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DOĞANŞEHİR BELEDİYE EKİPLERİ
ARA YOLLARI ASFALTLIYORLAR

“DOĞANŞEHİR HEPİMİZİN”

VAHAP KÜÇÜK TAZİYE
MESAJI YAYINLADI

Doğanşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı
Ziraat Mühendisi Şerif ÇETİNTAŞ

“Doğanşehir de neden Bağımsız Belediye Başkan adayıyım. Çünkü adayı başka-
ları değil Doğanşehirliler belirleyecektir. İnsanlara AŞ VE İŞ Verilecekse Doğanşehir 
de Tarım ve Hayvancılığın dışımda başka alternatif olmadığımdan İlçemizde yetişen 
ürünlere Kâinatın Yaratıcısı öyle güzel bir lezzet vermiş ki çok daha iyi tat ve aroma 
ya sahipti...” 3’TE

Doğanşehir  Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, vefat eden Belediyeden 
Emekli Ali Sucu için taziye mesajı ya-
yınladı.

Üzüntüsünü belirttiği taziye me-
sajında;

“Belediyemizde Çalışıp Emekli 
Olan Ali Sucu’nun  vefat etmesi bizle-
ri üzmüştür.Merhuma Allah’tan Rah-
met, Ailesine ve Yakınlarına Sabr-ı 
Cemil Niyaz Ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Doğanşehir İlçesinde 
Doğal Gaz Çalışmaları 
Biten Mahalle Ve Cad-
deler Sıcak Asfalt Dökü-
lüp Düzeltiliyor. 2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK HEYELAN BÖLGESİNDE

Şehit Yarbay Songül Yakut’un
Adı Kütüphanede Yaşayacak

Doğanşehir Gövdeli Mahallesi mev-
kiinde ana yolda aşırı yağışlardan 
dolayı heyelan meydana geldi.  2’DE
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

Büyük Ustanın
Anısına Saygıyla
Çok sevdik bu evreni
Bunu hiç unutmayın
Şehir size emanet
Doslarım hoşça kalın
BÜLENT AYDINEL

Uzak diyarlardan geldik
Sevdayı onur bildik
Sen rahat uyu ustam
Şehri emanet aldık
Akife Ayhan

AKİFE AYHAN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE EKİPLERİ
ARA YOLLARI ASFALTLIYORLAR

Doğanşehir İlçesinde Doğal Gaz Ça-
lışmaları Biten Mahalle Ve Caddeler Sı-
cak Asfalt Dökülüp Düzeltiliyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük doğal gaz çalışmaları tamamla-
nan Mahalle ve ara yollara Sıcak Asfalt 
İle Sorunsuz Hale Getirdiklerini Söyledi.

Belediye Başkanı Vahap Küçük “İl-
çede devam eden doğal gaz çalışmala-
rının peşinden yolları hızla ulaşıma el-
verişli hale getirerek vatandaşlarımızın 
kullanımına sunuyoruz. Bu kapsamda 
şuan doğal gaz ve diğer alt yapı çalış-
maları biten Mahalle Ve Caddelerimizi 
Sıcak asfalt ile düzenliyoruz. Ekipleri-
mizle alt yapı çalışmaları biten diğer 
Mahalle Ve Caddelerimizi De hızla dü-
zenleyeceğiz” dedi.

KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ

Doğanşehir Gövdeli Mahallesi mevkiinde ana 
yolda aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana 
geldi.  Heyelanı gören vatandaşlar, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü aradılar.  Haberi 
alan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Belediyeye ait tüm işmakinalarını seferber ederek 
Gövdeli Mahallesindeki heyelan bölgesine hareket 
ettiler.  Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük öncülüğündeki Belediye Ekipleri Çalışmalarını 
Sürdürerek Yolu kısa sürede Kullanıma Açtıklar. 

