçmişte yaşadığımız 
problemleri unutmadan, mil-
let iradesine kasteden bu 
güçlerin memlekete ne kadar 

büyük zararlar verdiklerini 
hiçbir zaman hatırımızdan 
çıkarmadan bu tarihi hatır-
lamaya devam edeceğiz. En 
son 15 Temmuz 2016'da mil-
letimizin iradesine kasteden 
hainlerin darbesine karşı bu 

millet büyük bir duruş ve di-
reniş sergiledi. Milli iradenin 
hiçbir zaman yenilmeyeceğini 
cümle âleme gösterdi” diyen 
Vali Baruş, serginin tüm va-
tandaşlar tarafından ziyaret 
edilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı H. Uğur 
Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. 
Ömer Urhal, siyasi parti tem-
silcileri, STK temsilcileri ve 
davetliler tarafından serginin 
açılışı yapıldı.

AK PARTİ DOĞANŞEHİR’DE
YENİDEN VAHAP KÜÇÜK DEDİ

AK Parti 31 
Mart  2019 ye-
rel seçimlerin-

de ilçe Belediye 
Başkanlarının 

tanıtımı tören-
le  yapıldı.. Bu 

tanıtım toplan-
tısında Doğan-
şehir Belediye 

Başkanı Vahap 
Küçük Yeniden 

Doğanşehir 
belediye Baş-

kanlığına  aday 
gösterildi. 2’DE
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Malatya Valiliğinde almış olduğum askeri 
kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Hüseyin Topal

Doğanşehir Nüfus müdürlüğünde almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Hüseyin Topal

Malatya da almış olduğum Tabanca 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Hüseyin Topal

KAYIP

Ya kadersin, ya keder. İkisi de Rabb’dan 
dedim, sevmeye değer…

Haftanın Sözü 
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Ali AVŞAR

AK PARTİ DOĞANŞEHİR’DE YENİDEN VAHAP KÜÇÜK DEDİ
AK Parti 31 Mart  2019 yerel se-

çimlerinde ilçe Belediye Başkanla-
rının tanıtımı törenle  yapıldı.. Bu 
tanıtım toplantısında Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük Ye-
niden Doğanşehir belediye Başkan-
lığına  aday gösterildi

31 Mart 2019 yerel seçimle-
rinde AK Parti ve Cumhur ittifakı 
adına 13 ilçede yarışacak adaylar 
düzenlenen törenle tanıtıldı. 13 il-
çenin belediye başkan adaylarının 
tanıtıldığı törende Cumhur İttifakı 
adayları olan Hekimhan ve Kulun-
cak adayları da tanıtıldı. Tanıtım 
töreninde birlik vurgusu yapılırken 
Malatya’dan rekor oy beklentisi 
vurgulandı 

Ak Parti İl Başkanlığı tarafından 

31 Mart yerel seçimlerinde ilçe be-
lediyeleri için yarışacak adaylar ta-
nıtıldı. Beydağı Spor Kompleksinde 
tanıtım törenine Ak Parti Balıkesir 
Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti 
milletvekili Hakan Kâhtalı, Ahmet 
Çakır, Büyük şehir Belediye Başkanı 
Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı 
İhsan Koca, MHP İl Başkanı Bülent 
Avşar, eski milletvekili Mustafa Şa-
hin, İl Kadın Kolları Başkanı Aynur 
Oğuzhan, STK temsilcileri, partililer 
ve vatandaşlar katıldı. Aday tanıtım 
töreninde konuşan Battalgazi Be-
lediye Başkanı ve AK Parti Büyük 
Şehir Belediye Başkan Adayı Sela-
hattin Gürkan şunları dile getirdi: " 
Cumhur ittifakı’nın temeli Devlet-i 
ebed müddet içindir.  Bu devletin 

