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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP
KÜÇÜK BEŞ YILDA YAPTIĞI VE YAPACAĞI

HİZMETLERİ ANLATTI

Doğanşehir’den yapılan canlı 
yayında Doğanşehir Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Doğanşehir Bele-
diye Başkan Adayı Vahap Küçük, 5 
yılda yaptığı ve yapacağı hizmetle-
ri anlattı.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
ve AK Parti Doğanşehir Belediye 
Başkan Adayı Vahap Küçük, ilçede 
belediye sosyal tesisinde ilçe esna-
fıyla bir araya geldi. Vuslat TV’nin 
de canlı olarak ekrana getirdiği 
toplantıda Başkan Küçük, yaptığı 
hizmetleri anlattı.

“ÖNCE ALTYAPIYI 
YENİLEDİK”

Doğanşehir’in altyapısının ta-
mamlanmak üzere olduğunu söy-
leyen Başkan Vahap Küçük, “Bu-
güne kadar şimdiye kadar gelen 
belediye başkanlarımız altyapı için 
uğraşmamışlar. Yani üzerine taş 
döşemişler alt yapıda bir şey yok. 

Ben belediyeyi aldığım zaman 65 
yıllık bir altyapı olduğunu gördük. 
Biz dedik ki bu böyle olmaz. Büyük-
şehir ile anlaştık ve dedik ki biz alt-
yapıyı yapmadan üst yapı hizmeti 
yapmayacağız. İlk başta alt yapı 
yapılacak. Doğanşehir’imizin alt 
yapısını, kanalizasyonunu, suyunu, 
doğalgaz alt yapısını getirdik. Şu 
anda ilçemizin yüzde 80’ine yakın 
hanemiz doğalgaz yakıyor. İnşal-
lah önümüzde ki senelerde tama-
men doğalgaz bitecek. Altyapımız 
bittikten sonra caddelerimizi pırıl 
pırıl yapacağız” dedi.

“İKİ BUÇUK SENEDE 
BORÇLARI BİTİRDİM”

Doğanşehir Belediyesi’ni borç-
lu olarak devraldığını söyleyen 
Küçük, iki buçuk sende borçları 
bitirdiğini belirtti. Küçük, “Biz be-
lediyeyi aldığımız da büyük borçla 
aldım. Bunun yanında 6 beldemiz 

daha geldi bunlarında borcu vardı. 
Bir tek Kurucaova beldemizin bor-
cu yoktu. Allaha şükür ben bütün 
borçları iki buçuk senede temizle-
dim. Borç bırakmadım. Doğanşehir 
borcu olmayan örnek bir beledi-
yedir. Hatta kasasında hiç parası 
bitmeyen bir belediyedir” şeklinde 
konuştu. 

“BELEDİYE’NİN BİR 
KURUŞUNU YEMEDİM”

Başkanlık maaşı almadığını 
aktaran Başkan Küçük, şöyle ko-
nuştu; “Ben Belediye Başkanlı-
ğı’nı aldıktan sonra rabbime hep 
dua ettim. Ya rabbim bana bura-
nın bir kuruşunu nasip etme diye 
dua ettim. Bir kuruşta yedirmem 
dedim. Allaha şükür daha benim 
muhasebemde 100 TL’lik masraf 
faturası bulamazsın. Ben maaşta 
almıyorum, arabama benzini ken-
di paramla koyuyorum. İçtiğim ve 
içirdiğim çayları hep kesemden ve-
riyorum. Ben rabbime söz verdim. 
5 sene bu sözümü tuttum böyle de 
devam edecek. Sözüm her zaman 
baki. “

“MHP İLE KARDEŞLİK 
YÜRÜTÜYORUZ”

Cumhur ittifakına değinen Kü-
çük, “MHP ile bir kardeşlik yürü-
tüyoruz. AK Parti ve MHP, Türki-
ye’nin ileri adım atması noktasında 
art niyetlilere fırsat vermemek 
için böyle bir kardeşlik kurdular. 
Biz bundan çok mutluyuz. Ben bu 
anlamda hem Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi 
Hareket Partisi liderine teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
HABER MERKEZİ

HAKKARİ VALİSİ İDRİS 
AKBIYIK’A TEŞEKKÜRLER

Doğanşehir Belediye Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takı-
mı ve Beraberindeki Heyet İstanbul’da Hemşerimiz Hakkari Valisi 
İdris Akbıyık’ın Destekleriyle Türk Telekom Arena Stadyumunda-
ki Galatasaray- Trabzonspor Müsabakasını İzledi. Doğanşehirliler 
Olarak Hemşerimizi Hakkari Valisi İdris AKBIYIK’A Teşekkür Ederiz.

