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Doğanşehir’de Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Programı Düzenlendi
İstiklal Marşımızın Kabulünün 101. Yıl 
Dönümü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl 
Dönümü münasebetiyle Doğanşehir'de 
program düzenlendi.
Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Kon-
ferans Salonunda düzenlenen programa  
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, 
Doğanşehir  Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakan Ürkmez, Doğanşehir Emniyet Mü-
dürü Erkan Samaraz,Doğanşehir Jandar-
ma Bölük  Komutanı Onur Kırcaer, Siyasi 
Parti Temsilcileri, kurum amirleri, öğret-
men ve öğrenciler katıldı.3’TE

BARIŞ KUTLUTÜRK YILIN DOKTORU SEÇİLDİ
Arguvan Merkez Aile Sağlığı Merkezinde 

görev yapan Hemşerimiz  Dr. Barış Kutlutürk 
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezinde Sağlık Bakanlığı 
tarafından düzenlenen programda yılın dokto-
ru seçildi.  TÜRKİYE 15 Mart 2022 Salı 16:11 216 
Arguvan Merkez Aile Sağlığı Merkezinde görev 
yapan Dr. Barış Kutlutürk 14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 
programda yılın doktoru seçildi.  Arguvan’da Co-
rona Virüs döneminde yapılan başarılı çalışma-
lar ve %94'lük aşılama oranı ile ilçeler arasında 
Arguvan en yüksek başarı oranını elde etmesi-
nin yanında doktorlarımızın hakkında herhan-
gi bir şikâyet olmaması ve yapılan anketlerden 
alınan olumlu sonuçlar Arguvan sağlık ocağın-
dan yılın doktoru seçilmesinde önemli etken 
olmuştur.  Dr. Barış Kutlutürk bu başarının elde 
edilmesinde Arguvan sağlık ocağında görev ya-
pan doktor arkadaşları başta olmak üzere tüm 
sağlık personelinin üstün gayretleri, çalışmaları 
ve Arguvan halkının bilinçli hareket etmesi etkin 

olmuştur dedi.    Arguvan’da uzun süredir görev 
yapan doktorlarımızdan Barış Kutlutürk, Cumali 
Kuş ve daha sonra ekibe katılan Mehmet Örküt 
yaptıkları görev sürecinde Arguvan halkının sev-
gi ve saygısını kazanmış doktorlarımızdır. 

Doğanşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği
14 Mart Tıp Bayramı müna-
sebetiyle Doğanşehir Kayma-
kamı Mehmet Kılıç, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Doğanşehir Emniyet 
Müdürü Erkan Samaraz ve 
Doğanşehir Jandarma Bölük 
Komutanı Onur Kırcaer ile 
birlikte Doğanşehir Sağlık 
Müdürlüğü ve Doğanşehir 
Devlet Hastanesi’ni ziyaret 
ederek çalışanların Tıp Bay-
ramı’nı kutladılar.3’TE

KAYMAKAMDAN ŞEHİT ŞEYHO 
KURTULMUŞ ORTAOKULUNU ZİYARET

Doğanşehir’e 2 Anaokulu ve 
2 Atölye Sözü Verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Malatya ziya-
retinde Doğanşehir ilçesinde İlçe Merkezi ve Kuru-
caova Mahallesine Anaokulu ve Şehit Barış Aybek 
METAL'ye atölye sözü verdi.2’DE

Doğanşehir Kaymakamımız 
Mehmet Kılıç Doğanşehir Kuru-
caova Şehit Şeyho Kurtulmuş 
Ortaokulu’nu ziyaret ederek 
okul bünyesinde yapılan kütüp-
hanenin açılışına katıldı.2’DE
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ÇANAKALE ZAFERİ

18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatıyor 

diye bir soru karşısında her Türk evladı hiç 

tereddüt etmeden “Çanakkale Zaferi” cevabını 

vermelidir.

Beş bin yıllık geçmişe sahip olan Türk Mil-

leti’nin tarih sayfalarında çok sayıda zaferleri 

mevcuttur. Türk Milleti’nin sayısız şeref levhala-

rından biri olan“Çanakkale Zaferi”nin yıldönü-

münü milletçe anacağız. Hepimize kutlu olsun.

Çanakkale demek…

Çanakkale; Türk Milleti’nin Kurtuluş Sava-

şı’nın müjdesidir.

Çanakkale; annesi kadar aziz bildiği vata-

nına “namahrem eli” nin değmemesi için din, 

vatan ve namus uğruna canlarını, mallarını, 

kanlarını adamış yiğitlerin tarih oldukları yerdir.

