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VALİ AYDIN BARUŞ DOĞANŞEHİRDE
Vali Aydın Baruş, Do-
ğanşehir ilçesinde baş-
ta genel güvenlik ve 
asayiş konuları olmak 
üzere ilçedeki yatırım 
çalışmaları, içme suyu, 
tarımsal sulama ve ka-
nalizasyon, elektrik, 
meralar, ağaçlandırma 
ile eğitim ve sağlık ko-
nularındaki ihtiyaç ve 
sorunlar ile ilgili ilçenin 
yaşam kalitesini arttır-
mak, Devletimizin sağ-
ladığı imkânlarla hal-
kımıza daha iyi hizmet 
sunabilmek için yapıla-
cak çalışmalar üzerinde 
muhtarlar, sivil toplum 
kuruluşları ve kanaat 
önderleri ile bir toplan-
tı gerçekleştirdi.2’DE

ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Veli Ağbaba, Arap-
gir Belediye Başkanı Haluk 
Cömertoğlu ve parti yönetimi 
Arapgir’e bağlı mahalleleri 
tek tek gezerek vatandaşlarla 
bir araya geldi.4’TE

Doğanşehir’de Geçici Kabul Başladı
Doğanşehir ilçesinde 
hizmet verecek 100 
yataklı yeni devlet has-
tanesinin yapımında 
sona gelindi. Hastane 
için geçici kabul çalış-
maları başladı.4’TE

Yeni Yapılan Tekstil 
Fabrikasına Ziyaret
İş Adamı Cihan Ürkmez tarafından Doğanşehir 
ilçesine kazandırılacak olan 600 kişi kapasiteli 
yeni yapılan fabrikayı İş Adamı Vahap Küçük zi-
yaret etti.3’TE
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VALİ AYDIN BARUŞ DOĞANŞEHİRDE
Vali Aydın Baruş, Doğanşehir 

ilçesinde başta genel güvenlik ve 
asayiş konuları olmak üzere ilçede-
ki yatırım çalışmaları, içme suyu, 
tarımsal sulama ve kanalizasyon, 
elektrik, meralar, ağaçlandırma 
ile eğitim ve sağlık konularındaki 
ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili ilçenin 
yaşam kalitesini arttırmak, Devle-
timizin sağladığı imkânlarla halkı-
mıza daha iyi hizmet sunabilmek 
için yapılacak çalışmalar üzerinde 
muhtarlar, sivil toplum kuruluşları 
ve kanaat önderleri ile bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Doğanşehir İlçesinde İlçe Kay-
makamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve 
Kurum Müdürleri tarafından karşı-
lanan Vali Aydın Baruş, Turgut Özal 
Üniversitesi Vahap Küçük Meslek 
Yüksek Okulu Konferans Salonunda 
düzenlenen toplantı öncesi yaptığı 
konuşmada, “Bugün ilimizin en bü-
yük ilçesi diyebileceğimiz Doğan-
şehir‘de bulunmaktan, sizlerle bir 
arada olmaktan ve sizlerle karşılıklı 
olarak Doğanşehir’in, Doğanşehir 
insanının gündemini konuşmaktan 
duyduğum sevinci ifade etmek is-
tiyorum. Doğanşehir ilçemiz her 
geçen gün gelişiyor, vatandaşımı-
zın refahını artırmaya yönelik ya-
tırımlarla güzelleşiyor ve inşallah 
önümüzdeki süreçte de Doğanşehir 
örnek bir ilçe haline gelecek, ma-
halleleri ile birlikte Doğanşehir’i-
mizin kalkınması hepimizi mutlu 
ediyor” dedi.

Sözlerine devam eden Vali Ba-
ruş, “Bu çerçevede sizlerinde bun-
da büyük katkıları var. Çünkü sizler 
mahalle muhtarları olarak vatan-
daşımızın bire bir içerisinde olan 
onlarla birlikte yaşayan insanlar 
olarak biz idarecilere, yerel yöneti-
me, belediyeye çok önemli yardım-
larda bulunuyorsunuz. Halkımızın 
gündemini takip etmede en büyük 
yardımcımız sesiniz değerli muh-
tarlarımız bunu her zaman söylüyo-
ruz. Önemli olan ve hepimizin ama-