birliğini beraber-
liğine huzuruna 
ve gelecekte edep 
müddet yaşaması 
için hep birlikte el 
ele Gönül gönü-
le vereceğiz.  AK 
Parti 17 yıldır bu 
ülkede nasıl güzel 
hizmetler yaptıysa 
bundan sonra da 
Cumhur ittifakı ile 
birlikte yapmaya 
devam edeceğiz.  
Çıktığımız yol Kutlu 
bir yoldur. Biz AK 
Parti olarak 2014 
yılında ilk olarak 
yerel yönetimler 
programını hazır-
ladık. Burada 5 te-
mel ilke belirledik 
bu ülkelerden bir 
tanesi katılımcı be-
lediyecilik,  şehri-
mizin değerleri ile 
şehrimizi yönetme-
ye çalıştık.  Erdemli 
kimlikli hafızasını 
koruyan şehirler 
Ancak bu şekilde 
olur.  Sosyal bele-
diyecilik ve toplu-
mun Tüm sosyal 
yaralarını ve sosyal 
olaylarını dikkat 
çektik. Kültürel be-
lediyecilik ile aynı 
şeyleri yapmaya 
çalıştık.  Kültür ve 
sanat devletin beka 
meselesidir. Çevre-
nin korunması ve 
yeşilin korunması 
ve yeşil alanları ço-
ğaltarak insanları-
mızın akciğerlerini 
sağlıklı bir yapıya 
büründürmek gay-
reti içerisinde ol-
duk.  Hizmet bele-
diyeciliğin Dede Bu 
temel ilke üzerinde 
belediye hizmetle-
rini yerel yönetim 
hizmetlerini yürüt-
tük.  İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın 
düsturuyla Hare-
ket ediyoruz.  Cum-
hurbaşkanımızdan 
aldığımız talima-
tı gece demeden 
gündüz demeden,  

kar demeden kış demeden yerine 
getireceğiz. Cumhurbaşkanımız bir 
de gönül belediyeciliği dedi bizim 
insanlarımız var Mevlana'larımız 
var Yunus'larımız var Sadrettin  Ko-
nevi'lerimiz var,  İbni Arabilerimiz, 
Somuncu babalarımız var.  Herkes 
bu toprakların ilelebet Bahtiyar,  
bağımsız kalması için gayret gös-
termiştir.  Biz Gönüller yapmaya 
geldik,  gönülleri İhya etmeye gel-
dik insanlarda birlik beraberlik dü-
zen olduğu müddetçe Malatya’mızı 
mavisine layık istikbali hazırlama 
noktasında aldığımız bayrağı bu 
Kutlu dava gayreti ve çabası içeri-
sinde sizlerle el ele vererek birlikte 
yürüyeceğiz.” 

MESELE MEMLEKET 
MESELESİ  

Milletvekili Kâhtalı ise burada 
yaptığı törende şu ifadeleri sıra-
ladı: “Mesele memleket meselesi 
mesele hizmet meselesi mesele bu 
dava hareketini daha ileriye taşıma 
meselesi. Bugüne kadar Malatya 
tarafını her daim belli etmiş Sayın 
Cumhurbaşkanımızın arkasında 
dimdik Durmuş bir şehirdir.   31 
Mart yerel seçimlerinde Allah na-
sip ederse bütün ilçelerle birlikte 
yeni bir rekor Yeni bir tarih yazaca-
ğız.  Bunun için teşkilatımız hazır, 
Malatya hazır.   Ülkemizin içinde 
bulunduğu bu durumda milletimi-
zin feraseti ve sağlam duruşuyla 
hepsinin bir araya gelip ülkemizin 
üstüne geldiği Şu günlerde milleti-
miz birlik ve beraberliğini korumuş 
ve onların kurmuş olduğu oyunları 
yine onların başına geçirmiştir.  Bu 
millet bayrağını devletine milletine 
ve Ezanlar her daim sahip çıkmıştır.  
Pensilvanya'da olan ve onunla bir-
likte hareket eden zavallılara had-
dini göstermiştir.   Sayın Cumhur-
başkanımızın koymuş olduğu yolda 
el ele vererek elini tutmadığımız 
hiçbir vatandaşımızı 

bırakmadan,  hiç kimseyi öte-
kileştirmeden kardeşimiz olarak 
bilen bir anlayışla çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz." 

