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KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI
ÖĞRENCİLERE KARNE VERDİ

DEMET TUNCEL
DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI  MURTAZA ERSÖZ İLE DO-

ĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK  BİRLİKTE  
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YARI YILI NEDENİYLE ÖĞ-
RENCİLERİMİZİN KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR.

Doğanşehir Kaymakamı  Murtaza Esöz 2018-2019 
eğitim ve öğretim yarı yılı münasebetiyle İlçemizdeki 
okulları ziyaret ederek öğrencilerimizin karne sevinci-
ne ortak oldular.

İlçemize bağlı Yolkoru İlkokulu ve Ana Sınıfı, Çığlık 
Abuzer Güngör İlkokulu, Günedoğru İlkokulu ve Erke-
nek Mustafa Kemal İlkokulunun ziyaret edildiği prog-
ramda Kadılı Mahallesinde yapımı tamamlanan 3 ders-
likli Cumali Sancar İlkokulunun da açılışı yapıldı. İlçe 
Kaymakamımız öğrencilerimize karnelerini dağıtarak 
2. yarıyılın öğrencilerimizin için hayırlı ve daha başarılı 
geçmesi temennisinde bulundu.

Karne dağıtımı programına   Doğanşehir Kaymaka-
mı  Murtaza Esöz,  Doğanşehir Belediye Başkanı  Vahap 
KÜÇÜK,  Doğanşehir  Jandarma Komutanı J.Tğm.Tolga 
COŞKUN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner GÜLER ka-
tıldı.

Doğanşehir'in Günedoğru ma-
hallesinde 1973 yılında doğdu. İlk 
orta tahsilini Günedoğru mahalle-
sinde tamamladı. 1993 yılında es-
naflığa, baba mesleği olan BERBER 
olarak başladı Akbaş,  Evli ve 3 co-
cuk babası. 

Doğanşehir Günedoğru Mahalle-
si Muhtar Adayı Münür Akbaş şunları 
kaydetti: "2019 yerel seçimlerinde,  
Doğanşehir Günedoğru mahallesin-
de Mahalle Sakinlerimin istek dilek 
ve talepleri doğrultusunda Muhtar 
adayı olmaya karar verdim.  Bana 
güvenen sayın  halkımın güvenini 
sarsmayacağıma  bu güne kadar ge-
rek siyasi ağırlık, gerekse bürokrası 
dalında halkıma söylemiş olduğum 
hizmetimin devamının teminatını 
Muhtarlıkla taclandırmak suretiyle 
sizlere daha aktif, daha hızlı hizmet 
verme yolunda ilerleyeceğimden 
asla teredütte bulunmamanızı istir-
ham eder, Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımıza ve gençlerimize 
her dalda  Devletimin ve milletimin 
imkanlarını seferber edeceğime söz 
veririm. Mahallemizin sorunları-
nı sürekli istişare ederek çözmeye 
geyret edeceğim. mahallemde Akil 
insanlar gurubu oluşturarak bize 
gelemeyecek olan sorunları ve icra-
atlarıda bu gurup sayesinde öğrene-
ceğim ve gerekli mercilere ileterek 
sorunları derhal çözeceğim. Mahal-
lemizde talep olan Kur'an Kursunu 
açmak için gerekli çabaları harca-
yacak, kadınlarımızın el işleri ve 
sanat edinmeleri konusunda gerek 
Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitim 
nezdinde kurslar açtırarak mahalle-
mizi bir sanat merkezine çevirece-
ğim.  

Ben Günedoğru Mahalle Muhtar 
adayı olarak  en çok Mahallemizin 
tarihi kimliğini ön plana çıkararak, 
tarihsel hafıza oluşturacağız. Bu ha-
fızada kullanmadığımız atadan dede 
den kalma atıl malzemelerimizi bir 
araya toplamak suretiyle toplum-
sal hafızamızı korumak adına ma-
hallemizin adına yakışır. Bir müze 
oluşturacağız. Maden suyumuzu 
Rehabilite ederek, cazibe merkezi 
haline getirecek, bu vesile ile iş ve 
istihdam yaratacağız, Halka hizmet 
Hakka hizmettir..Mahallemizin de-
ğerli sakinlerinden mahallemizi çok 
daha güzel konuma getirmek için 
desteklerini bekliyorum,sevgi ve 
saygılarımı iletiyorum"  dedi