Kadir Aydın-Kenan Eren

DOĞANŞEHİR BELEDİYE SPOR
“SPOR VAR ENGEL YOK” PROJESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
desteklenen GPDP 2018-2 23685 
Nolu Spor Var Engel Yok isimli pro-
je kapsamında Doğanşehir Beledi-
yespor Kulübü  Tekerlekli sandalye 
Basketbol Takımı ve beraberindeki 
heyetle 08.02.2018 tarihinde İs-
tanbul İlinde Ahmet Cömert spor 
salonunda Galatasaray Tekerlek-
li Sandalye Basketbol takımının 
Antrenmanına katıldı. 09.02.2018 
tarihinde yine Ahmet Cömert Spor 
salonunda Galatasaray – Fener-
bahçe tekerlekli sandalye basket-

bol takımlarının maçını izledi.Ayrı-
ca 10.02.2018 tarihinde kafilemiz 
Hemşehrimiz Hakkari Valisi Sn. 
İDRİS AKBIYIK beyefendinin des-
teği ile Galatasaray-Trabzon futbol 
müsabakasını izledi.

Doğanşehir Belediye Spor Ku-
lübü Başkanı Nusret Ürkmez; Do-
ğanşehir Belediye Başkanımız Va-
hap Küçük Ve Hemşerimiz Hakkari 
Valisi İdris Akbıyık’a Yapmış Oldu-
ğu Desteklerden Dolayı Teşekkür 
Ederiz Dedi.

Kadir Aydın-Kenan Eren

Başkan Vahap Küçük Sıkılmadık El Bırakmıyor
Başkan Vahap Küçük Esnaf ziyaretlerine 

hız verdi Başkan Küçük  sıkılmadık el bırak-
mıyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına Esnaf-
ları Ziyaret ederek  devam ediyor. 

Başkan Küçük, esnaf ziyaretleri kapsamın-
da vatandaşların gönüllerini alıyor. Vahap Kü-
çük vatandaşların iş yerlerine misafir olurken, 
vatandaşların talep ve isteklerini dinlemeye 
devam ediyor. Esnaflar  ile sıcak bir ortamda 
sohbet eden Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük vatandaşların sorunlarına merhem 
olmaya çalışırken vatandaşlar ise ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Kadir Aydın-Demet Tuncel
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Hesap yapanların, dostları yoktur. 
Sadece Hesaplarına uygun dostları vardır
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Sevgiliniz için…
Bir anınızı bile onsuz geçiremediğiniz, yanın-

dayken bile özlediğiniz, bir gülüşüne tüm dünyayı 
feda ettiğiniz, hayatınızın anlamı, yaşamınızın 
kaynağı, yüzüne baktığınızda huzur veren, sizi hep 
seveceğinden emin olduğunuz sevgiliniz…

Üzülmesine dayanamadığınız, bir damla gözya-
şı akıtsa içinizin sızım sızım sızladığını hissettiğiniz, 
sözleriyle sizi mest eden, bakışlarıyla bambaşka 
âlemlere götüren, her hayalinizde var olan, dü-
nünüz, bugününüz, yarınınız, yüreğinizin yarısı 
sevgiliniz…

Dokunuşuyla içinizi titreten, tutkunun ateşini 
kalbinize yerleştiren, yağmuru, soğuğu keyifli hale 
getiren, her daim baharınız, çiçeğiniz, en parlak 
maviniz, kırmızınız, gökkuşağınız, yol arkadaşınız, 
en iyi dostunuz, gururunuz, gökte ararken yerde 
bulduğunuz sevgiliniz…

Dünyanın en güzeli, en şirini, en tatlısı, en 
ateşlisi, en akıllısı, en sadığı, sizi siz olduğunuz için 
seven, sizi her şeyinizle kabul eden, kendisinden 
çok sizi düşünen, çocuk, olgun, genç, yaşlı, her 
zaman deli sevdalı sevgiliniz…

Gündüz güneşiniz, gece ayınız, masmavi yıldı-
zınız, sarı sıcak kumsalınız, yemyeşil ormanınız, 
ağaçtaki dalınız, denizdeki martınız, yüreğinizdeki 
kelebeklerin sahibi, ülkenizin tek hâkimi, sizi siz 
yapan, zaten ne yaparsa hep iyiyi yapan sevgiliniz…

Kokusuyla sarhoş eden, gölgesiyle bile mut-
luluk veren, sırdaşınız, gönüldaşınız, siz ağlarken 
ağlayanınız, gülerken güleniniz, sevinciniz, hüzün 
kovucunuz. “Tanrım ona bir şey olmasın” diye dua 
ettiğiniz, varlığı için her zaman şükrettiğiniz sevgi-
liniz…

Yaşamı boyunca herkes birini bulur, ama bir-
birini bulmak çok az insana nasip olur. O yüzden 
sevdiğinize sahip çıkın, onu önemseyin ve kırmayın.

Kadın mutluysa güzelleşir, güzelse mutlu olur. 
Mutlu olursa sen de mutlu olursun. Sevdiğinizi 
üzmeyin...

Bu duygu ve düşüncelerle tüm sevenlerin ve 
sevilenlerin Sevgililer gününü kutlar, ömür boyu 
mutluluklar dilerim.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Hemşehrimiz Fevzi Çiçek’ten Çiftçilere Uyarı
İlkbahar yaklaşıyor ağaç ve 

bahçe bakımı önem kazanıyor. 
Buz mevsimde vatandaşlar ne-
ler yapmalı?