 Gövdeli halkı Bu çalışmalarında dolayı Doğan-
şehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e Teşekkür 
ettiler. KADİR AYDIN-KENAN EREN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK HEYELAN BÖLGESİNDE

Şehit Yarbay Songül Yakut’un Adı Kütüphanede Yaşayacak
Şırnak’ın Uludere ilçesinde düşen as-

keri helikopterde şehit olan 13 askerden 
biri olan Yarbay Songül Yakut’un adını ta-
şıyan okulda Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan açılan kütüphaneye de şehit Songül 
Yakut’un adı verildi

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak’ın Ulu-
dere ilçesi Şenoba beldesinde düşen heli-
kopterde şehit olan 13 askerden biri olan 
Türkiye’nin ilk kadın İlçe Jandarma Komu-
tanı Yarbay Songül Yakut’un adı doğup 
büyüdüğü köyde yaşatılıyor. Malatya’nın 
Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde 
Şehit Yarbay Songül Yakut İlk ve Ortaoku-
lunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
açılan Z Kütüphanesine de Yakut’un adı 
verildi.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla dü-
zenlenen törene Malatya Valisi Aydın 
Baruş, Akçadağ Kaymakamı Muhammed 
Taha Canpolat, Akçadağ Belediye Baş-
kan Vekili Anbulvahap Türk, İl Jandarma 
Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet 
Müdürü Ömer Urhal, Müftü Ümit Çimen, 
Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MTSO Yöne-
tim Kurulu üyesi ve Akçadağ Başkan aday 
adayı Mustafa Kırteke ile resmi kurum 
temsilcileri, veliler, öğrenciler ve öğret-
menler katıldı.

Okulun dış binasına ‘Şehit Yarbay Son-
gül Yakut kalbimizdesin’ yazılı poster ası-
lırken, programa katılan Vali Baruş, üze-

rinde şehit Yakut’on fotoğraflarının yer 
aldığı tişörtleri giyen öğrencilerle yakın-
dan ilgilendi.

Programda bir konuşma yapan İl Jan-
darma Komutanlığında görevli Jandarma 
Astsubay Betül Say, geçmişten günümü-
ze ülkesi için mücadele eden kadınlardan 
birisinin de helikopter kazasında şehit 
olan Songul Yakut olduğunu söyledi. Şehit 
Songül Yakut’un silahlı kuvvetlerin kınalı 
çiçeği olduğunu belirten Say, “Kendisine 
evlenmeyecek misin diye sorulduğunda, 
’ben zaten evliyim, üniformam benim ge-
linliğim’ diyen asil Türk kadını” ifadelerine 
yer verdi.

Vali Aydın Baruş ise Yakut’un bu vatanı 
bizlere kanlarıyla emanet eden binlerce 

şehidimizden biri olduğunu ifade ederek, 
“O Türkiye’nin ilk kadın jandarma komu-
tanıdır. Türk kadınına örnek olan bir ce-
saret ve fedakarlık ifadesini gösteren bir 
kişi olmuştur. Şırnak Uludere’de göreve 
giderken şehit oldu ve şehitlik makamına 
ererek, bizlere bu vatanın, toprakların ne 
kadar değerli olduğunu bir kez daha ha-
tırlattı. Çocuklarımız okulda Şehit Songül 
Yakut’un adını gördükçe, vatan için feda-
karlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını 
verebilmenin ne demek olduğunu daima 
yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz” 
diye konuştu.

Programda daha sonra Şehit Songül 
Yakut için hazırlanan video izlendi.