MÜNÜR AKBAŞ GÜNEDOĞRU 
MAHALLESİ MUHTAR ADAYI

VAHAP KÜÇÜK SEÇİM STARTINI VERDİ
KENAN EREN
31 Mart'ta Yapılacak Olan Yerel 

Seçimler Dolayısıyla Doğanşehir 
AK Parti Belediye Başkan Adayı 
Vahap Küçük,Doğanşehir AK Par-
ti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu 
Seçim Startını Kurucuova Mahalle-
si Ve Polat Mahallesi İle Başladılar.

AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu; Bizler İki Genel Baş-
kan Tanırız Sayın 1.RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN 2.DEVLET BAHÇELİ Al-
lah'ın İzniyle Onlar Birliği Sağla-
dıktan Sonra Bizlere Düşen Görev-
de Onların Yanında Olarak Destek 
Olmaktır Ve Tekrardan İnşallah 
Sizlerin Katkısıyla Vahap Başka-
nımız Tekrardan Belediye Başkanı 
Olarak Seçip Doğanşehir'e Gere-
ken Hizmetleri Yapma Konusunda 

Özveriyle Çalışacağına ben Yürek-
ten İnanıyorum" Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkan 
Adayı Vahap Küçük; "Ben Daha 
Önceki Seçimi Kazandıktan Son-
ra Makam Koltuğuna Oturmadan 
Önce Dua Ettim. Yarabbim Bana 
Buranın Bir Kuruşunu Nasip Etme 
Bir Kuruşta Yedirmem Belediye-
nin Burada Adaleti Sağlayacağıma 
Söz Verdim Allah'a. Ben Belediye-
yi Borçlu Olarak Aldım Ve Şuanda 
Kasasında Para Olan Bir Belediye 
İle Örnek Oldu. İnşallah Sizlerin 
Sayesinde Tekrardan 31 Mart Ye-
rel Seçimlerinde Tekrardan Sizle-
rin Hizmetinde Ve Doğanşehir'in 
Hizmetinde Olacağım. Doğanşe-
hir'i Güzelleştirmek İçin Gerekeni 
Yapacağız" Dedi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI NİŞAN TÖRENİNE KATILDI
DEMET TUNCEL
Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz Ve 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Doğanşe-
hir’de Eski Yazı İşleri Müdürlüğü Yapan Metin Unut-
kan’ın Kızı Zehra Nur Unutkan’ın Nişanına Katıldılar.

Zehra Nur Unutkan Ve Burak Hanbay Çiftinin Ni-
şan Yüzüklerini Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murta-
za Ersöz Ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük Beraber Taktılar.

Nişan Kurdelesini Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Kesti.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz Ve 
Belediye Başkanı Vahap Küçük Genç Çifte Bir Ömür 
Boyu Mutluluklar Diledi.
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Dünya malına çok değer veren kişilerle 
arkadaşlık etme;
Fakir olursan hor görürler, zengin 
olursan kıskanırlar…
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Sömestr tatilini
doğru değerlendirin
Yeni bir sömestr tatili daha başladı. Öğrenciler 

karnelerini aldı ve herkesin notları belli. Kırık ya da 
iyi karnelere nasıl tepki verilmeli? Bazı aileler yarıyıl 
tatili için programlarını yaptı. Neler yapılabileceği 
konusunda kararsız olanlar için ihtimalleri gözden 
geçirelim