cı hep birlik halinde, beraberce ve 
mahallelerimizde huzur ve sükunu 
koruyarak, vatandaşlarımızla hep 
beraber olarak, ülkemizin birlik, 
beraberliğine katkıda bulunmak. 
Dolayısıyla mahalle muhtarlarımız 
toplumun önderleri olarak bulun-
dukları mahallede daima ortamı 
huzurlu hale getirecek tavırlarda 
olan, insanlar arasında arabulucu 
olan ve herhangi bir huzursuzluk 
baş gösterdiğinde onu çözmek üze-
re irade üstlenen ve topluma öncü-
lük eden insanlar demektir. Mahalle 
muhtarlarımızın bu yardımını bile-
rek bizlerde Doğanşehir’in kalkın-
ması için sizlerle birlikte çalışmaya 
gayret ediyoruz. Bugünkü toplantı 
da bu çalışmaların neticelerinden 
birisi, basamaklarından birisi. Ön-
celikle Doğanşehir’imizde devam 
eden çalışmalarla ilgili olarak bu-
gün toplantıdan sonra da Kayma-
kamımızdan, Belediye Başkanımız-
dan, Başkan Yardımcımızdan bilgi 
alacağız, yatırımları yerinde göre-
ceğiz. Bildiğiniz gibi şu anda İlçe 
Devlet Hastanemiz artık son aşa-
maya gelmiş durumda inşallah 100 
Yataklı Devlet Hastanesini yakın 
zamanda hizmete açacağız. Örnek 
bir hastanedir, şu ana kadar ilçele-
rimizde yapılan en büyük hastane-
dir. Doğanşehir bunu hak ediyor. Bu 
vesileyle bu yatırımın Doğanşehir’e 
gelmesine öncülük eden ve bu ya-
tırımın ilçemize kazandırılmasında 
çok büyük rolü olan rahmetli Bele-
diye Başkanımız Vahap Küçük’ü de 
buradan rahmet ve minnetle anı-
yorum. Doğanşehir’e kazandırdığı 
eserler gerçekten çok büyük, Allah 
rahmet eylesin inşallah onun bırak-
tığı yerden yerine gelen Belediye 
Başkanımız, yerel yöneticilerimiz 
de bu çalışmaları azimle sürdürür-
ler ve Doğanşehir’imiz çok daha 
güzel eserlere kavuşur. Diğer ta-
raftan Çığlık mahallemizde devam 
eden bir okul inşaatımız var inşal-
lah o yatırımı da yerinde göreceğiz. 
Diğer yandan mahallelerimizde de 

bitirilen okul in-
şaatlarımız var, 
bunlarla birlikte 
Doğanşehir eği-
timi çok daha iyi 
bir seviyeye ka-
vuşacak, çocukla-
rımız daha güzel 
fiziki imkânlara 
sahip olarak ge-
lecek hayallerini 
çok daha sağlam 
temeller üzerine 
inşa edecekler. 
Eğitim konusu 
çok önemli, ma-
hallelerimizde bu 
farkındalığı oluş-
turalım ve çocuk-
larımızın mutlaka 
okullarına düzenli 
devam etmele-
ri ve eğitimlerini 
güzel bir şekilde 
alarak ülkemizin 
geleceğine, Ma-
latya’nın gelece-
ğine, Doğanşe-

hir’in geleceğine hizmet etmeleri 
için onlara güzel fırsatlar sunalım.

Farkındalığının Arttırılması Ko-
nusunda Sizlerden Destek Bekliyo-
ruz

Diğer önemli bir konumuz sağ-
lık biliyorsunuz. COVID-19 salgını 
ile mücadelemiz sürüyor. Bildiğiniz 
gibi çok zor zamanlar yaşadık. Has-
talığın yaygınlaştığı süreçlerde siz-
lerin de yardımıyla halkımızı bilinç-
lendirmek için çalışmalar yaptık. Şu 
andaki durum itibari ile yine ilimiz-
de ve Doğanşehir ilçemizde vaka 
sayıları artışa geçti. Yazın insanla-
rımızın daha rahat ortamlarda bir 
araya gelmesi, bayram ziyaretleri 
ve düğünler vesilesiyle kalabalık 
ortamların oluşması nedeniyle bu 
bulaşıcılık arttı. Bu konuda tek-
rar vatandaşımızın farkındalığının 
arttırılması, dikkatinin çekilmesi 
noktasında sizlerden destek bekli-
yoruz, mahallelerimizde lütfen va-
tandaşlarımızı uyaralım.

Temel Kural Maske, Mesafe ve 
Temizlik

Özellikle insanların bir araya 
geldiği ortamlarda toplu ortam-
larda mutlaka maske kullanmamız 
gerekiyor. Kişi kendi tarlasında iken 
değil de çarşıya pazara çıktığımızda 
ve diğer kalabalık mekânlarda bu 
hususa kesinlikle dikkat etmemiz 
gerekiyor. Gerek düğünlerde gerek 
taziye durumlarında maske ve me-
safe kurallarına uyulmasını sağla-
mak muhtarlarımızın vazifesi.