Şu anda özellikle rakımı 
yüksek kesimleri karla kaplı 
olduğu için yapılacak bir şey 
yoktur. Ancak özellikle rakımı 
bin rakamın altında olan yani 
karla kaplı olmayan yerlerde 
yavaş yavaş bahar bakımları 
özellikle bahçe tesis edilecekse 
fidan temini bahçeye dikimleri 
ve kısmen diğer zirai mücadele 
nerede yapılabilecek durum-
da. Önümüzdeki yaklaşık 1 ay 
içerisinde de çok ciddi anlam-
da kayısıda ilkbahar mücade-
leleri başlayacak. Eğer bahçe 
tesis edilecekse yeniden son-
bahar yetiştirilmemişse ilkba-
har için bahçe tesisleri başla-
mış olacak. Sebzecilik ile ilgili 
özellikle fide, fidan teminine 
yönelik çalışmalar, hazırlıkları 
başlamış olacak. Şubat ayına 
müteakip çiftçilik araziye ta-
mamen adapte olacak olabile-
ceği bütün iş yüklerinin başla-
yacağı işte önemli çalışmalara 
başlayan bir periyoda girmiş 
oluyoruz. Bu gerek çok yıllık 
meyve bitkileri için, meyve 
bahçeleri, bakım, budama ilaç-
lama, zirai mücadele, toprak 
işleme gibi konular. Gerekse 
de tarla tarımında sebzecilikte 
kullanılan toprak hazırlıkları 
ile ilgili birçok çalışma mart ayı 
ile ilgili başlamış olacak. Şubat 
sonunda ağaç bakımları birçok 
bakım var. Kültürel bakımlar 
dediğimiz budama ile başlanır 
sonradan koruyucu tedbir açı-
sından İşte biz ısrarla bahsetti-
ğimiz bordo bulamacı ilkbahar 
döneminde de kullanılması ile 
ilgili çalışmalar. Ama çiftçileri-
mizi çeşitli başta mali sebep-
lerden kaynaklı olmak üzere 
birçok çiftçilerimiz ihmal ettik-
leri bordo bulamacı ilaçlama 
ve uygulamalarını yapmaları 
gerekiyor. Tabii çiçeklenme dö-
nemi başlayacaktır hastalık ve 

zararlılarla ilgili mücadelede 
başlamış olacak. Bir koruyu-
cu amaçlı mücadeleler var bir 
de zararları ekonomik zarar 
eşiği üzerine gelmesi duru-
munda yapılması gerekenler 
var. Onlar da genellikle Nisan 
ayından itibaren başlıyor koru-
yucu çalışmalarda marttan iti-
baren başlıyor. Toprak işleme, 
gübreleme, budama kurumuş 
ya da hasar görmüş ağaçların 
yerine yenilerinin dikilmesi. 
Eğer yeniden tesis edilecekse 
yeni fidanların temin edilerek 
bahçeleri dikilmesi gibi birçok 
çalışmalar söz konusu.

Yapılan bakımlar bu yılkı 
verimi etkiliyor mu? 

Yılki yapılan bakımlar 
meyve uzun vadede kendisini 
sonuca veriyor. Yani 1 yıl son-
ra kalitesini miktarını ürünü 
derecede etkilediği için ihmal 
edilmeden yapılması gereki-
yor. Bir de bazı hastalık ve za-
rarlıları ekonomik zarar eşiği 
de geldikten sonra mücadelesi 
çok da ekonomik olmuyor çok 
masraf oluyor o yüzden uzun 
periyoda yayılması lazım. Bu 
dönem onlarında başlaması 

gerekiyor Bu dönem onları da 
hassasiyetle takip edilmesi ge-
rekiyor. Özellikle son yıllarda 
bizim bölgemizde yaygınlaşan 
kabuklu bit ile ilgili mücadele 
mesela bu dönemlerde yapı-
lıyor olması lazım. Çünkü ha-
ziran döneminde zarar eşine 
geldikten sonra çokta sonuç 
alınamıyor bir anlam ifade et-
miyor.

Malatya’da çiftçiler artık 
sebze ekmiyor ve daha fazla 
kayısıya yöneldi. Siz bu konuda 
neler söylersiniz? 