DEMET TUNCEL
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POLAT’IN TARİHİNİ
MERAK EDENLERE

Polat (Hazar Türkleri’ne ait isim olarak ge-
çiyor) İşte bu dönemde Türkman Yörükan 
taifesinden olan Polatlı (Bolatlı, Bolat, Polat) 
Cemaatı Hazar Denizi’nin güneyinden Ana-
dolu’ya girdiler. Polatlı Cemaatının bir kısmı 
Maraş, Ankara, Karahisar-ı Şarki, Sivrihisar ve 
Edirne bölgelerine yerleştiler. 
Polatlı Cemaatına mensub diğer bir kısmı ise 
şu an Dazkırı denilen bölgeye yerleşerek Türk 
adetlerine uygun olarak mensub oldukları ce-
maatın ismini oraya verdiler. O andan itibaren 
bu köyün ismi Polatlı (Polat, Bolat, Bolatlı) 
diye anılmaktadır. 
41] Tocahdere, Adıyaman’daki bir derenin adı 
olup Türkmenlerin ana göç yolu bu dereyi izle-
yerek Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Polat 
kasabasından geçiyor ve Yeni-İl yaylalarına 
uzanıyordu.
Ayrıca Osmanlı belgelerinde de “Polad”, 
“Poladlar”, “Poladlı” kelimesi Ulu-Yörük ve Ay-
dın-Beylü kabilelerine mensup Türkmen Yörük 
cemaatlerine verilen addır.
BİLGİLERİNİZE...

RAMAZAN DURMUŞ 
POLAT OVASI YÖNETİCİSİ

Soldan sağa
1. Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz... İlgi çekmek... 

2. Ayrık otu... Katolunmak durumu... 3. Neodim elemen-

tinin simgesi... Kuzey (eski).. İçi gaz, sıvı veya katı her-

hangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne... Utanma, utanç 

duyma... 4. Asılmış olan... “İyilik edeyim derken kimseyi 

memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muham-

med’i memnun edemedi” sözünde geçer... O sıra... 5. Bir 

ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık deme-

ti, şua... Seki durumuna getirilmek, teraslanmak... 6. Kor-

na... Verme, ödeme (eski)... 7. Bilince takılarak korku ve 

bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı 

düşünce... Dişi geyik... 8. Temiz, münezzeh... Yağlı mad-

delerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı 

şurup kıvamındaki sıvı... Bakır elementinin simgesi... 9. 
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen 
hamur parçaları... Çıkı yapmak... 10. Platin elementinin 
simgesi... Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yar-
dımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak... 
Yabani ormanlarda yetişen parazit sarmaşığı... 11. Amon-
yağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan 
birleşiklerin sınıf adı... Öğrenmek istenilen şeyi söylete-
cek yolda dil kullanmak... 12. Lahuraki (eski)... Eksiksiz, 
kesintisiz... Yayvan, genişçe sepet... 13. Boğa güreşi, ya-
rış, oyun vb. gösteriler yapılan alan... Başkasının pek de 
hoş olmayan, sakıncalı isteklerine, amaçlarına alet olma 
durumu... 14. Bunamış, bunak (eski)... Çalgıç (halk ağzı)... 
Güzel kadın... 15. Yeniçeri ağasının dairesi... Balık avında 
kullanılan, ucu demir kancalı bir çeşit zıpkın...

Yukarıdan aşağıya
1. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konakla-

malarına yarayan yapı (eski)... Istampalamak işi... 2. Aynı 
düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlar-
dan her biri, düşündeş, fikirdeş... Aratmak işi... İplik, sicim, 
tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... 3. 
Praseodim elementinin simgesi... Çok sıkılmış... Kuşatma 
(eski)... 4. Işın veren, ışın saçan... Ateş tutuşturacak çalı, 
çırpı, yonga vb. şeyler (halk ağzı)... 5. Akıllı (eski)... Harman 
zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki 
tarafına takılan parmaklık, kanat (halk ağzı)... Kurtuluş, 
kurtulma (eski)... 6. Her biri başka perdede bir sıra kamış 
boğumundan yapılmış düdük, musikar (eski)... Eşkenar 
dörtgen (eski)... 7. Ağabey (halk ağzı)... Eski zamanlarda 