Salgınla Baş Etmenin Tek Anah-
tarı Aşı

Her gün illerin aşılama durumu 
da haritalandırma şeklinde Sağlık 
Bakanımız tarafından açıklanıyor. 
Şu anda ilimizin Türkiye ortalama-
sının altında olduğunu söyleyebili-
riz. Birinci doz aşılamada şu anda 
Malatya yaklaşık %64 civarında. 
Buda Türkiye ortalamasının biraz 
altında. Doğanşehir İlçemiz %62 
civarında. Aşılama çalışmaları çok 
büyük önem taşıyor. Şu anda sal-
gını durdurmanın, salgınla baş et-
menin ve normal hayata dönmenin 
tek anahtarı aşı. Dolayısıyla aşıla-
ma konusunda sizin farkındalığınız 
çok önemli. Buna inanmanız lazım, 
vatandaşımız arasında çok değişik 

dedikodular yaymaya çalışanlar, 
insanların dikkatini başka yöne 
çekmeye çalışanlar var buna dikkat 
etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşka-
nımızdan başlamak üzere bütün 
devlet yetkileri ve bizler aşımızı ol-
duk ve aşılama sayesinde ülkemizin 
birçok ilinde salgının yayılımı daha 
düşük seyrediyor. Dolayısıyla şu 
anda salgını durdurmanın en büyük 
en etkili yolu olan aşılamayı mut-
laka artırmamız gerekiyor. Yanlış 
düşüncelerden insanları men etme-
miz gerekiyor. Lütfen sizlerden top-
lumun önderleri olarak beklentimiz 
budur. Vatandaşlar arasında bu tür 
haber ve dedikodular yaymaya ça-
lışanlara izin vermeyelim ve vatan-
daşımıza şunu söyleyelim; ‘Eğer biz 
aşımızı zamanında yaptırmazsak 
zararı sadece kendimize değil çev-
remizdeki insanlara da oluyor’

Vaka sayılarının artışı ile birlik-
te yoğun bakıma düşen insan sayı-
mızda artmaya başladı ve maalesef 
hayatını kaybeden insan sayımızda 
artmaya başladı. Bu kayıpların he-
sabını aşı yaptırmayanlar veremez-
ler. Özellikle gençlerimizin aşılama 
oranı düşük ve onların aktif bir ya-
şam sürmeleri, toplum içerisinde 
çok da hareketli olmaları nedeniyle 
bu hastalığın yayılımına ciddi etki 
ediyorlar. Bu noktada gençlerimi-
zin dikkatini çekelim. Önümüzdeki 
günlerde il genelinde bir kampan-
yamız olacak ve bunu ilçelerimize 
de duyuracağız. Sağlık Müdürlüğü-
müz, Büyükşehir Belediye Başkan-
lığımız ve Valiliğimiz koordinasyo-
nunda gençlerimizi aşıya teşvik için 
bir kampanyamız olacak. Gençleri-
mizin dikkatlerini çekersek inşallah 
bu aşılama oranlarını bir an önce 
arttırırız ve salgının yayılma tehli-
kesini en aza indirgeriz. Sonbahar 
geliyor, kapalı mekânlara gireceğiz 
aşı olmadan bu kapalı mekânlarda-
ki yapacağımız toplantılar, bir ara-
ya gelmeler ilerde ciddi problemle-
re sebep olacak. Hayatımızı normal 
olarak devam ettirmek için aşılama 
oranlarını çok daha üst düzeylere 
çıkarmamız gerektiğini buradan 
söylemek istiyorum.

Bugünkü toplantıya katılarak 
mahallelerimizin problemlerini so-

runlarını bizlerle paylaştığınız için 
ve burada aktaracağız hususlarda 
bizlere yardımcı olduğunuz için bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Bu 
ilçeye hizmeti geçen başta Vahap 
Küçük Belediye Başkanımız olmak 
üzere hayatını kaybeden tüm bü-
yüklerimizi rahmetle anıyoruz ve 
yine şu anda ilçemize hizmet eden-
lere ve sizlere çok teşekkür ediyo-
rum” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda Kurum müdürleri sı-
rayla kürsüye gelerek çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yapmala-
rının ardından Mahalle Muhtarları 
sorun, talep ve önerilerini şifai ola-
rak iletirken ilgili daire müdürleri 
de muhtarların sorun ve taleplerine 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlçenin sorunları müzakere edi-
lerek talepler ve sorunlar dinlendi 
ve çözüm geliştirilmesi yönünde 
görüşler alındı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali 
Baruş’u ilçelerinde görmekten duy-
dukları memnuniyeti ifade ederek 
böyle geniş katılımlı bir toplantı 
gerçekleştirmiş olmasından dolayı 
teşekkürlerini ilettiler.

Muhtarlarla yapılan toplantı 
sonrası Vali Baruş, ilçede yapımı 
devam eden kamu yatırımlarını ye-
rinde inceledi. Yapımı devam eden 
ve yakın zamanda faaliyete geç-
mesi beklenen 100 Yataklı Devlet 
Hastanesi, tadilatı bitmek üzere 
olan Aile Destek Merkezi ve Çığlık 
Mahallesinde yapımı devam eden 
İlk ve Ortaokulunda incelemelerde 
bulunan Vali Aydın Baruş burada 
yetkililerden bilgi aldı. İlçe merke-
zindeki incelemeleri esnasında va-
tandaşlarla da bol bol sohbet eden 
Vali Baruş, vatandaşların istek ve 
taleplerini de dinledi.