Yarıyıl tatilinin bazı amaçları var. Hem çocuk-
lara bir dinlenme, hem de onlarla birlikte ailelere 
bir değerlendirme ve yeni döneme hazırlık olanağı 
sağlıyor. Bu nedenle gelen notlar iyi değilse kızma-
dan önce yapılması gerekenler var. Elbette anne 
baba olarak üzülmeniz, mutsuz hissetmeniz doğal. 
Ama duygularınızı kızgınlık şeklinde çocuklara yan-
sıtmadan düşünmeniz de gerekli. Yarıyıl boyunca 
yeterince takip ettiniz mi? Sorunları saptamaya ve 
çözmeye çalıştınız mı? Çocuğunuzdan beklentileri-
niz gerçekçi mi? Tüm bunlar ebeveyn olarak sizin 
göreviniz. Bunları yaptığınızı düşünüyorsanız yine 
kızmadan başka yapılması gerekenler konusunu 
araştırmalı ve çocuğunuzla konuşmalısınız. Kızmak 
sonucu değiştirmeyecektir. Aksine hem çocuğunuzla 
ilişkinizin bozulmasına hem de onun derslerle ve 
okulla sorunlarının artmasına neden olabilir. Bu, 
’kötü karnelere de armağan alın,’ demek değildir. 
Karne hediyesi kavramı çok değişti. Aslında her kar-
ne için hediye almak gerekiyor mu? Okula gitmek ve 
elinden gelenin en iyisini yapmak her çocuğun doğal 
işi olmalı. Karne hediyesi bir çeşit paylaşım aslında. 
Ortak sevincin kutlanması ve tatilde doğru zaman 
geçirmeye yardımcı olması için alınan şeyler doğru 
hediyelerdir. Bisiklet böyle bir armağandır. Çocuğu 
özgürleştiren, spor yapmasını sağlayan bu hediye 
son yıllarda cep telefonu, bilgisayar oyunu gibi son-
radan daha büyük sorunlara yol açan hediyelere dö-
nüştü. Hatta ’istediğimi alırsanız, karnem iyi gelir,’ 
şekli ile ödülden çok rüşvete dönüştü. Bu nedenle 
karneye tepkimiz ister kızmak, ister hediye almak, 
ister övmek olsun her zaman üstünde düşünülmesi 
gereken bir süreçtir. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

VAHAP KÜÇÜK VE AK PARTİ DOĞANŞEHİR
İLÇE TEŞKİLATINDAN MHP’YE ZİYARET

Ak Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu Ve 
Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük Milliyetçi 
Hareket Partisi Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler.

Doğanşehir Ak Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu 
Yaptığı Açıklamada;

“Bu gün Genel Başkanımızın Talimatları İle Cumhur it-
tifakı doğrultusunda MHP ilçe başkanlığını ittifak Adayımız 
Vahap KÜÇÜK ve Teşkilatımızla Ziyarette bulunarak Cumhur 
ittifakının Başarılı geçmesi için Gerekli İstişareleri gerçek-
leştirdik. Cumhur İttifakı Adına Çok Olumlu Geçen Bu Görüş-
mede Bizleri Güzel Bir Şekilde karşılayan MHP İlçe Başkanı 
Selim Güven ve Yönetimine Teşekkürlerimizi Sunarız” Dedi.

KADİR AYDIN-KENAN EREN

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN YARIYIL TATİLİ MESAJI;
HABER MERKEZİ
Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü 

Caner Güler, 2018-2019 Eğitim ve Öğ-
retim Yılı Birinci Döneminin Tamam-
lanması Münasebetiyle Bir Mesaj Ya-
yımladı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı-
nın ilk dönemini hep birlikte ortaya 
koyduğumuz büyük bir gayret ve öz-
veriyle tamamlamış bulunmaktayız. 
18 Ocak Cuma günü 619 Okul Öncesi, 
4782 Temel Eğitim ve 1943 Ortaöğre-
tim olmak üzere okullarımızda eğitim 
gören toplam 7.344 öğrencimiz karne-
lerini alıp yarıyıl tatiline girecekler.

Sevgili Öğrenciler;
Yarın alacağınız ve bir dönemlik 

çalışmalarınızın, faaliyetlerinizin hem 
kısa bir tatille ödüllendirilmesi hem de 
bu sürecin değerlendirilmesi anlamla-
rını taşıyan karneler unutulmamalıdır 
ki sadece bir dönemlik performansını-
zı ortaya koymaktadır. Bu nedenden 
dolayı karnelerinizdeki göstergeler ne 
olursa olsun okul hayatınızda ve ders-
lerinizde göstermiş olduğunuz azmi 
ve performansı asla kaybetmemeli, 
eksiklerinizi tespit ederek yapıcı bir 
özeleştiri ile kendinizi değerlendirme-
lisiniz. 