başlayıp yazının bulunuşuna kadar geçen süre... Birbirini 

kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğru-

nun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye... 8. Pamuk iplik-

leriyle yapılan ilk cilt bezi... Komprime... İskambil kâğıtla-

rında birli... 9. Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde 

kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Kendini göstermemek için 

büzülmek, saklanmak, pusmak... Fiyatı arttırılmış, bindi-

rimli... 10. Savaşlarda giyilen zırh (eski)... Bir şeyde her-

hangi bir ayıp veya kusur bulunmadığını bildirmek, tenzih 

etmek... 11. Gözde sarıya çalan kestane rengi... Konu ile 

yüklemin birbirinin yerine geçmesiyle doğruluğu bozul-

mayan (önerme)... Güzel, zarif, modaya uygun... 12. Piyan-

go biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan 

basılı parça... Bir devletin yönetim biçimini belirten, ya-

sama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını 

gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, 

kanunuesas i . . . 

13. Manganez 

elementinin sim-

gesi... Etken, et-

men, sebep, fak-

tör... Mal varlığı 

(eski)... 14. Bey-

lik... En önemli, 

çarpıcı... 15. Hin-

diba (halk ağzı)... 

Kekeme (halk 

ağzı)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

“DOĞANŞEHİR HEPİMİZİN”
HABER MERKEZİ
Doğanşehir de neden Ba-

ğımsız Belediye Başkan ada-
yıyım. Çünkü adayı başkaları 
değil Doğanşehirliler belirle-
yecektir. İnsanlara AŞ VE İŞ Ve-
rilecekse Doğanşehir de Tarım 
ve Hayvancılığın dışımda baş-
ka alternatif olmadığımdan 
İlçemizde yetişen ürünlere 
Kâinatın Yaratıcısı öyle güzel 
bir lezzet vermiş ki çok daha 
iyi tat ve aroma ya sahipti'. 
Doğanşehir de öncelik olarak 
yetişen ürünlerden Elma, kayı-
sı, Kuru Fasulye, Çilek domates 
ve biber gibi ürünlerimiz için 
paketleme Üniteleri ve diğer 
projeler kurulduğunda ürünle-
rimizin Pazar değeri arttırıla-
cak burada hiç emek vermeyen 
aracılar değil asıl emeği veren 

üreticiler kazanacak. Bu proje-
ler uzun süreden beri hayalim-
deki Projeler olup İşte bunlar: 
Meyve Suyu Fabrikası ve Soğuk 
Hava Depolarına Bağlı Olarak 
Paketleme Ünitesi, Elma Cipsi, 
Sebze Kurutması, Elma Silkesi 
İşletmesi ile Domates Ve Biber 
Salçası ayrıca Doğu ile Güneyi 
bir birine bağlayan bu kara-
yolu da ilçemiz için bir nimet-
tir. O zaman ana yolun kenara 
Hayvan pazarı ve kapalı bir 
meyve ve sebze hali kuracağız. 
Bu projeler de Devletimizin 
hibe destekleri olduğundan. 
Belediyenin vatandaşına suna-
cağı hiçbir hizmeti aksatmaya 
engel değildir.

DOĞANŞEHİR’DE
AŞ VE İŞ İÇİN

Doğanşehir Bağımsız Belediye Başkan adayı Ziraat Mühendisi Şerif ÇETİNTAŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağ-
baba  “ Malatya-Ankara uçak seferlerinin 
artırılması beklenirken azaltılmasını an-
lamak mümkün değil. Dünyanın en rahat 
ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saatleri 
ve azaltılan seferler nedeniyle Malatyalı-
lar için dünyanın en eziyetli ulaşım aracı-
na dönmektedir.” ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağ-
baba, Malatya’nın ulaşım alanında yaşa-
dığı sıkıntıları belirterek,  mağduriyetin 
giderilmesini istedi. Ağbaba yaptığı yazılı 

açıklamada, “Türk Hava Yolları tarafın-
dan Malatya’ya yapılan sefer sayısının 
az olması ve sefer saatlerinin uygunsuz 
olması Malatyalıları mağdur etmektedir.
Malatya- Ankara uçağı 06.10 da kalkmak-
ta olup  bu uçağa yetişmek için yolcuların 
gecenin 4’ünde uyanmaları gerekmekte-
dir. Ankara- Malatya uçak seferi ise 23.45 
te yapılmakta, insanların Malatya’da ki 
evlerine ulaşmaları en erken gece 2 yi 
bulmaktadır. Dolayısıyla dünyanın en ra-
hat ulaşım aracı olan uçak, düzensiz saat-
leri ve az olan sefer sayısı nedeniyle Ma-

latyalılar için dünyanın en eziyetli ulaşım 
aracına dönmektedir. Pek çok Malatyalı, 
Ankara yolculuklarında saatleri daha dü-
zenli olan çevre şehirlerden yolculuk 
yapmayı tercih etmektedir” dedi. Ağba-
ba, “Yeni yıldan itibaren Ankara-Malatya 
arasındaki uçak seferler sayısının mutla-
ka artırılması, sefer saatlerinin de makul 
saatlere çekilmesi tüm Malatyalıların or-
tak talebidir. Bu talebin dikkate alınması, 
Malatyalıların mağduriyetinin bir an önce 
sonlandırılması gerekmektedir” dedi.

BÜLTEN

“Sefer Sayısı Artsın Diye Beklerken Azaltıldı”
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B İ L G İ  -  İ L İ M  ve   B İ L İ M 
     Dünyada her şey ilimle öğrenilir, bilimle kısım kısım 

kayıt altına alınır. Bilgi, ilim ve bilimin temel taşı, karanlı-
ğı yok edip dünyayı aydınlatan bir kandil-dir.Toplumların 
yücelmesi ve kalkınmasında etkin olan bir hazinedir. Bilgi, 
sahip olunması çokça arzulanan bir nimettir. Bilgiden yok-
sun, cehaletin hakim olduğu toplumlar felaketlere açık de-
mektir. İnsanlara ve insanlığa fayda verme-yen bir bilgi, bilgi 
değildir. Bilgi kazanıldıktan sonra başkalarına aktarıldığında 
ancak bir anlam kazanır… Dünya kurulduğu andan itibaren 
insanlar, dünyada olan bitenleri öğrenmek istemişlerdir. Bu 
ise insanın fıtratında olan merak duy-gusundan kaynaklan-
maktadır. Yürür hale gelen bir hayvan ya da insan yavru-su-
nun ilk yapmak istediği, gördüklerini tanımak ve öğrenmek 
ve onlar gibi ol-maya çalışmaktır. Bunu yaparken de dene-
mekten kendini alamazlar. Eğer de-nenen şey, kendilerine 
zarar vermiyorsa ona yakın durmaya, şayet de zararı dokun-
muşsa da ondan uzak durmaya çalışırlar. Çocuklar devamlı 
surette sorgu-layarak bunları bilenlerden öğrenmek ve tanı-
mak isterler. Onlar bu öğrenmek ve denemek merakından, 
büyükler de onlara cevap verme sıkıntısından kendilerini 
kurtulamazlar bir türlü.

    Canlı varlık olarak hayvanları bir tarafa bırakırsak, 
merak edip öğrenen insan bilgilidir, öğrenmeye gerek duy-
mayan insan ise cahildir. Bilgili insan bir değer-dir ve toplum 
içinde yeri vardır. Bu özelliği ile kimselere muhtaç olmadan 
rahat ve sıkıntısız bir hayat yaşarken, cahil insanın toplum-
da yeri yoktur. Yokluk ve sıkıntı içinde yaşarken daima baş-
kalarına muhtaç konumundadır. Ya da gayri meşru işlere bu-
laşır ki, böylelerine az da olsa rastlanmaktadır.  Bilgili insan, 
ak-lını çalıştırmasını bilir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu-
nu anlar ve ona göre kendine yön verir. Onu, başkalarının 
yönlendirmesine gerek yoktur. Cahil insan ise, kuruyup yere 
düşmüş bir yaprak misali, rüzgar nereye doğru eserse oraya 
doğru savrulur gider… Her insanda olduğu gibi onda da akıl 
vardır ama, onu kullanmayı asla beceremez. Onun bunun 
talimatı ile hareket eder ancak. Bu gibi insanları kandırmak, 
her hangi bir şeye inandırmak kolaydır. Bu nedenledir ki 
başkaları tarafından kullanılmaya müsaittirler… 