Ak partinin belediyecilik anlayı-
şına değinen Milletvekili Çakır: “AK 
Parti Malatya Milletvekili Ahmet 
Çakır: "Bizim hedefimiz Malatya'da 
bir rekor kırılması ilk beşte yer al-
mayı hedefliyoruz Malatya'nın.  
Belediyecilik cumhurbaşkanımızla 
birlikte başladı kademe kademe 
şehirlerimiz alt yapı üst yapı çalış-
maları ile kültür belediyeciliğiyle, 
insan odaklı belediyecilik vardı.  
Şimdi artık Gönül belediyeciliğine 

döndük.  Şimdi Türkiye Avrupa ile 
yarışır Hatta Avrupa belediyelerin-
den daha iyi belediyecilik anlayışı 
ile yola devam ediyor.  Ve bu bay-
rak yarışını Rabb'im bizlere de na-
sip etti.” dedi 

“31 MART’ TARİHİ 
BİR REKORA İMZA 

ATACAĞIZ” 
Ak Parti Balıkesir Milletvekili 

Yavuz Subaşı: “16 yıllık iktidarı-
mızda çok büyük işlere olmaz de-
nilen işlere imza attık.  Yapılanlar 
geçmişle kıyaslandığında büyük 
başarılar sağladık.  Ülkemizde çağ 
atlattık.  Türkiye'mizin her yerinde 
hastaneler otoyollar barajlar hava-
alanları gibi projelerimizle araç ha-
yata geçirdik. İnsanımıza dokunan 
huzur verme refahı artıran işleri 
gerçekleştirdik.  Cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinde ilk olarak yeni bir 
dönemin başlangıcında şahit olduk.  
Dünyada sözü geçen konuşulan bir 
ülke haline geldik.  Tarihimizde ol-
duğu gibi darbe mazlumun mağ-
durların yanında olduk.  Geleceğin 
güçlü Türkiye’sini inşa etmek için 
Aşk ile şevk ile çalıştık.  Siz değerli 
halkımızın desteği ile bu çalışma-
larımız bundan sonra da haberin 
olsun inşallah sürecek. Ülkemizin 
bekası için 2023, 2053, 2071 Tür-

kiye’sinin hedeflerine ulaşmamız 
için bu seçimlerde Cumhur ittifakı 
olarak girdik.  Allah'ın izniyle güzel 
bir sonuç genel seçimlerden zaferle 
çıktık.  İnşallah 31 Mart akşamı da 
elbirliğiyle Cumhur ittifakı olarak 
Malatya’mız başta olmak üzere ta-
rihi bir zafere zaferlere imza ataca-
ğız.  Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ile önce ülkem 
ve milletim diyen Sayın Devlet Bah-
çeli Beyefendinin ifadelerinde sık 
sık uyku vurguladığı gibi bu cumhu-
riyeti farklı görünmesi ve başarılı 
olması için hepimizin üzerine düşen 
büyük sorumluluklar var.  Bundan 
dolayı İki günü eşit olmayacak şe-
kilde çalışacağız çok çalışıp Gönül 
belediyeciliğini kapı kapı çalmadık 
kapı bırakmayan herkese anlataca-
ğız.” şeklinde konuşuldu.  

Törende şu isimler tanıtıldı: 
“Akçadağ Mustafa Kırteke, Arapgir 
Rıza Murat Türksoy, Arguvan Ah-
met Eren, Battalgazi Osman Güder, 
Darende İsa Özkan, Doğanşehir Va-
hap Küçük, Doğanyol Hakan Bay, 
Kale Murat Koca, Pütürge Mikail 
Sülük, Yazıhan Nevzat Öztürk, Ye-
şilyurt Mehmet Çınar 

İttifak adayları; Hekimhan, Hacı 
Mustafa Arıkan, Kuluncak, Erhan 
Cengiz.  

Tanıtım törenin sonunda ise 
toplu fotoğraf çekildi.

KENAN EREN
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Soldan sağa
1. Pişirilme işi... Telefonda seslerin duyulduğu ve iletil-

diği parça... 2. Sivas iline bağlı ilçelerden biri... Yancı olma 
durumu... 3. Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan 
ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin... Üzerinde tanıtıcı, 
belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tah-
ta veya sac parçası, levha... Bir tür dans (eski)... 4. Şırnak 
iline bağlı ilçelerden biri... Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları, 
ateş vb. belirtileri olan, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra 
hastalığı, enflüanza... Anlam bakımından birbirleriyle il-
gili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... 5. Su samuru... 
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç... Küf ve 
çürük gibi kokan... 6. Akıl... Birinin buyruğu altında olan 
görevli, madun... İslam devletlerinde düşmana güvenlik 
içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge... 7. Kiri çı-

karmak veya eşyayı iyice temizlemek için kullanılan her 
türlü madde... Eşkenar dörtgen (eski)... 8. Hayatı sona er-
miş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri karşıtı... Bilgi-
sizlik... Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir 
kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak... 9. Nep-
tünyum elementinin simgesi... Sayıların ilki... Dümeni or-
taya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme... 10. 
Birleşikgillerden, sulak yerlerde yetişen, boyu 1,5 m kadar 
olabilen, bir türü pembe çiçekli bitki, yaban keteni... Bir 
yerde oturma, eğleşme (eski)... 11. Ütülenmiş, ütü ile bu-
ruşuklukları giderilmiş... İlgili... 12. Renyum elementinin 
simgesi... Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, 
çok beğenilen, çok tutulan kimse... Tayine bağlı olan... 13. 
Değişim... Ağır cisimleri bir yerden bir yere kaydırmak ve 
özellikle deniz teknelerini karaya çekmek için bunların al-
tına sürülen yuvarlak ağaç... Aynı cinsten bütün varlıkların 
veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde 
toplayan örnek... 14. Van iline bağlı ilçelerden biri... “Ey 
sevgili” anlamında kullanılan bir seslenme sözü.(eski).. 15. 
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntem-
lerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı... Eşkıya olma durumu 
veya eşkıyaca davranış...

Yukarıdan aşağıya
1. Peru halkından olan kimse... Öksürtmek işi... 2. Millî... 

Döl yatağı... 3. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri... 
Şundan dolayı, şu sebeple, zira... O yer... 4. Ülkenin vali 
yönetimindeki bölümü, vilayet... Sahnede oynanmak için 
yazılmış oyun, drama... Pembeye çalan beyaz tüylü, ka-
natları gri renkli, alt gagasında deriden bir kesesi olan iri 
kuş, kaşıkçı kuşu... 5. Başarısız... Yassı demir çelik ürünü... 

Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma... 
Darmstadtiyum elementinin simgesi... 6. İşaretlemek işi... 
Gösteriş, çalım, caka... 7. İşaret (halk ağzı)... Deveyi çök-
türmek için çıkarılan ses... Bucak... 8. Kendisinin olan bir 
şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, 
sahip... Bir şeyin öncesi, geçmişi (eski)... Kokmuş hayvan 
ölüsü... 9. Turpgillerden, yumru köklü bir bitki... Lityum 
elementinin simgesi... Tanrıtanımaz... 10. Yaprakları karşı-
lıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... 
Ameri-ka hayranı olan (kimse)... 11. Aktinyum elementinin 
simgesi... Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe 
dayandırma, yükleme, atfetme... Türlü maddelerden ya-
pılmış, altında tekerlekler bulunan, üzerinde kayılan alet... 
12. Perişan, derbeder (eski)... İki dağ arasındaki çukurca 
arazi veya geçit, koyak... Sodyum elementinin simgesi... 
13. -den -e kadar (eski)... Duygulu, içli, hassas... 14. Zehir, 
ağı... Eyer vurulmuş, sırtına eyer konulmuş (hayvan)... 
15. Çıkarma işle-
minde - işareti-
nin adı, nakıs... 
Müslümanlarca 
belirli zaman-
larda okunması 
âdet olan dualar 
ve Kur’an ayet-
leri (eski)... İpek 
böceği kozaları 
çözülerek çıkarı-
lan ve dokuma-
cılıkta kullanılan 
çok ince, esnek ve 
parlak tel...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Mustafa Soyer Sükut’tan
Basın Açıklaması

MHP Doğanşehir Adayı Mustafa Soyer Sükut yaptığı açıkla-
mada, “Kıymetli Hemşehrilerim, 21 Kasım 2018 tarihinde Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Doğanşehir Belediye Başkan Adaylı-
ğı için başvurumu yapıp hizmete talip oldum. 

Gelinen bu süreçte, çıkmış olduğum bu kutlu yolda Genel 
Merkezimizin ve Genel Başkanımızın, ilimizde Cumhur ittifakı 
içerisinde yer alması talimatları doğrultusunda partimiz ve lide-
rimiz Sa-yın Dr. Devlet Bahçeli'nin tasarrufu ile Cumhur ittifakı 
lehine adaylığımı sonlandırmış bulunmak-tayım.

Ülkücü tavır ve MHP düsturu ile yetişmiş bir fert olarak it-
tifak ruhuna zarar verecek her türlü davranıştan imtina eder, 
Genel Başkanımızın emri doğrultusunda hareket edeceğimi bil-
diririm. 

Adaylık başvurusu yaptığım ilk günden beri tüm görüşmele-
rimde, istişarelerimde de belirttiğim üzere ideallerim ve gelecek 
hedeflerim doğrultusunda herhangi bir göreve talip olmayaca-
ğımı tekrar belirtiyorum.

Adaylık sürecinde bana destek olup yanımda olan başta kıy-
metli ailem, dost ve arkadaşlarım ile en alt kademesinden en üst 
yöneticisine kadar beni bu göreve lâyık gören ve bir ferdi olmak-
tan gurur duyduğum çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 
yönetimine ve siz değerli Doğanşe-hirli hemşerilerime teşekkür 
eder, şükranlarımı sunarım.” İfadelerini kullandı. BÜLTEN

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI
GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

HABER MERKEZİ
Doğanşehir Kaymakamı Murta-

za Ersöz 10 Ocak çalışan gazeteciler 
gününü kutladı.

Doğanşehir Kaymakamı Murta-
za Ersöz 10 Ocak Çalışan gazeteci-
ler günü nedeniyle Yeni Doğanşehir 
Gazetesinin idare merkezine gele-
rek 10 Ocak çalışan gazeteler günü-
nü kutladı ve Gazeteciler Hüseyin 
Karaaslan, Şükrü sağlam ve Kadir 
Aydın’a birer çiçek takdim ederek 
çalışan gazeteciler gününü Kutladı.

Doğanşehir Kaymakamı Mur-
taza Ersöz burada yaptığı açıkla-
mada;” Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına, hızlı ve tarafsız, ilkeli ve doğ-
ru yayıncılık anlayışıyla; ülkemizde 
ve dünyada neler olup bittiğini hal-
ka aktararak insanların bilgilendir-
mesini sağlayan gazeteciler, bir nevi 
toplumun gözü kulağı niteliğinde-

dir. Demokrasinin vazgeçilmez bir 
ilkesi olan basının; vatanımızın be-
kası, milletimizin menfaatleri doğ-
rultusunda gerçekleştirdiği fedakâr 
çalışmaları takdire şayandır.” Dedi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi im-
tiyaz sahibi Hüseyin Karaslan zi-

yaretten duyduğu memnuniyeti 
belerterek;”  sağ olsun Kaymaka-
mımız bizleri unutmamış, 10 Ocak 
çalışan gazeteciler günümüzü kut-
ladılar. Ben ve Arkadaşlarım adına 
kaymakamımız Murtaza Ersöz’e  
çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.

10 Ocak İdareciler Günü Dolayısıyla Doğan-
şehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nusret Ürk-
mez Ve Facebook Doğanşehirliler Sayfa Kurucu-
su Kadir Aydın Doğanşehir İlçe Kaymakamımız 
Sayın Murtaza Ersöz’ü Makamında Ziyaret Ede-
rek 10 Ocak İdareciler Gününü Kutladılar.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz 
Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getire-
rek Teşekkürlerini İletti.

KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ

DOĞANŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI MURTAZA ERSÖZ’ÜN
10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ KUTLANDI
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İ S L A M İ     D E Ğ E R L E R
     Aklını, bedenini çalıştıran herkes,  şansı da yaver gi-

derse her türlü zenginliği yakalayabilir. Yeter ki akılla, istik-
rarlı ve dürüstçe bir çalışma yürütülsün. Yıl-madan, usan-
madan  kontrollü  bir şekilde mücadele verilsin. Dürüst, 
aklını kul-lanarak kontrollü bir şekilde çalışana Allah’ın da 
yardımcı olacağı bilinmelidir. Yoksa, elde edilmiş kazanımlar 
bile, bir bakarsın yok olmuş, haydan  gelen huya gitmiştir… 
Bir de şu, göz ardı edilmemelidir. Elde edilen zenginlikler na-
sıl de-ğerlendirilmektedir? Bu zenginlik, gösteriş ve  şurada  
burada eğlence için mi, yoksa, millet ve memleket hayrına 
mı harcanmaktadır? Ayrıca bu zenginlik nasıl ve ne şekilde 
elde edilmiştir? Bu, hiç de göz ardı edilecek bir mesele de-
ğildir. Her şeyin çıkara dayandırıldığı günümüz dünyasında, 
bu gibi işlerin aleni bir şekilde yapıldığı herkesçe malumdur. 
“ Bal tutan parmağını yalar.” “ Bana do-kunmayan yılan bin 
yıl yaşasın.”  “ Devlet malı deniz,  yemeyen domuz” sözleri 
bilinçli bir şekilde çıkarılmış, adeta bu gibi durumlar için kılıf 
olarak kullanıl-maktadır. Bulunduğu konumdan ya da dev-
letin imkanlarından yararlanılmak su-reti ile  elde edilmiş  
haksız kazançlar vardır. Bu durum, sanki normalmiş ya da 
marifetmiş gibi gösterilir. Acaba bu gibi imkanlardan yarar-
lanılmadan, böylesi bir konuma gelinmesi  mümkün müdür? 
… Oysa ki, gerek ülke kanunları ve ge-rekse her din, özellik-
le de İslam, buna asla cevaz vermez. Zira, Allah’ın asla af-
fetmeyeceği iki günahtan biridir kul hakkı yemektir. Haksız 
yerde kazanılan maddiyatta, ülkede yaşayan herkesin hakkı 
yok mudur? Bu maddiyat, alın teri ile mi kazanılmıştır?...  
Halk çoğunluğunca da aslında, buna karşı durur imiş gibi 
olunmasına rağmen, bu gibi kişilere itibar etmekten de geri 
durulmamaktadır.    Bu çelişkiyi  anlamak  mümkün değildir. 
Variyatlı birilerine, onların bu zengin-liği nasıl elde ettiği dü-
şünülmeksizin itibar edilmesi, ya da her hangi bir nedenle 
birine gösterilen itibarın yoksul duruma düşülmesi ile bir-
likte, birden buharlaşıp uçup gitmesi anlaşılır gibi değildir. 

     Kul hakkı, sadece birilerinin birilerine herhangi bir 
şekilde zarar vermesi de-ğildir. Milletin ortak malı olan her-
hangi bir yere zarar vermek, özellikle de bura-lardaki dikili 
ağaçları gereksiz yere, sırf keyfi olarak ya da çıkar temin et-
mek a-macı ile kesmek, insanların yaşam alanlarına zarar 
vermek gibi. Bunu yapan in-sanlar da olsa, bizatihi devle-

tin kendisi de olsa vebal altındadırlar. Zira bu gibi yerler ve 
içindekiler, umuma aittir ve buralarda herkesin hakkı vardır. 
Ne yazık ki, herhangi bir şekilde gücü ele geçirenlerin yap-
tıkları ilk ve en önemli şey, im-kanlardan şahsi menfaatleri 
için azami derecede yararlanmaktır. Din, iman, vatan, millet 
gibi, millî, dinî ve insanî değerler, her zaman havada kalmış-
tır. Peki bu yapılanlar doğru mu dur? Bu düzeysiz yapılan-
maya karşı da şu söz dev-reye sokulmuştur vatandaşlar ta-
rafından. “ Biri yer  biri bakar, kıyamet ondan kopar.” Ayrıca 
kutsal dinimizin de önemsediği şu : “ Birileri açken tok ya-
tanlar, bizden değildirler” sözü, bu gibi durumlara meydan 
vermediği gayet açıktır. Toplumların, bu gibi bulaşıcı, kanser 
mikrobu gibi, insanlığı sarıp sarmalayan bu hastalıklardan 
kurtulmaları lazımdır.

    Ortaçağ Avrupa’sındaki tüm devletler, Hıristiyan dininin 
egemenliği altında, kiliseler, rahipler, papazlar, piskoposlar 
gibi din adamları tarafından yönlendiri-liyorlardı. Bunların 
her söyledikleri ve yaptıkları kanun kuvvetinde kurallardı ve 
herkes şeksiz ve şüphesiz bunlara uymak zorunda idiler. Ku-
rallara karşı çıkanlar ise hemen engizisyon mahkemelerinde 
yargılanıp giyotine gönderiliyorlardı. Bu din adamları o ka-
dar ileri gitmişlerdi ki Cennet’in anahtarını dahi zavallı halka 
satmaktan çekinmiyorlardı. Dünyadan bihaber olan zavallı 
halk da elindeki üç beş kuruşu hiç değilse ahrette yüzüm 
gülsün diye bu adamlara verip güya Cen-net’in anahtarını 
satın alıyorlardı … Siyasetin içine din sokuşturulursa, hangi 
dönem ve hangi devlette olursa olsun, bundan olumsuz ma-
nada etkilenmemek mümkün değildir. Son zamanlarda ken-
dilerini din adamı olarak gösterip fetva dağıtan meczuplara 
rastlayınca yüz yıllarca önce ortaçağ Avrupa’sında yaşa-nan-
lar insanın aklına geliyor. Birileri çıkıp “ Benim tenime değen 
bir kadın Cennet’liktir.” - “ Benim iş yerimde çalışan kadınlar 
benim cariyelerim sayı-lırlar.”- “ Darül Harp’ in olduğu bir ül-
kede günah olarak kabul edilenler mubah sayılır.”-  “ Altı ya-
şındaki bir kız çocuğu ile evlenilebilir.”-  “ Keşke Yunanlılar 
galip gelseydi. O zaman dinimizi daha rahat yaşardık”- “ Hz. 
Nuh, tufan sıra-sında oğlu ile cep telefonu ile konuştu.” - “ 
Google’u ilk bulan sultan Abdül-hamit idi…”  Bütün bunların 
dışında, aynen ortaçağ Avrupa’sında Cennet’in anahtarının 
satıldığı gibi, yüz yıllar sonra ülkemizde de buna benzer gi-
rişimlerde bulunulabiliniyor pekala. Bazı din adamları, çıkar 
amaçlı olarak kendilerinden bazı şeyleri satın alanların Cen-

net’e girebilecekleri rahatlıkla ileri sürebilmek-tedirler. Bazı 
giyim eşyaları pazarlanmakta, hatta ve hatta Cehennem’de 
bile  yanmayacak kefen imalatı yapılabilmektedir. Böyle bir 
ülkede, böylesi insanlara değer veriliyorsa düşman aramaya 
ne gerek var?  Bir yabancı ideolog “ Bir ülke-yi çökertmek 
için, o ülkenin dinî ve ilmî yapısını bozmak yeterlidir” de-
mekle önemsenmesi gereken bir noktaya dikkat çekmiştir. 
O halde bizlerin tek yapaca-ğı şey, hurafelerden arınarak 
güzel dinimizi doğru ve güzel bir şekilde yaşamak ve çıkar 
ilişkilerinden, hurafelerden uzak durmak ve dört elle ilme ve 
bilime sarılmaktır …

    Yüce Yaratan kimine mal verir, kiminden ise alır. Buna 
paralel olarak kimine sağlık ve sıhhat, kimine de hastalık 
ve sıkıntılar verir. Ve böylece bu yalan dün-yada insanları 
sınava tabi tutar. Mal verilenler, bu imkanları nasıl değer-
lendir-mektedirler? Allah’a şükrederek bu maldan ihtiyacı 
olanlara yardımda bulunu-yorlar mı? Yoksa keyif ve eğlen-
celerde mi harcıyorlar?... Ellerinden malları a-lındığında ise, 
isyankar mı olunuyor, yoksa bundan bir ders mi çıkartılıyor 
?... Aynı şekilde, sağlıklı ve sıhhat içinde olanlar Allah’a şük-
redip, bu durumlarını korumaya mı çalışıyorlar, yoksa Allah’a 
karşı isyankar mı oluyorlar?... Şu ke-sinkes biline ki Yüce Ya-
ratan, hiçbir şeyi sebepsiz yere var etmemiştir? Kimse-ye 
karşı da haksızlık edilmemektedir. Hatta ve hatta, insanlara 
torpil bile yapıl-maktan geri durulmamaktadır. Şöyle ki; kö-
tülükte bulunanlar misli kadar günah kazanırlarken, iyilikte 
bulunanlar en az on misli, hatta yapılan iyiliğin derecesine 
göre yüz misli, hatta ve hatta yedi yüz misli sevap kazana 
bilmektedirler … İyi-liği kazananlar da, kötülüğü kazananlar 
da insanların bizatihi kendileridir. O za-man, eğer inanılıyor-
sa Cehennem’e gitmek mi daha kolay, yoksa Cennet’e  mi? 
Tercih biz insanlarındır.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-19