Kıymetli Veliler;
Çocuklarınızın bir dönemlik çalış-

ma süreçlerinin bir göstergesi olan 
karneleri doğru yorumlamak; çocu-
ğunuzla olan iletişiminizi, çocuğunu-
zun kendisine olan güvenini ve kişilik 
gelişimini doğrudan etkileyen bir hu-
sustur. Karneler çocuğun tüm yaşan-
tısını ifade eden, değerlendiren, eti-
ketleyen bir araç değil, geride kalan 

döneme ait çocuğun, bizlerin ve siz 
velilerin sadece eğitim performansını 
değerlendiren bir araçtır. Bu nedenle 
çocuklarımızın başarı veya başarısız-
lıklarına bütünsel olarak yaklaşmalı, 
onları olumsuz etkileyecek söylemler-
den kaçınmalı, daha yapıcı, geleceğe 
dönük ve motive edici bir bakış açısı 
ile durum değerlendirmesi yapmalı-
yız. Ayrıca bundan sonraki eğitim sü-
recinde çocuklarımıza, okullarımıza, 
öğretmenlerimize destek olmalıyız.

Değerli Meslektaşlarım;
Milletimizin geleceğinin inşasında 

ve nesillerimizin ihyasında üstlendiği-
niz rol ve sorumluluk ile yaşadığı top-
lumla barışık, milletini tanıyan bilen, 
milli ve manevi değerleri özümseyip, 
tarihimize, diline, inancına, kültürüne, 

bayrağına bağlı, kalbi ve yüreği tüm 
insanlığın kurutuluşu için atan öğren-
ciler ve nesiller yetiştirmenin gayreti 
içerisinde olduğunuz için sizlere çok 
teşekkür ederim. Eğitim-öğretimde 
birinci derecede görev ve sorumluluk 
üstlenen tüm yönetici ve öğretmenle-
rimizi, bu dönemin sorunsuz ve başa-
rı ile tamamlanmasındaki gayret ve 
fedakârlıktan dolayı kutluyor, ortaya 
koymuş olduğunuz çalışmalardan do-
layı şahsım, kurumum ve Doğanşehir 
halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle yarıyıl 
tatilinin hayırlı olmasını temenni edi-
yor, tüm öğretmenlerimize, öğrencile-
rimize ve velilerimize sağlıklı huzur-
lu, mutlu bir tatil dönemi diliyorum.” 
Dedi. 
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Soldan sağa
1. Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını an-

latan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz 
(halk ağzı)... Kâğıt para, kaime (halk ağzı)... Bir elektrik 
akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, resep-
tör... 2. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda za-
man kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi 
kavramı veren kelime, eylem... “Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi 
şaşma, sitem bildiren bir söz... Baryum elementinin sim-
gesi... 3. Anlam, kavram, mefhum (eski)... Yabancı... Bağlı, 
bağlanmış... 4. Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde 
kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Boğan otundan çıkarılan 
ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde... Muğla iline 
bağlı ilçelerden biri... 5. Turpgillerden, geniş ve kalınca 
kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiş-
tirilen ve birçok türü olan bitki, kelem... Kök örnek... 6. 

Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen ve çeşitli tür-
leri bulunan bir bitki... Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi... 
Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren 
nota işareti... 7. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce... 
Eğreti, ödünç (eski)... İnanma, inan... 8. Açıklamalı... Al-
kol... 9. Gürgengillerin kerestesinden yararlanılan beyaz 
kabuklu bir türü... Avuç (halk ağzı)... Mizaç, huy, tabiat, 
karakter (eski)... 10. Mendelevyum elementinin simgesi... 
Avrupa Birliği’nin ortak para birimi, ekü... Genellikle Gü-
neydoğu Anadolu’da yetiştirilen, başı kahverengi, kirli sarı 
veya siyah olan, vücudu beyaz, yapağısı kaba ve karışık 
olan, süt verimi yüksek bir koyun türü... 11. Kuru fasulye 
(halk ağzı)... Sutaş... 12. Boa yılanı... Buyurmak, emir ver-
mek... Lütesyum elementinin simgesi... 13. Kesilme, ke-
sinti (eski)... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine 
konulduğu dar, uzun cam parçası... Elin iç tarafı, apaz, ha-
paz... 14. Samaryum elementinin simgesi... Atış sırasında 
mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında 
öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik ka-
nunlarına bağlı kalan mermi... Atı olan... 15. Bir yapının, 
kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yü-
zey... Madenî para (eski)... Ekmek (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Adlar, isimler (eski)... Yerde, zamanda veya söz zin-