Bizim uygun şartları tarif 
ediyoruz tarım yoğun iş gücü 
gerektiriyor. Hele hele onun 
içerisinde sebze varsa kısa 
dönemde daha yoğun iş gücü 
gerekiyor. Hasadı, dikimi, fide 
dikimi toprak, hazırlığı çapası, 
sulaması, zirai mücadelesi bel-
li bir dönem değil günlük hasa-
dı ile baktığınızda yoğun bir iş 
gücü gerekiyor. Bütün çarpan-
ları üst üste koyduğumuzda bu 
anlamda işgücü temin edecek 
ortam ortada kalmadı. Kimse 
tarımda istihdam olmak iste-
miyor. Kayısı meyve yetiştiri-
ciliğinde sebzeye göre daha 

az yoğun iş gücü gerektiriyor. 
Belli dönemde gidiyorsunuz 
tek kişiyle mücadelesini yapı-
yorsunuz ve hasat döneminde 
de birkaç kişi ile 20 günlük 30 
günlük bir yoğunluk yaşıyorsu-
nuz. Oysa sebze, tütün diğer 
ürünlerde baktığınızda tarlaya 
dikiminden sonra hasada gele-
ne kadar günlük emek isteyen 
günlük yoğun işçilik isteyen bir 
sektör bunu da bulamayınca 
herkes kolayına kaçmak isti-
yor. Daha profesyonel meka-
nizasyona dayalı üretim yapar 
isek ve girdi maliyetleri başta 
olmak üzere pazar değerindeki 
karlılığı oluşturabilirsek çiftçi-
lerin o bölgeye gitmemesi söz 
konusu olmaz. 

Doğanşehir ilçesinde fasul-
ye üretimi ciddi oranda düş-
müş durumda. Bunu artırmak 
için neler yapılmalı?

Bir bölgedeki ürün yelpaze-
sini belirlemek için fayda mali-
yet programına bakmak lazım. 
Bir ürünü değerinde ve istedi-
ğin gibi pazara arz edebiliyor-
san pazarlama problemi yaşa-
mıyor ise istediğiniz kalitede 
ve istediğiniz miktarda ürün 
üretme kabiliyetine sahiptir 
çiftçi. Bunu unutup başka bir 
ürüne geçiyorsa çiftçi bir şey-
lerden vazgeçiyorsa demek ki 
hak ettiği değeri bulamıyordur. 
Yani yapmış olduğu masraflara 
karşılık pazar değerini bulamı-
yor ki vazgeçiyordur, alternatif 
ürün alıyordur. Eminim ki mali-
yetin düşmesi ile beraber ya da 
bu ürünlerin pazar değerlendi 
bulunması pazarlama imkân-
lardan ağının genişlemesi ile 
beraber bu ürünlerin tekrar o 
bölgede yaygınlaşmasında biz 
eminiz. Bunun içinde ferdi çift-
çilikten ziyade özellikle çiftçi 
birlikleri, üretici birlikler, ko-
operatifler yoluyla pazar yollu 
açacak pazarlama yelpazesini 
genişletecek Bir de pazara arz 
edildikten sonra şekilde artık 
değiştirmek gerekiyor. 
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SENDEN SONRA

Senden sonra
kendimi hiç bir din’e ait hissetmedim
hiç bir ülkeye
hiç bir kent’e
hiç bir insana
hiç bir dilde dua edemedim tanrıya
güneş düşlerimin ardında kaldı
ben karanlığa uyandım
senden sonra
mevsimleri de hissetmedim
ne gecenin ayazını
ne rüzgârın ıslığını
biliyormusun
senden sonra ellerim hiç ısınmadı
şehirler anlamını yitirdi
şiir de yazamıyorum artık
ben hayallerimi seninle gömdüm
ne garip 
hiç bir yere ait hissetmiyorum
sanki fazlaymışım gibi evren’de
şimdi sadece
yer siz yurt suz
göçmen bir kuş çırpınıyor garip yüreğimde

AKİFE AYHAN

Soldan sağa
1. Baryum elementinin simgesi... Dişi yuvaya giren anah-

tar... 2. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma... 

Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir 

topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini gösterme-

si bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji (eski)... Kuyruk 

sokumu kemiği, pöç (halk ağzı)... 3. Deliği olmayan... Müslü-

man bir erkeğin nikâh esnasında eşine vermeyi kabullendiği 

mal veya para (eski)... 4. Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, 

amor... Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi... 

Paladyum elementinin simgesi... 5. Adlar, isimler (eski)... San-

dalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan 

dikme... 6. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açık-

lamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... XI-XV. yüzyıllarda, Ha-

zar ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda, Mısır ve Suriye’de 

yaşamış bir Türk boyu, Kuman... Holmiyum elementinin sim-
gesi... 7. Yitmek işi... Kısırlık, verimsizlik (eski)... Tellür elemen-
tinin simgesi... 8. Dinî tören, ritüel (eski)... İplik... Titan ele-
mentinin simgesi... Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt... 
9. Arkalamak işi, müzaheret... Bir dinin öğrenilmesi gereken 
inançlarının ve tapınma kurallarının tümü... 10. İtici güç, ilham 
verici... İki veya üç çengeli olan olta iğnesi... 11. Toz durumuna 
getirilmiş sabun... Olması başka durumların gerçekleşmesini 
gerektiren şey, koşul... 12. İlaç, merhem (halk ağzı)... Siyasi gö-
rüş ve olaylardan habersiz veya onlara kayıtsız kalan... Birle-
şik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman... 
13. Onda yoktur... Herhangi bir olayın değişimini gösteren gra-
fik... 14. Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yetişen, uzun kuyruk-
lu, beyaz renkli koyun türü... Çizgili çubuklu çizgileri olan (ku-
maş)... 15. Açık kahverengi... Bir şeyin eksiğini tamamlamak 
için ona katılan parça...