Devamı Gelecek Sayıda

MGC 30’uncu Yılını Kutladı

10 Ocak çalışan gazeteciler günü ve Ma-
latya Gazeteciler Cemiyeti’nin 30’uncu yılı 
dolayısıyla kutlama ve ödül töreni düzenlen-
di. Ramada Otelde düzenlenen törene Vali 
Aydın Baruş, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet 
Çakır, Hakan Kâhtalı, Bülent Tüfekçi, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kızılay, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü 
Ümit Çimen, Baro Başkanı Enver Han, AK Par-
ti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye 
Başkanı Mehmet Çınar, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Türkiye Gazeteciler Fe-
derasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Safa Özdemir, İş dünyası, Basın yayın 
kuruluşları, bazı oda başkanları ile gazeteciler 
katıldı. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
adına konuşan Vahap Güner, Başkan Haydar 
Karadurman’ın rahatsızlığı nedeniyle progra-
ma katılamadığını söyleyerek, Karadurman 

adına yaptığı konuşmada, Basının daha güçlü 
olmak için birlik ve beraberlik içinde hareket 
edilmesini ve gazetecilerinin güçlerini birleş-
tirmesi gerektiğini söyledi. Yetkililerden basın 
sitesinin hayata geçirilmesini, Başkan Selahat-
tin Gürkan’dan talep etti. ” 

GÜRKAN BASIN KOMPLEKSİ 
SÖZÜ VERDİ 

Battalgazi belediye Başkanı ve AK Parti 
Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Selahattin 
Gürkan: "  Gazeteciler Cemiyeti'nin talebi ve 
isteği olan basın kompleksinin,  gazetecilerin 
rahat oturabileceği programlarını uygun or-
tam ve iletişim alanında kendilerini aktarabi-
lecekleri mekân taleplerini duydun. İnşallah 
önümüzdeki süreçte yerleri var İnşallah önü-
müzdeki süreçte o yeri de yaparız.  İlgili Be-
lediye Başkanı arkadaşlarımızla da konuşuruz.  
Hep birlikte Malatya'nın yerel basınına yakışır 
yaraşır bir mekâna ulaşmasını da sağlarız."

Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada: 
“Gazeteciler yörenin sorunlarını dile getirmek-
le birlikte yöneticilere de yön gösteriyorlar. 
Malatya yerel basını bu yönüyle canlı olması da 
bizi mutlu ediyor. Bizlere katkı sağlıyorsunuz. 
Gazetecilik 2 açıdan önemlidir. Basın ne kadar 
güçlü olursa toplumsal meselelere duyarlılık 
da güçlü olur. Bu anmamda Malatya son de-
rece gelişmiş bir basına sahiptir. Gazeteciliğin 
güçlü olması o ilde fikir ve düşünce hayatının 
canlı olduğunu gösteriyor. Kafa yorup düşünen 
gazeteciler o ilin kültürel ve sanatsal alanlar-
da da katkı sunuyorlar. Basın ilimizin ulusal ve 
uluslararası alanlarda duyurulmasına imkân 
sağlıyor. Gazeteciliğin sorumluluğu ise her 
geçen gün artıyor. İlkeli tarafsız ve doğru ha-
bercilik yapmak önemli hale geldi. Sizin doğru 
haberlerinize ihtiyacımız var. Malatya’nın so-
runlarını bize yansıttığınız için sizlere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından yıl içinde 
yapılan değerlendirmede çeşitli dallarda ba-
şarılı olan gazetecilere onur plaketi ile çeşitli 
hediyeler verildi. 

DEMET TUNCEL
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin 
30.Kuruluş Yılıdönümü ve Ödül Töreni 
programına katıldı. Törende Malatya Ga-
Zeteciler Cemiyetine Yardım Ve Katkıların-
dan Dolayı  Lc Waikiki Adına Malatya Valisi 
Sayın Aydın Baruş Tarafından Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük’e  Plaket 
Takdim Edildi.Vahap Küçük Tüm gazete-
cilerimize davetleri için teşekkür ediyor, 
çalışmalarında kolaylıklar diliyorum Dedi.

KADİR AYDIN-KENAN EREN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK 
MALATYA GAZETECİLER 

CEMİYETİNİN 30.KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA 

KATILDI