İncelemelerin ardından Vali Ba-
ruş, Şanlıurfa İli Siverek İlçesinde 
2015 yılında bölücü terör örgütü-
nün saldırısı sonucu şehit olan Po-
lis Memuru Serdar Toprak ve Kuzey 
Irak’ta 2021 yılında Pençe-Yıldırım 
Operasyonunda yaralanarak gazi 
olan Astsubay Hasan Basri Mişe’nin 
ailelerini ziyaret eden Vali Baruş, 
şehit ve gazimizin aileleri ile bir 
süre sohbet etti.
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Soldan sağa
1. Halalık... Yaslamak... 2. Devlet yönetiminden ayrı, 

mülkiyeti kişiye veya bir özel kuruluşa ait eğitim öğretim 
yeri... Gürültü, patırtı... 3. Yedisi bir arada, yedi taneden 
oluşmuş, yedi tane alabilen... Pirinçten, bulgurdan veya 
kuskustan yapılan bir yemek... 4. Davranış, tavır... Arabalı 
vapur... 5. Aynı biçimde... Bir görev, bir iş için kendini ileri 
süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse... Kay-
nağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... 6. Şimdiki 
zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda 
yapılmış, olmuş olan... Ramazanda imsak vaktini ve namaz 
vakitlerini gösteren çizelge... 7. Salgın hastalıklara yol aç-
tığına inanılan etken... Sakarya iline bağlı ilçelerden biri... 
8. Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve 
kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı... Hangi şey... 
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı... Kolun bilekten 

parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya ya-
rayan bölümü... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vila-
yet... 9. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, 
genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, 
kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateş-
li ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma... Rakamı olan, 
içinde rakam bulunan... 10. Hiç bulunmamak, tükenmek, 
yok olmak... Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire 
veya odaların bütünü... 11. Sam yeli... Yunan alfabesinin 
üçüncü harfi (g)... Birincil... 12. Alaca bir duruma gelmek 
(halk ağzı)... Silahlı kuvvetlerde, belirli bir iş veya hizme-
ti başarabilecek güçteki en küçük birlik... 13. Nitelik ba-
kımından, nitelikle ilgili, kalitatif... Sanayide kullanılan L 
biçiminde bükülmüş demir çubuk... 14. İzin alarak belli bir 
süre için bir yerden ayrılmış, mezun... Öbür şeyler arasın-
da, bu arada... 15. Tek kişinin kullanabileceği, tek kişiye 
göre, tek kişi için olan... Tanrı’ya şükretme...

Yukarıdan aşağıya
1. Açılmış hamurun veya yufkanın arasına, peynir, 

kıyma, ıspanak vb. konularak çeşitli biçimlerde pişirilen 
hamur işi... Dayanışma içinde olan (kimse)... 2. Bir şeyin 
geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, ni-
şan, alamet, emare... Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika 
(eski)... Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresin-
ce düzenli esen rüzgâr... 3. Bir oylamada kabul anlamı taşı-
yan oy... Bir tema etrafında oluşan... 4. Kelimenin sonuna 
geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum 
anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Sıcak ülke-
lerde yetişen bir ağaç... Kahramanca mücadele, çarpışma, 
savaş... 5. Küme, yığın (halk ağzı)... Senegal halkından 

olan kimse... 6. İkircik... Ağızcıl... Bir sonuç elde etmek, 
herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapı-
lan etkinlik, çalışma... 7. Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, 
yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renk-
te olduğu at donu... Azami... 8. Giysi (eski)... Yükseköğre-
timde öğrencinin temel alan yanında devam ettiği ikincil 
alan... 9. Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanı-
nın, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip pla-
na bağlanması işi... Geçerli... 10. Yemek... Olay, hadise... 
Hafifçe topallamak... 11. Sonradan elde edilmiş ipek, suni 
ipek... Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumu-
şak ve yağlı toprak... 12. Amipler takımından, vücudunun 
biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar 
üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda 
yaşayan bir hücreli canlı... Dalkavuk (halk ağzı)... Yazıdaki 
mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür 
kum (eski)... 13. Sakat, hasta bir biçimde... Sakız rakısı... 
14. Bilgisayarlar-
da basit program-
larla düzenlenmiş 
bir oyun türü... 
Ciltlenmiş olan... 
Tulyum elementi-
nin simgesi... 15. 
İçinde kavurma 
bulunan... Yazın, 
gündüz deniz-
den karaya doğru 
esen mevsim rüz-
gârı, deniz yeli...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