cirinde en yakın olanı gösteren bir söz... Arap dili ve ede-
biyatıyla uğraşan kimse... 2. Etli olma durumu... Konmak 
işi... 3. Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... Garip sözler 
söyleyen, tuhaf hareketlerde bulunan (kimse) (halk ağzı)... 
4. Tanrıça... Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun 
durumuna getirilen pekmez veya limonlu şeker eriyiği... 
Karakter... 5. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cüm-

leleri birbirine bağlayan bir söz... Düşünme gücü (eski)... 
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen 
birleşik... 6. Çok zengin (kimse) (argo)... Alçak duruma gel-
mek, yüksekten aşağı doğru inmek... 7. Arı beyi... Mevcut, 
evrende veya düşüncede yer alan... Notada duraklama za-
manı ve bunu gösteren işaretin adı... 8. Orta... Türk alfabe-
sinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Utanma, utanç 
duyma... Kardeş eşlerinden her birinin ötekine göre adı... 
9. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve 
iş yapmaya yarayan bölümü... Genellikle içine sulu şeyler 
konulan metal vb.nden yapılmış kap... Elektronik posta... 
10. İta amiri (eski)... Bir şeyin olmasını istemek, bekle-
mek... 11. Uyum... Ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı 
dileme, taziyet... Tellür elementinin simgesi... 12. Kaynağı 
mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... Güvenli... Sesle 
ilgili... 13. Seçkin müşterileri için kendilerini evlerinde his-
sedebilecekleri konforu sağlayan, oda sayısı az, şık bir tür 
otel... Vınlama sesi... 14. İrade yitimi... Yeni olgunlaşmaya 
başlamış (yemiş) 
(halk ağzı)... 15. 
Ayakla çiğnen-
diğinde veya bir 
yere sürtüldü-
ğünde “çat pat” 
diye patlayan bir 
eğlence fişeği, 
çatpat... Bizmut 
elementinin sim-
gesi... Bayrağın 
uçkurluk karşısın-
daki kenarı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İDARECİLER GÜNÜNDE KAYMAKAMA ZİYARET
HABER MERKEZİ
İdareciler Günü nedeniyle, Gazeteciler 

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz’ü Ma-
kamında ziyaret ederek “İdareciler gününü “  
Kutladılar. 

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz” 
Doğanşehirde görev yapan gazetecilerin 10 
Ocak İdareciler günü nedeniyle bizleri ziyaret 
etmeleri bizi sön derece mutlu ve memnun 
etmiştir.”

Kaymakam Ersöz sözlerine şöyle devam 
etti.

“Kamu görevi yürüten yöneticilerle, va-
tandaşların işbirliğinin önemine dikkat çeken 
Kaymakam Ersöz,;

Kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli 
görevler üstlenen idarecilerin devletle vatan-
daş arasındaki sevgi ve güven bağını güçlen-
dirdiğini ifade etti.

Halkın sorunlarını devlet adına saptayıp 
onları giderip, ekonomik, sosyal ve kültürel 
çalışmalar yapmanın mülki idare amirlerinin 
görev ve sorumlulukları arasında olduğunu 
belirten Kaymakam Ersöz “Bu özellikleriyle 
mülki idare amirleri halkın güvenliği ile mut-

luluk ve huzuru için hizmet eden kilit bir görev 
üstlenirler. Sadece yazılı kurallara değil, ken-
dine ait bir duyguya, 'devlet umuru' diye ifa-
de edilen bir duruşa sahip olabilmek, makam 
odalarından çıkıp milletin gönlüne girebilmek 
çok önemlidir. Bu bağlamda vatandaşları-

mızla iyi ilişkiler kurma yolunda sivil toplum 
kuruluşları, basın ve diğer iletişim araçları-
nın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 10 
Ocak İdareciler Günü nedeniyle bizleri ziyaret 
eden, Doğanşehirli gazeteci arkadaşlara Çok 
teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” dedi.