    İnsanoğlu bilmediği, görmediği ve tanımadığı şeylere 
inanıverir. Bunlar hak-kında fikir yürütemediği için de kan-
dırılmaya müsait olurlar. Alışık olmadıkları için de karşı dur-
ma, itiraz etme gibi bir özellik taşımazlar…  İşlemeyen demir 
pas tutar der büyüklerimiz. Ortalıktaki bir demir parçasının 
bir zaman sonra hava durumundan etkilenerek paslandığına 
ve işlevsiz hale geldiğine her zaman için şahit olmuşuzdur. 
Demiri paslanmasına fırsat vermeden işlersek işimize yarar 

sağlar. Aksi halde pas, demirin içine kadar işleyerek onu iş-
levsiz hale getirir. Yine atalarımız, bu durumla ilgili olarak 
şu ifadeyi kullanmışlardır. “ Yi-ğidi yas, demiri pas öldürür” 
diye. Çalıştırılmayan kafa ve akıl, aynen demirde olduğu gibi 
pas tutar. Paslanmış bir kafa ve akıl, bir zaman sonra işe ya-
ramaz hale gelir. Onun artık pas tutmuş bir demir parçasın-
dan farkı yoktur. Kafanın ve aklın paslanmaması ve işlevsel 
halde olması için de çalıştırılması gerekir. Bu da ancak oku-
yarak, sorgulayarak, araştırarak, danışarak, tartışarak öğ-
renerek müm-kün olur ancak. Günümüz dünyasında ilime, 
bilime, teknolojiye önem vermiş olan ülkelerin ne kadar üst 
düzeyde, bu özellikleri taşımayan ülkelerin ise ne kadar sı-
kıntı içinde olduklarını rahatlıkla gözlemleyebilmekteyiz.

     Böylelikle ilmin, bilimin ve teknolojinin akıl yolu ile 
şekillendirilip hayata geçirilmesinin ne kadar önem arz et-
tiği açıkça görülür. O halde, neden bazı ülke-ler her konuda 
üst düzeyde olurken bazıları yerlerde sürünmektedir? Bunu 
ben, ülkeleri idare eden kişilere ve rejimlerine endeksliyo-
rum. İleri düzeyde olan ül-keler demokrasi ile idare edilen 
ülkelerdir. Demokratik yollardan bilgili, kültür-lü, iddialı ve 
ehil insanlar devletin başına getirilirler. Bu kişiler başarılı 
olmak için çalışırlar. Başarısız olduklarında ise istifa eder 
ayrılırlar ya da görevinden alınırlar ve yerlerine daha ehil 
birileri getirilir … Geri kalmış ülkelerde ise bu-nun tam tersi 
uygulanır. Şu veya bu şekilde devletin başına geçmiş kişiler, 
ken-dileri akıldan, bilim ve kültürden yoksun oldukları gibi, 
gelecek vaat edenlerin   yeşerip gelişerek kök salmasına da 
engel olurlar. Kafasını, aklını çalıştıran in-sanlara taham-
mülleri olmaz. İnsanlar ne kadar cahil olurlarsa kendilerinin 
çıkar ve istikballeri garanti altına alınmış demektir. Bunlar 
için insanların başarılı olmalarının, milletin sağlık ve refahı-
nın önemi yoktur. Yeter ki sürdürülmekte olan devran ömür 
boyu devam etsin… Başarısızlık durumunda ise kaygı duy-
ma-ya gerek yoktur. Bu durumlar karşısında istifa edip ay-
rılmak gibi bir düşünce içinde de asla değildirler. Yeter ki ik-
balleri devam etsin, gerisi teferruattır. Devranlarının devam 
etmesi için de akla hayale gelmedik yollarla başvurulur. Bu 
başvurular da daha ziyade, baskı, zulüm, sindirme ve kum-
pas üzerine kuru-ludur.   

    “ Bir ülke ne çekerse bilimden uzak kalındığı için çeker. 
Üç kıtaya hük-meden koca Osmanlı bile, akla önem vermedi-
ği, gerçekleri önemsemediği, daha ziyade bilime sırtını dön-
düğü için çöküp dağılıverdi. Elin gavurları ortaçağ karanlı-
ğından kurtulup, şimdilerde devlet-i muazzama konumuna 
geldilerse, bu ilim sayesinde olmuştur… Ortaçağ Avrupa’sın-
da din adamlarının etkinliği fazla idi. Cahil halk onların her 
söylediğine inanıyorlar ve itaat ediyorlardı. Değişik farklı 
düşüncede olan insanlar, anında etkisiz hale getirilip giyo-

tine gönderilip ortadan kaldırılıyorlardı. Bu gibi kişiler için 
“ Bunların içine şeytan girmiş” de-nilerek de halk nazarında 
itibarsızlaştırılıyorlardı. Büyük ilim adamı Galileo       “ Dünya 
yuvarlaktır ve dönüyor” sözleri üzerine ölüme mahkum edi-
liyordu. Bu din adamları aynı zamanda Cennet’in anahtarla-
rını zavallı halka satarak da bü-yük kazanç elde ediyorlardı. 
Cahil halkın, bilgi sahibi olmadıkları şeylere ve özellikle de 
dinsel hurafelere inanmaları gayet doğaldır. Bu nedenledir 
ki insan-ların cahil kalması onlar için önemlidir. Aydın ve bil-
gi sahibi insanlara taham-mülleri yoktur. İnsanlar ne kadar 
cahil kalırlarsa onların menfaat ve gelecekleri garanti altına 
alınmış demektir …

     Önceleri Osmanlı’dan korkularına kaçacak delik arar-
larken, şimdilerde ise bizim gibi ülkeleri kale bile almıyor, 
bizleri daha da çok yıpratmak ve sömür-mek için, hem si-
yasi, hem ekonomik ve hem de ürettikleri en teknolojik 
güçlü ve yok edici silahlarını hiç çekinmeden sahaya süre-
biliyorlar. Oysa ki Osmanlı o üstün gücünü, saray mektep-
lerinden ve Enderun adı verilen, zeka seviyesi yük-sek olan 
çocukların üstün vasıflı hocaların nezaretinde eğitim gör-
dükleri okul-lardan ve buralardan yetişmiş ehil padişah ve 
devlet adamlarının görev anla-yışından alıyordu. O devirde 
Osmanlıda incelemelerde bulunan İngiliz sefiri memleketi-
ne çektiği mesajda bütün bunlardan bahisle, Osmanlı gibi 
güçlü ola-bilmenin yollarını gösteriyor aynı zamanda da Os-
manlı’yı yıpratmak ve çökert-mek için de bu gibi okulların ve 
sistemlerinin, ayrıca çokça önemsenen dini ritüellerin deje-
nere edilmesine çalışılmasını ön görüyordu. Güdülen amaç; 
Os-manlı’nın etkinliğinin ortadan kaldırılması ile birlikte, 
kendilerinin güçlü hale gelmesidir. Bu devirleri bizzat yaşa-
mış oldukları için tecrübe sahibi idiler… Yıllar boyu bu amaç 
uğrunda çaba gösteren başta İngiltere olmak üzere tüm Hı-
ristiyan ülkeler amaçlarına ulaşıyorlar, kendilerini her ba-
kımdan güçlendi-rirlerken, başta Osmanlı olmak üzere diğer 
ülkeleri çöküntüye uğratıp sömür-meye devam ediyorlardı. 
Daha sonraları ise, sadece Osmanlı ile yetinmeyip dünyanın 
en ücra köşelerine kadar yayılarak girdikleri ülkeleri ilikleri-
ne kadar sömürüyorlardı…
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Devamı Gelecek Sayıda