KADERİM

Yol göründü göç başladı
Saç akları tez yaşlandı
Duygulara dert işlendi
Ağlamasın bu kaderim

Toprak alır gönülleri
Gözler arar o gözleri
Melek sorar yıldızları
Ağlamasın bu kaderim

Dağda gezip gül verenler
Deryalarda yer görenler
Emek ile rızk bulanlar
Ağlamasın bu kaderim

Çiçek ol da sar yaramı
Aşkla dolaş duy naramı
Didarda dur al selamı
Ağlamasın bu kaderim

Garip ile gülsün bağlar
Güle aksın o pınarlar
Sevda dönsün yüce dağlar
Ağlamasın bu kaderim

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

MUHARREM
ORUCUNUN İNANÇSAL
KAYNAKLARI !.

( BAKARA Suresi 183 ) - (fece suresi 1-2) 
Alevi inancına göre bu ayetler Muharrem 

orucu ile ilgilidir.
Andolsun tan yerinin ağarma vaktine ve 

10 geceye sözündeki 10 geceden kasıt, 10 gün 
tutulan,oruçtur,sizden öncekilere farz kılındı-
ğı gibi denmekte..

Bu durum Hz. Muhammed öncesi Pey-
gamberler kast ediliyor.. 

İşte Hz.Muhammed,in ve tüm Peygamber- 
lerin tuttuğu oruç Muharrem orucudur.. 

Bu orucu Peygamberimiz Hz .Muhammed,
de tutmuştur..
Din bilginlerine göre muharrem ayında 

oruç tutan peygamberler şunlardır..
1- Adem Peygamber 10 muharrem günü 

eşi
Havva ile buluştuğu zaman Yüce Allah,a 

şükür amacıyla bu orucu tutmuştur..
2- Nuh Aleyhisselam 10 Muharrem günü 

tufandan kurtulunca,Tanrıya şükür için bu 

orucu tutmuştur. Ayrıca o gün gemide kalan 
erzakları bir araya getirip Aşure pişirmiştir..

3- Hz.İbrahim Peygamber Nemrut-un at-
tığı

ateşten kurtulunca Allah,a şükretmek için
oruç tutmuştur..
4- İsah veya İsmail Peygamber kurban ol-

maktan kurtulunca Allah,a şükretmek için
oruç tutmuştur..
5- Eyüp Peygamber ağır dertlerden kurtu-

lunca Allah,a şükretmek için oruç tutmuştur..
6- Yunus Peygamber balığın karnından 

kurtulunca Allah,a şükretmek için oruç tut-
muştur..

7- Musa Peygamber fravunun gazabından
kaçarken Kızıl denizin mucizeyi bir şekilde
Allah,ın kendisine yol vermesine şükret-

mek
için oruç tutmuştur..
8- İsa Peygamber Aşure günü dünya,ya 

gelmiş, zalimlerden kurtulup göğe çıkarıldığı 
için Allah,a şükretmek için oruç tutmuştur.. 

9-Son Peygamber Tanrı Elçisi Hz.Mu-
hammet Mustafa,da Mekkeli müşriklerin zul-
münden kurtulmak için Medineye Hicret etti. 
Medineye sağ selim dönmesi üzerine Allah,a 

şükretmek için 10 gün oruç tuttu ve Aşure pi-
şirdi.

İşte isimlerini saydığımız bu Peygamber-
ler kendileri için kurtuluş, kavuşma ve müjde 
günü sayılan bu günlerde bu orucu tutmuş-
lardır. Bu Peygamberler için kurtuluş veya 
müjde günü sayılan 10 muharrem günü Hz. 
Peygamberin torununa felaket ve,musubet 
günü olmuştur. BİZ ALEVİLER İŞTE BU DİN-
SEL NEDENLERLE MUHARREM AYINDA ORUÇ 
TUTMAKTAYIZ. Bizim tuttuğumuz oruç aynı 
zamanda bir yastır. Kerbela katliamının kur-
banlarıiçin duyduğumuz acının tüm ruhumuz 
ve bedenimizle ifadesi olan orucumuz ve ma-
temimiz Allah rızası içindir.

NOT:
AŞR 10 demektir, Aşur-Aşure Muharrem,in 

onuncu günü pişirilen buğday tatlısıdır.
09.08.2021 K.E. Almanya..

KUDRET
ERDEM

Yeni Yapılan Tekstil Fabrikasına Ziyaret
İş Adamı Cihan Ürkmez tarafından Doğanşehir ilçesine kazandırı-

lacak olan 600 kişi kapasiteli yeni yapılan fabrikayı İş Adamı Vahap 
Küçük ziyaret etti.