Kaymakam Ersöz Kurumları Denetliyor
HABER MERKEZİ
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

gereğince Doğanşehir ilçesinde bulunan kurumların yıl sonu denetimlerini 
gerçekleştirdi.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Orman İşletme Şefliğini denetleyen Kay-
makam Murtaza Ersöz denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler ve tav-
siye gerektiren hususlar hakkında yerinde tespitler yaparak, kurum amiri 
ve çalışanlarıyla istişarelerde bulundu.

Hizmetlerin etkinliği ve sunumu konusunda gerekli hassasiyetin göste-
rilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Ersöz, vatandaşlarımıza hizmet ko-
nusunda kurumların daha dikkatli ve özverili çalışmaları gerektiğini belirtti.

KAYALAR YUVARLANDI,
İKİ YOLCU YARALANDI

DEMET TUNCEL
Doğanşehir ilçesine bağlı Ka-

pıdere Mahallesi mevkiinde Ma-
latya-Adana seferini yapan Elazığ 
istikametinden Adana istikame-
tine gitmekte olan Yolcu trenine 
dağdan yuvarlanan kaya parçala-
rı isabet edince trende bulunan 2 
yolcu yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre kapıdere 
mevkiinde meydana gelan olay 
öğleden sonra Malatya-Adana se-
ferini yapan tren Kapıdere mev-
kiinde dağdan yuvarlanan kaya 
parçalarının yolcu vagonuna denk 
geldiği ve meydana gelen kazada 
yolcu trenin yolculuk yapan iki 
yolcuya denk gelerek yaralandığı 
öğrenildi. 2 yaralıya ilk müdaha-
leyi trende yolcu olarak bulunan 
hemşire yaptığı ve Olayın maki-
niste bildirilmesi üzerine yolcu 
treni makinisti en yakın tren garı 
olan Gölbaşı tren istasyonuna bil-
gi verdiği ve o bölgeye ambulans 
çağırıldığı ambulans ile Gölbaşı 
Devlet Hastanesine kaldırıldıkları 
ve durumlarının iyi olduğu öğre-
nildi.
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Yaşadığım zaman süresince bu konularla ilgili şu konu-