Yukarıdan aşağıya
1. Bedavadan... Piston... 2. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla 

beliren ısı ve ışık, od, nâr... Silisli sert kabukları olan ve fosil-
leri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler familyası... 3. Bir 
devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, 
memleket... Giysilerin yırtmacına ve eteğine eklenen ensiz ku-
maş parçası... Dingil... 4. Hitit... Çöl bölgelerinde, kurak böl-
gelerde yaşayan bir sürüngen türü... Büyük delikli kalbur... 5. 
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert 
gövdesi olan bitkiler... İşletilen paranın faiz katılmamış bü-
tünü... 6. Kumaş, tahta vb. malzemelerle yapılan, kâğıt veya 
kartona yapıştırılan resim, kolaj... Ülkenin vali yönetimindeki 
bölümü, vilayet... Rüzgâr, şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya 
çıkan sağanak yağışlı hava olayı... 7. Etkilenme, çağrışım veya 
içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham... Kı-

lığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip 

düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı... Türk alfabesinin yirmi 

sekizinci harfinin adı, okunuşu... 8. Bir aleti sürterek bir şeyin 

yüzündeki tabakayı kaldırmak... Anlamlı... 9. Binme, yük çek-

me, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 

Kesilmiş hayvanın yürek, karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, 

vb. iç organlarıyla baş ve ayakları... Et, ekmek, peynir vb.nde 

parça, lokma, dilim (halk ağzı)... 10. İyilik, lütuf, ihsan... Gam 

dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işa-

reti... Kuş yuvası (eski)... 11. Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (top-

lantı)... İlgi... 12. Hücumcularla savunucular arasında yer alan 

oyuncu... Barbunyaya benzeyen bir balık... Kül rengi, boz renk, 

demir rengi, demiri... 13. Dolaşma... Sevinç, beğenme, hayran-

lık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz... Ahlak... 14. Ak-

tinyum elementinin simgesi... Canlı hücrelerin ana maddesini 

oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan 

amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiye-

ceklerde bulunan, 

karmaşık yapılı do-

ğal madde... Elde 

edilmesi gereken, 

ulaşılmak istenen 

şey, amaç... 15. Ge-

milerin mizana di-

reğinin gerisindeki 

yelken... Sonraya 

bırakmak, tehir et-

mek, tecil etmek, 

talik etmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehirli Üreticiler Ürünleri Sigortalamaya Başladı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tara-

fından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 
kayısı ürünü için poliçe tanzimlerinin büyük 
bir kısmının Şubat ayı sonuna kadar sona ere-
ceği hatırlatılarak, üreticilerin yüzde 67’ye 
varan devlet desteğinden faydalanmaları için 
Tarım Sigortalarını yaptırmaları konusunda 
uyarıda bulunuldu. Üreticilerin kayısı için son 
günü beklemeden bir an önce sigortalarını 
yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıkla-
mada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) 
kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi 

gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poli-
çesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin 
acenteleri aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla 
yaptırılabileceği bildirildi.  TARSİM açıklama-
sında şu bilgiler verildi:  “Geçtiğimiz günlerde 
ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli 
bir şekilde yaşanan sel-su baskını, hortum, 
dolu, vb. felaketler neticesinde, ürünler ve 
seralar ciddi düzeyde zarar görmüş, hepimizi 
derinden yaralayan can kayıpları yaşanmıştır. 
Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, üreticile-
rin, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde 

devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşa-
mamaları için tek güvence TARSİM’dir. Şimdi 
vakit kaybetmeden poliçe son kabul tarihle-
rini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yet-
kili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla 
kayısı ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yan-
gın, heyelan, deprem, sel-su baskını riskleri-
nin neden olduğu miktar kaybı ile dolu riski-
nin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere 
ilave olarak don riskinin neden olduğu miktar 
kaybına karşı sigortalatınız. Şimdi kayısı için 
sigorta yaptırmanın tam zamanı.

AK Parti Başkan Adayları Bir Araya Geldi
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Selahattin Gürkan ile AK Parti’nin 11 ilçe 
belediye başkan adayı, AK Parti İl Başkanı 
Av. İhsan Koca’nın katılımı ile bir araya gel-
di. Yapılan değerlendirme toplantısı sonra-
sı konuşan Başkan Gürkan, 31 Mart yerel 
seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “İn-
şallah Malatya yeni bir destan yazacaktır” 
dedi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Selahattin Gürkan ile AK Parti’nin 11 ilçe 
belediye başkan adayı, AK Parti İl Başkanı 
Av. İhsan Koca’nın katılımı ile bir araya ge-
lerek, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları 
değerlendirdi. Başkan Gürkan 31 Mart’ta 
Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini be-
lirterek, bu seçimlerde Malatya’nın yeni bir 
destan yazacağını söyledi. Başkan Gürkan, 
“Sahada yapılan çalışmaların genel değer-
lendirilmesi ilgili ilçe belediye başkan aday-
larımız ile yapıldı. Bundan sonraki süreçte 
neler yapabileceğiz, yol haritamız nedir, 19 
Şubat'tan sonra aktif sahaya çıkmamızdan 
sonraki çalışma usullerimiz ve toplumla il-
gili yol haritamızın belirlenmesi noktasında 
bir değerlendirme toplantısı yapıldı. İnşal-

lah bu değerlendirme toplantısının akabin-
de, arkadaşlarımız sahaya inecek, bizlerde 
il teşkilatımızla ve büyükşehir adayı olarak 
ilçelerimizin her aşamadaki toplantılarına 
katılmaya gayret edeceğiz. Netice itibari 
ile 13 ilçemizin 13'ünü de almak noktasında 
azami gayret ve çabayı göstereceğiz. Ben 
yola çıkan bu takımdaki arkadaşlarımızın 
hepsine başarılar diliyorum. İnşallah Malat-
ya yeni bir destan yazacaktır. Bu destanda 
hakikaten Türkiye'de ses getirecek bir des-

tan olacaktır. Ben tekrar 31 Mart seçimle-
rinin başta AK Partimize, ülkemize, Malat-
ya'mıza ve ilgili ilçelerimize hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. Arkadaşları-
mızın bu değerlendirme toplantılarına ka-
tılımını sağlayan başta İl Başkanımıza ve 
katılım ile bizzat kendileri buraya gelerek 
gerçekleştiren Belediye Başkan adaylarımı-
za teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık 
etsin, aydınlık etsin” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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Bazen hayvanlar alemi ile ilgili belgeselleri hayretle, dehşetle ve 
de ibretle izleriz. Hayvanların konumu ne kadar da insanlarınkine ben-
ziyor. Güçlü yırtıcı-ların  diğer hayvanları acımasızca  nasıl parçalayıp 
ortadan kaldırdıklarını deh-şetle izleriz. Kendilerini biraz güçlü hisse-
denler, yırtıcılar karşısında mücadele verip, ya da kaçıp kurtulmaya 
çalışırlarken, yavruların, yaşlı ya da hasta ve ya-ralı olup kaçamayacak 
durumda olanların ise vahşi hayvanlara nasıl yem olduk-larını içimiz 
sızlayaraktan izliyoruz. Bazen de bir araya gelip, birlikte topluca yır-
tıcılara saldırarak, onları kaçırtmaya muvaffak olduklarına da ibretle 
şahit o-luyor ve ferahlıyoruz. Aslında hayvanların bu durumlarından 
ders alınması ge-rekir. Zira, gerek insanlar arası ve gerekse ülkeler 
arası ilişkiler de, aşağı yukarı bundan farksızdır. Siyasi, askeri, ekono-
mik ve teknolojik açıdan güçlü emper-yalist ülkelerin, diğer geri kalmış 
ülkeleri yiyip yuttukları büyük bir gerçek ola-rak önümüzde durmak-
tadır. Burada yapılması gereken, akılla, bilimle ve çok ça-lışarak onlar 
gibi güçlü olmaya, birlik beraberlik içinde mücadele vermeye ve et-
rafımızdaki bizim durumumuzda olan ülkelerle sulh içinde yaşamaya 
özen gösterirken, iyi günde ve kötü günde birbirimize  destek vermeli, 
bir yandan da saldırılara karşı birlikte karşı durmayı becerebilmeliyiz. 
“ Komşu, komşunun kü-lüne muhtaçtır” sözü boşuna söylenmemiştir. 
Aksi halde sonumuzun ne olacağı-nı kestirmek hiç de zor olmasa ge-
rek.

     Her ülke, öncelikle kendi durumunu gözden geçirmelidir. Bunu 
yaparken de şimdiye kadar olanları da tarihin süzgeci içinden geçirtip 
önlemlerini ona göre almalıdır. Hiç geriye gitmeye gerek yok. Günü-
müz dünyasında yaşananlar, ayan beyan ortada durmaktadır. Bir za-
manların güçlü Müslüman ülkeleri ve özellikle de üç kıtaya hükmetmiş 
koca Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarda düştü-ğü  acıklı ve 
ibret alınması gereken konumunu daima göz önünde bulundurmak  
gerekmez mi? Emperyalist ve küresel güçlü ülkelerin ve özellikle de 
Amerika’ nın kendi çıkarları için, ta okyanus ötesinden gelip, bulun-
duğumuz bu bölge ül-kelerini, demokrasi getirmek adına nasıl dizayn 
etmeye çalıştığını görmüyor muyuz? Görüyorsak da elimizden bir şey 
gelebiliyor mu? Bütün bunları, zama-nında yapılan hatalara bağla-
mak lazım. Zamanın koşullarına göre, aklımızı ça-lıştırıp tedbirlerimizi 
alıp, onların oyunlarına alet olmasaydık ve neticede mey-danı onlara 
bırakmasaydık bütün bunlar başımıza gelebilir miydi? Yuları kap-tır-
mışız bir kere kurtulmak ne mümkün! Aslanların pençe atıp, anında 
gırtlağın-dan yapışıp soluksuz ve çaresiz bıraktığı zavallı hayvanların 
konumunu asla unutmamalıyız. Meydanı boş bıraktığımızda ve fırsat 
yaratıldığında birilerinin de bizleri gırtlağımızdan yakalayıp soluksuz 
bırakacağı kaçınılmazdır. O zaman da ne kadar didinsek kurtuluşa er-
memiz mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki, “ Zararın neresinden 
dönersen kârdır” atasözünden hareketle birlik ve beraberlik içinde 
aklımızı kullanarak tedbirlerimizi ve gardımızı ona göre almak duru-
mun-dayız. Bunu yaparken de akıl ve bilimden uzak durmamaya özen 
göstermeliyiz. 