LC Wakiki yönetim kurulu Başkanı, İş adamı Hemşerimiz Vahap Kü-
çük, İş adamı Cihan Ürkmez tarafından Doğanşehir ilçesine kazandı-
rılacak olan 600 kişi çalışma kapasiteli yeni yapılan fabrikayı ziyaret 
ederek istişarede bulundular.

Konuyla ilgili İş adamı Cihan Ürkmez sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada; "Doğanşehir’imizin Gururu LC Wakiki Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Vahap Küçük Bey, Doğansehirimize kazandıracağımız 
yeni 600 kişi çalışma kapasiteli yapımı devam eden Tekstil Fabrikamızı 
ziyaret ederek, İstişarelerde bulundukları için teşekkür ederiz." Dedi.
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Hasan
ÇELİK 

KEMALİZM ve
ALEVİLİK -I-

Bugün, Alevilerin en büyük sorunların-
dan biri kendi düşüncelerini özgürce orta-
ya koyamamalarıdır. Bu durum Aleviliğin 
asimilasyonuna ortam hazırlar. Kendi ba-
ğımsız anlayışlarını ortaya koyamayanlar 
kendi düşünceleriyle bağdaştırmaya ça-
lıştıkları kimi düşüncelere indirgenmekle 
kendi özgünlüklerini de yitirmeye başlar. 
Bu, o düşüncenin kendi kendini asimilas-
yona açık hale getirmesidir.

Aleviliği inanç boyutuyla Ali üzerinden 
İslam ile, felsefi-düşünce ve siyasi boyu-
tuyla Kemalizm ile bağdaştırma çabası bu 
kültürü içten çökertme gayretidir. Alevi-
liğin özgün anlayışını ortaya koyarak bu 
doğrultuda toplumda yer edinmesinin ve 
etkinlik kazanmasının çabasının verilme-
si gerektiği yerde, kimi benzeşimleri olsa 
da başka kültürlerin kuyruğuna takmak, o 
kültürlerle yaşayabileceğini sanmak özün-
de kendi kültürünün yok olmasına katkıda 
bulunmaktır. Bundan dolayı Aleviliğin çağ-
dışı referanslardan ve her türden günü-
müz burjuva ilişkilerinden uzak bağımsız 
anlayışını ve tavrını ortaya koyarak hare-
ket etmek ülkemizin aydınlık geleceği, hal-
kımızın kurtuluşu için son derece önemli-
dir. Çünkü, Alevilik, geçmişin ve bugünün 
dünyasının değil; gelecek dünyanın temsil-
cisidir, dolayısıyla Aleviler geçmişin ve bu-
günün temsilcileriyle değil, bir bağdaşım 
oluşturacaklarsa bu ancak geleceğin tem-
silcileriyle olmalıdır.

Kimileri, Alevi ütopyasını Kemalizm ile 
sonlandırır; Kemalist devrimleriyle artık 
Alevilerin dünyası örtüşmüş, Alevilerin is-
tek ve talepleri karşılanmış sayılır. Bu yak-
laşım bilinçli bir çarpıtmadır. Ali karşısın-
da oluşturulan algının bir benzeri Atatürk 

karşısında da oluşturulmaya çalışılarak 
Atatürk bambaşka kimliklere büründürü-
lüp Alevilik ile Kemalizm özdeşliğinin yolu 
açılır ve bu yol Ali’ye kadar da uzatılır.

Alevi ve Kemalist yazar Baki Öz’ün, 
Kurtuluş Savaşında Alevi-Bektaşiler adlı 
eserinden kimi düşüncelerine yer vererek 
konuya açmaya çalışalım.

“Cumhuriyetin kurulmasıyla Aleviler 
Osmanlı devleti döneminde hiçbir zaman 
görmedikleri bir rahatlama içine girdiler. 
Resmen devlet yürüttüğü baskıya son ver-
mişti. Bu tutum Atatürk’le Hz. Ali ve Hacı 
Bektaş Veli özdeşleşmesine kadar uzanan 
bir Atatürk tutkusunun doğmasına neden 
oldu. Dahası Aleviler Atatürk’ü ‘Mehdi’ 
olarak görme gibi bir tutum içerisine dahi 
girdiler.”(s.110)