lar daima ilgimi çek-miştir. Tanrı’ya ve kutsal dinlerin özüne 

inananlar olduğu gibi, bütün bunlara i-nanmayanların da 

var olduğu bir gerçektir. İnananlar ve inanmayanlar olarak 

ele  alırsak; inananların büyük bir bölümü gerçek manada 

bir inanca sahiptirler ki bu insanların inançlarına hem insan-

lar ve hem de Yüce Yaratan saygı duyar.  Bir bölüm insanlar 

ise ya gösteriş için ya da birilerine yaranmak için inanmış 

görü-nürler. Bu gibi insanların inancı, ne insanlar arasında 

ve ne de özellikle Tanrı katında bir anlam ifade etmez, ta-

mamen geçersiz ve hükümsüzdür. Diğer yandan bazıları, 

Allah’ın varlığını kabullenir ancak, dini yaşantıyı asla ken-

dine yaklaş-tırmaz. Bir kısmı da ne Allah’ı tanır ne de dini 

yaşantıyı. Tamamen inkarcıdırlar. Bu gibiler için şu örneği 

vermek isterim. Hz. Muhammed’e peygamberlik gel-mezden 

önce, insanlarda Allah inancı vardı. Ancak Allah’a ulaşmak 

için çeşitli putların yardımına ihtiyaç duyuluyordu. Bu ara-

da insanlık dışı davranışlarda bulunuluyordu. İçki, kumar, 

fuhuş, cinayet ve her türlü çirkin işler olağan bir şekilde 

uygulanıyordu. Hatta ve hatta o devirde kız çocuklarını diri 

diri toprağa gömmek bile adettendi. Hz. Muhammed pey-

gamberlik payesini aldıktan sonra bütün bu kötü ve olum-

suz hareketleri, kendisine tevdi edilen İslam dininin ge-reği 

olarak yasakladı. Bu büyük bir devrimdi aslında. O yaşanan 

ve yaşatılan kötü uygulamalar ortadan kaldırılmıştı. Daha 

sonra insanları İslam’a davet etme-ye başladı. Bu davete ilk 

önce icabet edenler eşi Hatice, can dostu Hz.Ebubekir ve ya-

nında yetişen amcası oğlu Hz. Ali idi. İnsanlar yavaş yavaş 

İslam’a meyle-diyorlardı. Bu durumdan endişelenen müşrik-

ler, Hz. Ali’nin de Müslüman olma-sı ile birlikte paniğe ka-

pıldılar. Ve bir gün toplanıp Hz. Ali’nin yanına vardılar. Ona 

şunları dediler: “ Ali, sen bu şehrin aklı başında bir insanısın. 

Cesur, güçlü yürekli bir insansın. Seni sever ve sayarız. An-

cak, son zamanlarda duymaktayız ki sen de Muhammed’in 

safsatalarına inanmakta imişsin. Onun dediklerine uy-ma-

yanlar öldüklerinde Cehennem’de yanacaklar, ona uyanlar 

ise Cennet’e gire-ceklermiş. İnsanlar öldükten sonra toprak 

olup gitmiyorlar mı?... Sonradan diri-linecekmiş de sorguya 

çekilinecekmiş de, dünyadaki yaşantılarına göre de bazı-ları 
Cennet bahçelerinde ebediyen rahat ve huzurlu bir yaşam 
süreceklerken, bazıları da Cehennemde ebediyen büyük ve 
ağır acılar çekeceklermiş… Sen şimdi Muhammed’in bu söy-
lediği safsatalara inanıyor musun sahiden?”… Bu sözler üze-
rine Hz. Ali : “ Evet ben Muhammed’in sözlerine tam anlamı 
ile inan-maktayım. Çünkü, sizler de bilmektesiniz ki o hiçbir 
zaman şimdiye kadar yalan söz söylememiştir… Hem son-
ra farz edelim ki dedikleri doğru değil. Ben, Mu-hammed’in 
sözlerine inanıp onun dediklerini yerine getirirsem benim 
kaybım ne olur? Diğer yandan şayet de, onun dedikleri doğ-
ru ise ki ben kesin olarak ona inanmaktayım, bu durumda 
sizlerin hali nice olacaktır?  Bu sözler üzerine umutları sö-
nen müşrikler Hz. Ali’nin yanından ayrılıp gitmişlerdir.

    Yüce Yaratan’ın yapılmasını istediği her şey insanla-
rın yararına olan şey-lerdir. Yapılmamasını isteği şeyler de 
insanların zararına olan şeylerdir. O za-man durup iyice 
düşünmek lazım değil mi? Gerek inananların ve gerekse 
inan-mayanların bağnazlıktan kurtulmaları gerekir. Her şey 
akıl kullanılarak halle-dilmeli. Herkes doğruları hiç çekin-
meden ortaya dökmeye çalışmalı. Belki ko-nuşulmasından 
rahatsızlık duyulabilir ve de buna karşı da konulabilir. Hatta 
be-del dahi ödettirilir. Şu asla unutulmamalıdır ki haksızlık 
karşısında susan dilsiz şeytandır …          

… & … 
İ Y İ   v e   İ Y İ L İ K

K Ö T Ü  ve   K Ö T Ü L Ü K
     İnsanlar tarafından her yönü ile beğenilen, onaylanan 

ve kesin olarak kabul gören, güzel, sağlam ve güvenilir olan 
her şey “ İYİ” dir. Tüm canlılara, belli bir amaç güdülmeksizin 
yapılan her yararlı hizmetler de “ İYİLİK” olarak kabul edile-
bilir. İyi’nin karşıtı “ KÖTÜ”, iyiliğin karşıtı ise “ KÖTÜLÜK” 
tür. Kötü ve kötülük, insanlar tarafından kabul görmez hatta 
lanetlenir. İyi ve iyilik ise insanların her zaman için el üstün-
de tuttuğu değerlerdir. İyi ile kötü ve iyilikle de kötülük aynı 
olamaz. Kötü olan her şey zarar verir ve ondan uzaklaşılma-

sı gerekendir. Kötülüğü dokunabilecek olan her şeyden de 

uzak durulmalıdır. Dai-ma iyi ve iyiliğin yanında yer alınma-

lıdır. Kötünün panzehiri iyi, kötülüğün pan-zehiri de iyiliktir. 