     Şu unutulmamalıdır ki, emperyalist ülkeler göz hapsinde tut-
tukları ülkelere, kolunu kanadını kırmadan saldırmazlar. Bunu da ken-
dileri fazla zarar görmesin-ler diye yaparlar. O ülkelerde, kendilerine 
karşı durması muhtemel kurum ve ku-ruluşları ve düşünceleri( Ordu, 

Meclis, Adalet, Ekonomi, Milliyetçilik, din  ve Eğitim gibi.) tahribata 
uğratmadan işe koyulmazlar. Bunların etkinliği ortadan kaldırılınca 
baştaki hükümetleri çeşitli atraksiyonlarla etkisiz hale getirmenin ko-
lay olacağını bilirler. Nitekim birinci Körfez Savaşında hükümet ikna 
edilmiş ancak halk ve ordu bu konuya alet olmak istememiş, üstelik de 
Genel Kurmay Başkanı Necip Torumtay istifa ederek tavrını ortaya koy-
muştur. Sonradan kuru-lan hükümetin başı olan Ecevit, Irak olayında 
Amerika’nın girişimine onay ver-memiştir. İkinci Körfez Savaşında da 
yine hükümet ikna edilmeye ramak kal-mışken hükümet üyelerinin de 
iştiraki ile meclisten onay çıkmamıştı. Şayet buna muvaffak olunsaydı, 
Amerika’nın başımıza neler açabileceğini, bugünlerde gös-termekte 
olduğu davranışlardan açıkça anlamak pekalâ mümkün olmaktadır. 
Stratejik müttefikimiz ve aynı zamanda Nato ittifakında birlikte oldu-
ğumuz Amerika’nın bizi şimdiye kadar nasıl sömürdüğü yetmiyormuş 
gibi şimdi de açıkça başımıza çorap örmeye çalışıyor. Yalnız o mu? Di-
ğer emperyalist ülkeler de ondan geri kalmıyorlar. Bir zamanlar Os-
manlı’nın kendilerine yaptıklarına inandıkları muameleyi Osmanlı’ya 
yaptıkları gibi şimdi de Osmanlı’nın devamı olarak kabul ettikleri Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni tarihten silmeye çalışmaktadırlar. Atatürk’ün ön-
görüsü ve dirayetini göstermediğimiz takdirde geleceğimiz hiç de ay-
dınlık olmayacaktır. Ancak bu ulus, bütün bu olumsuzluklara rağmen, 
her tür-lü koşullarda, birliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış düşmanlara 
karşı top yekun karşı koymayı başarıp ayakta durmayı sağlayacaktır …                   

   Bu konuya açıklık getirmek için, biraz daha eski zamanlara yel-
ken açalım.   Bir zamanlar, şimdiki emperyalist ülkeler, ortaçağın zifiri 
karanlığı içinde, a-kıldan, bilimden yoksun, sefalet içinde yaşarlarken 
ve bu sıralarda Osmanlı; maddiyatı, maneviyatı ve güçlü ordusu ile üç 
kıtada at koşturuyordu. Ama ne oldu? Bir zaman sonra işler tersine 
döndü. Akıldan, bilimden yoksun, dinsel bağnazlık içinde kıvranıp du-
ran o devletler, birden gerçeklerin farkına vararak, dinsel bağnazlık-
tan kendini kurtarıp, aydınlanma çağı ile birlikte akla ve bilime dört 
elle sarıldılar. Peki, bunu nasıl başardılar dersiniz? Yüz yıllar öncesinde 
Osmanlı’nın çok güçlü olduğu dönemlerde, Osmanlı’da incelemelerde 
bulunan bir İngiliz sefirinin ülkesine gönderdiği şu mesajda gizlidir. * “ 
Buldum! Bul-dum!... Osmanlı’nın zaferden zafere koşmasının neden-
lerini ve bunları durdu-rabilmenin çarelerini keşfettim … Osmanlılar 
aldıkları esirlere hiç kötülük yap-mıyorlar, kardeş gibi davranıyorlar. 
Hangi milletten hangi dinden olursa olsun, küçük çocukların zekâ se-
viyelerini ölçüyorlar. Keskin zekâlı çocuklar seçilerek, saray mekteple-
rinde ve daha sonra da Enderun Mekteplerinde değerli öğretmen-ler 
tarafından yetiştiriliyorlar. İslâm bilgileri, İslâm ahlakı ve ilmi, fen, 
kültür dersleri verilerek kuvvetli ve başarılı Müslümanlar olarak yetiş-
tiriliyorlar. Bun-ların arasından da Osmanlı ordularını zaferden zafere 
ulaştıran değerli komu-tanlar, Sokullular, Köprülüler gibi seçkin siyaset 
ve idare adamları çıkıyor. Os-manlı akınlarını durdurabilmek ve onu 
çökertmek için de bu mektepleri ve on-ların kolları olan medreseleri 
ortadan kaldırmak ve tüm Müslümanları ilim ve fende geri bırakmak 
lazım gelmektedir.”* ( Osmanlı Tarihi Ansiklopedisinden)  Bundan ha-
reketle  hem ekonomik, hem siyasi, hem teknolojik ve hem de kül-türel 
açıdan günümüzün süper güçlü devletleri haline gelmediler mi? Ka-
zan-dıkları bu güç sayesinde dünyanın en uç köşesine kadar yayılarak 

geri kalmış ülkeleri acımasızca sömürmediler mi? Bu sayede çokça 
zenginleşip güçlenerek bütün dünyaya kafa tutar hale gelmediler mi? 
... Diğer taraftan, güçlü ordusu, dolup taşan hazinesi, zamanına göre 
diğer devletlere göre daha çok akla, bilime önem veren ve üç kıtaya 
hükmeden, ehil ve kültürlü padişahlarca çok güçlü konumda olan  Os-
manlı’nın; belli bir zamandan sonra, ehliyetsiz ve iradesiz pa-dişahlar 
ve idareye egemen olmak isteyen  Sultanlar ve dış etkenler nedeniyle  
kendi konumunu dahi koruyamadığı, akıl ve bilimden uzaklaşıp biraz 
da dinsel bağnazlıktan ve çıkar ilişkilerinden etkilenerek, devlet idare 
yapılanmasının et-kisizleşmesine yol açılmadı mı?  Yıllarca gözlerden 
uzak, akıl ve bilimden yok-sun olarak hapis hayatına tabi tutulan şeh-
zadelerin bu durumlarından istifade ile devlet idaresi; Valide Sultanlar, 
Sadrazam, Vezir ve çıkar çevrelerinin dahli ile birlikte, diğer devletler-
ce de adeta intikam alınırcasına etki alanlarına çekilmedi mi? Sonuçta 
da emperyalist Hıristiyan ülkeleri, her yönden güçlerine güç katar-ken,  
biz ve bizim gibi ülkeleri, her geçen zaman içinde, daha çok sömür-
meye devam ediyor, bizleri adeta kıpırdayamaz hale sokuyorlar mı? 
Bu durumlara örnek olarak Osmanlı’da yaşanmış şu iki örneği, olayı 
daha iyi açıklığa kavuş-turmak adına vermek gerekir. Evlad-ı nesep 
uygulamasından vazgeçilip evlad-ı ekber (En büyük evlat) uygulama-
sına geçilmesi ile birlikte, sistem olumsuz manada tamamen değişi-
yordu. Sultan IV. Mehmet’in devlet işleri ile meşgul olmayıp günlerini 
avlanmakla geçirmesi ve buna bağlı olarak devlet düzeninin aksaması 
üzerine, tahtından indirildikten sonra, Şimşirlik Kasrında hapis hayatı 
yaşamakta olan şehzadelerin odasına girilip, sistem gereği şehzade-
lerin en yaşlı olanını, özellikleri ve içinde bulunduğu durum dikkate 
alınmaksızın, kollarından tutulup tahta oturtulması sağlanıyordu. Da-
rüssaade ağasının odasına girip kendi-sine doğru yöneldiğinde, öldü-
rüleceğini sanan, uzun yıllar hapis çektiğinden do-layı zaten oldukça 
yaşlı ve bitkin halde bulunan Şehzade Süleyman, korkudan titriyor ve 
direnmeye çalışıyordu. Öldürülmek korkusu ile dizlerinin bağı çözü-len 
Süleyman:  “ İzlalemiz arz olundu ise, şöyle iki rikat  namaz kılayım da 
an-dan sonra emri yerine getürün. Sabavetimden beri kırk yıldır hapis 
çekerim. Her gün ölmektense bir gün ölmek yeğdür. Bir can içün nedür 
bu çektiğimiz korku?” diyerek ağlamaya başlıyordu. Darüssaade ağa-
sının:  “ Estağfurullah, haşa ki size kast oluna. Taht kurulmuş cümle 
kulunuz sizi beklemekte” denilerek, kendisi ile birlikte hapis çekmekte 
ve kendisinden sonra tahta geçirilecek olan  kardeşi Ah-met’in cesaret 
vermesi ile, koltuklarından tutulup adeta sürüklenerek götürülüp tah-
ta oturtuluyordu.
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