Alevi kurumlarında üç uzlaşmaz figür 
Hünkar Bektaş Veli, Hz. Ali, ve Atatürk’ün 
birlikte resmedilmesi bu anlayışın bir ürü-
nüdür. Ali ile yaratılan efsaneler, Atatürk 
için de yaratılır. Bunun psikolojik, siyasi, 
sosyolojik birçok nedeni var. Bu olgu, sü-
rekli ezilmişlik karşısında kendine bir kur-
tuluş ve dayanak arayan bir toplumun ruh 
halini yansıtır. Hemen her toplumda bu 
olgu ile karşılaşmamız olanaklıdır. Toplu-
mun dar gününde bir gün gelip kendile-
rini kurtaracak olan ‘Mehdi’, ‘Hızır’ ya da 
‘Mesih’ inancı Anadolu ve Mezopotamya 
halklarının inancında yer edinir. Atatürk 
Aleviler için önemli bir figürdür, Cumhuri-
yet de ileri bir adımdır; fakat bu dönemde 
Alevileri rahatlatacak bir adımın atıldığı-
nı söylemek Alevilerin aklıyla alay etmek 
olur. Atatürk’ün sağlığında Koçgiri ve Der-
sim katliamlarını, Dergahların, ziyaret yer-
lerinin kapatılmasıyla soluk alamaz hale 
gelmelerini ve sürekli kovuşturmalara uğ-
ramalarını, kimliklerinin yok sayılmasını 
görmemek insafla, vicdanla bağdaşmaz. 
İşin ilginci, tıpkı Arap-İslam devletinde 
Ali’yi aklamaları gibi, Alevilerin tüm olum-

suzlukları diğer cumhuriyet kadrolarına 
yıkarak Atatürk’ü aklamaya çalışmalarıdır.

“Alevi-Bektaşilik bir düşünüş, bir ina-
nış yolu… Oldukça toplumsal içerikli bir 
bakış ve yorum getirmiş insana, topluma, 
evrene… Bu yanıyla salt inanış olmaktan 
kurtulmuş, toplumsal bir düşünüş yolu, 
toplumsal bir çığır ve akım olmuştur… 
Alevi-Bektaşi yaşamıyla, çağının toplum-
sal-siyasal gelişmelerine katılımıyla, yan 
veyahut karşıt oluşuyla, düşünce üreti-
miyle genel İslam içerisinde özge bir yere 
ulaşmıştır. Genel İslam ekolüne göre farklı 
bir yapısı vardır. Bu da onun ayrı bir çığır, 
ayrı bir yayılım alanı ve kültür etkinliği ya-
ratmasına neden olmuştur.

“Genel İslam için pek önem taşımayan 
özgürlük, bağımsızlık, laiklik, demokrat-
lık, toplumsallık ve bilimsellik gibi öğeler 
Alevi-Bektaşilik için temel ve vazgeçilmez 
kural ve ilkelerdir.”(s. 113)

Aleviliğin hem İslam içinde bir yere 
oturtulması hem de bir düşünüş, toplum-
sal bir çığır ve akım olarak İslam’dan tü-
müyle farklı nitelendirilmesi yazarımıza 
göre bir çelişki oluşturmamış; öte yandan 
Aleviliği bir tür Atatürk ilkeleriyle okuma-
ya çalışması yazarımızın Ali ve Atatürk’ten, 
diğer deyişle İslam ve günümüz sistemin-
den kopamadığının ve Aleviliği sistemle 
uzlaştırma çabasının bir sonucudur.

“Genel İslam ümmetçi kalırken… Ale-
vi-Bektaşilik… ulusçu kalır… ulusçulukla-
rı, dünyayı ve toplumu laik yorumlayışları 
onları İttihat ve Terakkiye yöneltmişti... bu 
toplum kendini ulusçuluk akımı içerisinde 
bulmuş ve bu akımın temel direği olmuş-
tu… Bu düşünsel, toplumsal, siyasal ve ya-
şamsal çizgi Atatürk’e ve Atatürk Devrim-
lerine dek geldi. Bu devrimleri hazırladı; 
çeşnisi, hammaddesi ve harcı oldu. Siyasal 
ve toplumsal bir sistem durumuna gelmesi 
yüzyılları gerektirmiş, bir bakıma Mustafa 
Kemal’i beklemişti…

Alevi-Bektaşilik’le Atatürkçülük ara-
sındaki duygusal bağ da buradan kaynak-
lanmaktadır. Öz bir, temel bir, kaynak bir, 
ilkeler bir… bu yakınlık ve özdeşlik Ale-
vi-Bektaşileri Kurtuluş Savaşıma katılıma 
itmişti. Kurtuluş ve bağımsızlığı kendi kur-
tuluşları, bağımsızlıkları olarak görmüş-
lerdi.” (114)

Buradaki en büyük sorun, Alevi-Bekta-
şi düşüncesini Türk ulusalcı çizgisine indir-
geyerek buradan İttihat ve Terakki ve Ata-
türkçülüğe bağlama düşüncesidir. Aleviliği 
Türk etnisitesi üzerinden ulusalcı bir oku-
maya tabi tutmak Aleviliğin özünü dina-
mitlemektir. 72 millete bir nazarda bakan 
bir felsefenin anlayışı ulusalcı olamaz. Öte 
yandan, Alevi-Bektaşi düşüncesi Atatürk-
çülük ile siyasal ve toplumsal bir sistem 
durumuna gelmiş ise, artık Alevi-Bektaşi-
lik tarihi misyonunu tamamlamış demek-
tir; ki asıl yapılmak istenen de Aleviliğin 
sistem içinde eritilmesidir. Bundan sonra 
yapılması gereken de olmayan laiklik ile 
güdük cumhuriyeti siyasal İslamcılara kar-
şı korumak, milli davada devletin yanında 
yer alıp Kürtler başta olmak üzere gayri 
Türk unsurlara hadlerini bildirmek, devle-
timize ve milletimize zeval gelmesin diye 
de solcuların önüne durmaktır.