Kötü olan her hangi bir şeyden uzak durmak mümkün olur 

çünkü onun kötü olduğu bellidir ve bilinir. Kötülüğü doku-

nacak olandan uzak durmak mümkün olmayabilir, çünkü bu 

türden olanlar, kendilerini belli etmez-ler, sinsice yaklaşırlar. 

Bazen de, ne iyi birileri olduklarını kanıtlarcasına güler yüzle 

yaklaşır ve fırsatını bulduklarında da her türlü kötülüklerini 

yapmaktan ge-ri durmazlar.

      Kötü ve kötülüğü ortadan kaldırmak, biraz zor ve 

zaman isterse de onların yerine iyi ve iyiliği koymak kolayca 

mümkün olabilir. İyi olmak ve iyilik yap-mak güzel ahlaklı 

olmakla eşdeğerdir. İnsanları yaratan, onları koruyan, ba-

ğış-layan, rahmeti ile kuşatan Yüce Yaratan, bu değerler 

üzerinden en çok değer verdiği insanları sınava tabi tutmak-

tadır. İyi birer insan olanlara ve iyilikte yarı-şanlara Cennet’i 

müjdelerken, kötü olanları ve kötülükte sınır tanımayanla-

rı da  Cehennem azabı ile korkutmaktadır. O halde bizlere 

düşen iyi olmak, iyilik yap-ma hususunda yarış etmek, her 

türlü kötülüklerden de uzak durmaktır. Yaşa-dığımız hayat, 

uzun bir yolculuktan ibarettir. Bizler bu dünyaya inanmak, 

iyi şeyler yapmak için gelen birer yolcular gibiyizdir. Bu yol-

culuk sırasında kar-şımıza bazı engeller çıkabilir. Bütün bun-

lara rağmen bu hayatın akışı içerisinde iyi, hayırlı ve faydalı 

işler yaparak, doğru ve güzel davranışlar içinde olmaya gay-

ret etmek önemlidir. Bunun yanında da kötü, yanlış, çirkin 

ve zarar veren her şeyden kaçınılmalı ve bu gibi durumlara 

engel olmak için çaba gösterilmelidir. 

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-20

Devamı Gelecek Sayıda

Doğanşehir Erkenek Mahallesi  Gedikağzı Camii Mütevelli Heyeti

“HAYDİ GENÇLER NAMAZA” ETKİNLİĞİ
Erkenek Gedikağzı Camii 

Mütevelli Heyeti “HAYDİ GENÇ-
LER NAMAZA ETKİNLİĞİ’nin bu 
yıl 9.’sunu düzenledi. Geçtiği-
miz yıl da düzenlenen etkin-
liklere katılım oldukça yüksek 
oldu. Erkenek Gedikağzı Ca-
mii İmamı İlhami VURUŞKAN; 
amacımız gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan kurtarmak 
ve onları camiye alıştırmaktır. 
Cami cemaatimiz ve çocukla-
rımız bu etkinlikten oldukça 
memnun kaldı. Etkinlikleri-

mize yaklaşık 65-70 civarında 
öğrencimiz katılmaktadır. Ay-
rıca camiye en fazla gelen öğ-
rencilerimize çeşitli hediyeler 
alarak onların camiye daha sık 
gelmesini sağlıyoruz. Amacı-
mız bu sayıyı daha arttırmak 
ve ahlaklı nesiller yetiştirmek-
tir. Rabbim vesile olan ve katı-
lan her çocuğumuzdan ve cami 
cemaatimizden razı olsun” 
dedi. Cami cemaatinden Arif 
BALYEMEZ “etkinlikte yapılan 
yemekleri hazırlarken aldığım 

manevi haz anlatmakla tarif 
edilmez” dedi. Etkinliklerde 
emeği geçen cemaatimizden 
Mustafa ORMAN ise camimizin 
bu etkinlikleri mahallemizin 
kaynaşmasına vesile oluyor ve 
bu sayede gençlerimize sahip 
çıkıyoruz.” dedi.
KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ