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇ
ÖNCESİ SAHAYA SİYAH BANT TAKIP ÇIKTI

Doğanşehir Belediye Spor İlçe Stadın-
da Battalgazi Belediye Spor İle Oynayacağı 
Maçın Öncesinde Sahaya Doğanşehir Sürgü 
Jandarma Karakol Komutanı Kaan Şafak’ın 
Hayatını Kaybetmesi Sebebiyle Sahaya Siyah 
Bant Takarak Çıktı.

08.12.2018 Cumartesi Günü Doğanşehir 
Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş 
Kaan Şafak Sürgüde Geçirdiği Trafik Kaza-
sında Hayatını Kaybetmişti. 09.012.2018 Pa-
zar Günü Doğanşehir İlçe Stadında Oynanan 
1.Amatör Küme Büyükler Ligi 3.Hafta Maçı 
Olan Doğanşehir Belediye Spor – Battalgazi 
Belediyespor Maç Öncesi Her İki Takımda Sa-
haya Siyah Bant İle Çıkarak 1 Dakikalık Saygı 
Duruşunda Bulundular.

Doğanşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı 
Nusret Ürkmez Yaptığı Açıklamada; “Önce-
likle Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Hayatını 
Kaybeden Doğanşehir Sürgü Jandarma Ka-
rakol Komutanı Başçavuş Kaan Şafak’a Al-
lahtan Rahmet Kederli Ailesine Yakınlarına 
Sabır Ve Başsağlığı Diliyoruz. Maç Öncesi Si-
yah Kurdele Ve Saygı Durusu Yapılması İçin 
TFF den Gerekli İzinlerin Alınmasında Bizlere 
Yardımcı Olan Malatya ASKF Başkanı Seyful-
lah Özdemir ’ede Teşekkür Ediyorum. Ayrıca 
Battalgazi Belediye Spor Kulübü Başkanına 
Ve Futbolcularına Bizlere Destek Verdikleri 
İçin Teşekkür Ederim” dedi.

KADİR AYDIN-KENAN EREN

EYMS EVİNDE GALİP

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 
Evkur Yeni Malatyaspor evinde ağırladı-
ğı Antalyaspor’u 2 golle geçti. Bu skorla 
EYMS 25 olan puanını 28’e çıkararak lide-
rin ardından 2’ci sıra yer aldı. 2 gollü ga-
libiyette EYMS’den Sadik Çiftpınar ve Die-
go Angelo Oliveria 72’ci dakikada kırmızı 
kart alarak oyun dışı kaldı. 

Stat: Malatya  
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun 

Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, 

Guilherme xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib 
xxx, Adem xx, Eren xx, Sadık xx, Ahmed 
xx, Murat Akça xx, Chebake xx, Erkan xx 

Yedekler: Abdulsamed, Pereira, Since-
re, Mina, Mustafa, Muniru, Rahman, Ber-
kan 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Antalyaspor: Boffin x, Ondrej x, Salih 

x, Diego x, Nazım x, Hakan x, Maicon xx, 
Doğukan x, Serdar x, Mevlüt x, Chico x 

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, 
Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır, 
Harun, William, Yekta 

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz 
Goller: Boutaib (dk. 16 ve 34) (Evkur 

Yeni Malatyaspor) 
Sarı Kartlar: Murat Yıldırım (E.Y. Ma-

latyaspor), Doğukan (Antalyaspor)