Gelecek paylaşımda ilginç alıntılarla 
konu üzerinde durmaya devam edeceğim…

Kazım Eroğlu

ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arapgir Be-
lediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve parti yönetimi 
Arapgir’e bağlı mahalleleri tek tek gezerek vatan-
daşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Arapgir Be-
lediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, CHP İlçe Başkanı 
Muharrem Yedekci, Belediye Başkan Yardımcısı Ra-
mazan Erdem, Meclis Üyesi Muharrem Gök ve parti 
yönetimi katıldı.

Başkan Cömertoğlu ile beraberindeki heyet İlçe-
mize bağlı Pacalı, Kaynak, Deregezen, Kılıçlı, Sinik-
li, Gebeli, Kazanç, Esikli, Pirali, Ulaçlı, Eski Arapgir, 
Alıçlı, Yazılı ve Taşdelen mahallelerini ziyaret ede-
rek mahalle ve muhtarlar öncülüğünde köylülerle 
bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşup, 
sorun, istek ve şikâyetlerini dinlediklerini ifade 
eden Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Pande-

miden kaynaklı yasakların kalkmasının ardından 
ilçemize bağlı 14 mahalle ve 5 mezramızı ziyaret 
ettik. Bu köylerimiz hayvancılığın yoğun olduğu bir 
yerleşim. Milletvekilimiz Veli Ağbaba ile birlikte şu 
anda Arapgir ilçemize bağlı köylerde ziyaretler yapı-
yoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz 
Sayın Veli Ağbaba ilçemizin önemli geçim kaynakla-
rından olan hayvancılık konusunda üreticilerimizle 
bir araya geldi. Ziyaretlerimizde muhtarlar öncülü-
ğünde mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Elimizden gelen 
sorunların çözümü için anında yardımcı oluyoruz. 
Bizim dışımızda ki konuları ilgili yerlere ileterek va-
tandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatan-
daşlarımızın bizlere ilettiği sorunlarında takipçisi 
olacağız. Köy ziyaretlerimizde bizlere kapıları açan 
ve misafirperverlikleri ile her zaman göğsümüzü 
kabartan tüm köylülerimize ve muhtarlarımıza yü-
rekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doğanşehir’de Geçici Kabul Başladı
Doğanşehir ilçesinde hizmet 

verecek 100 yataklı yeni devlet 
hastanesinin yapımında sona ge-
lindi. Hastane için geçici kabul ça-
lışmaları başladı. 

Sağlık alanında önemli yatı-
rımlar kazanan Doğanşehir tam 
donanımlı hizmet verecek hastane-
lerden birine daha kavuşuyor. Do-
ğanşehir ilçesinde inşa edilen, ge-
çici kabul çalışmaları devam eden 
100 yataklı yeni devlet hastanesi-
nin kapasitesi 132’ye kadar çıkabi-
lecek. Özellikli birimleri, ameliyat-
haneleri, yoğun bakım ünitesi ile 
ilçenin sağlık alanında her ihtiyacı-
na cevap verebilecek, sorunlarına 
çözüm olabilecek. 

Hizmete girdiğinde 34 polikli-
nikte hasta kabulü yapılacak. Özel-
likli birimlerden palyatif ünitesinde 
12 yatak, diyaliz ünitesinde 10 ya-

tak, fizik tedavi ünitesinde 11 yatak 
yer alacak. Son teknolojiye sahip 
görüntüleme cihazlarıyla donatı-
lacak hastane, 5 ameliyathane, 10 
yoğun bakım yatağı, 4 doğum oda-
sı, 5 diş üniti ile hizmet verecek. 
Acil servis ise 10 müşahede yatağı 
ile hasta kabulü yapacak. Modern 
tıbbın tüm imkanlarının sunulacağı 
hastane, mimari açıdan da yüksek 
teknoloji ile donatıldı. Malatya’nın 
deprem bölgesinde yer alması ne-
deniyle hastaneye 122 deprem izo-
latörü yerleştirildi.

Doğanşehir ilçemizde hizmet 
verecek 100 yataklı yeni devlet has-
tanesinin yapımında sona gelindi. 
Hastane için geçici kabul çalışma-
ları başladı. Hastanenin yapımında 
emeği geçen rahmetli Onursal Be-
lediye Başkanımız Vahap Küçük’ü 
rahmet ve minnetle anıyoruz.