Çanakkale; ayağında postalı, sırtında ceketi, 

atacak mermisi olmayan Türk Milleti’nin, döne-

min en teknolojik silah ve mühimmatına sahip 

olan Haçlı milletini toprağın ve denizin derinlik-

lerine gömdüğü yerdir.

Çanakkale; anaların körpecik yavruları-

nın saçlarına ve ellerine kına yakarak vatana 

kurban olmaları için cepheye gönderdikleri 16, 

17, 18, 19, 20 yaşlarındaki “Kınalı Kuzuların!” 

abideleştikleri yerdir.

Çanakkale; Anadolu coğrafyasını “İslam’ın 

son kalesi” olarak tanımlayan M. Akif’in “Çanak-

kale Aslanları”nı yani Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş 

gibi cesaret ve iman sahibi ecdadımızı, “Bedrin 

Aslanları” olan Sahabe-i Kiram efendilerimize 

benzettiği yerdir. Çanakkale; kafa, göz, göv-

de, bacak,  kol, çene, parmak, el ve ayakların 

ovalara, sırtlara, denizlere ve vadilere sağanak 

sağanak yağdığı yerdir.

Çanakkale; göklerin ölüm indirdiği, toprağın 

ölü püskürttüğü yerdir.

Çanakkale; Metrekareye 6000 merminin 

düştüğü ve mermilerin havada çarpıştığı yerdir.

Çanakkale; Alçıtepe, Kumtepe, Seddülbahir, 

Kilidbahir, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Bo-

ğazı, Soros Körfezi, Arıburnu ve Anafartalar’da 

253 bin genç ve münevver bir neslin destanlaş-

tığı yerdir.

Çanakkale; Anadolu’yu ebedi vatan yapan 

“İstiklal Harbi”nin temel harcının oluştuğu 

yerdir.

Çanakkale;  M. Kemal Atatürk’ün ve silah 

arkadaşlarının “Yedi Düvel” e ders verdikleri 

yerdir.

Çanakkale; düşmanın Türk milletini “sonsu-

za dek yenemeyeceğini” anladığı yerdir.

Çanakkale; Türk Milleti’nin bütün mahru-

miyetler ve mühimmat yetersizliğine rağmen 

yere göğe, dağa taşa, denize ovaya “Çanakkale 

Geçilmez” destanını yazdığı yerdir.

Dün milletimizi Çanakkale’de, Dumlupı-

nar’da, Sakarya’da, Anafartalar’da yenemeyen 

düşmanlarımız, bugün milletimizin birlik ve 

beraberliğini bozmak için “nifak tohumu” ek-

mekte ve  “fitne ateşi” yakmaktadırlar..

Milletimizin birlik ve bekası, ülkemizin 

bölünmez bütünlük ve saadeti, ay yıldızlı bay-

rağımızın ebediyen gönderde dalgalanması için 

gençlerimize ve gelecek nesillerimize  “Çanak-

kale ruhu” nu  ilmek ilmek işlemek gerekir..

HÜSEYİN
KARAASLAN

KAYMAKAMDAN ŞEHİT ŞEYHO 
KURTULMUŞ ORTAOKULUNU ZİYARET

Doğanşehir Kaymakamımız 
Mehmet KILIÇ, beraberinde Do-
ğanşehir Emniyet Müdürü Er-
kan SAMARAZ, Doğanşehir Jan-
darma Bölük Komutanı Onur 
KIRCAER, Doğanşehir Askerlik 
Şubesi Başkan V. Tanay ESEN ve 
Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü 
Caner GÜLER ile birlikte Doğan-
şehir Kurucaova Şehit Şeyho 
Kurtulmuş Ortaokulu’nu ziyaret 
ederek okul bünyesinde yapılan 
kütüphanenin açılışına katıldı.

Açılışı yapılan kütüphane-
nin hayırlı olması temennisinde 
bulunan  Doğanşehir Kayma-
kamı, aynı okulda eğitim gören 
Suriyeli üçüz kardeşler İbrahim, 
Derya ve Muhammed’in doğum 
günü kutlamasına katılarak 
üçüz kardeşlerin mutluluğuna 
ortak oldu.

Doğanşehir’e 2 Anaokulu ve 2 Atölye Sözü Verildi
Milli Eğitim Bakanı 

Mahmut Özer'in Ma-
latya ziyaretinde Do-
ğanşehir ilçesinde İlçe 
Merkezi ve Kurucaova 
Mahallesine Anaokulu 
ve Şehit Barış Aybek 
METAL'ye atölye sözü 
verdi.

Doğanşehir Kayma-
kamı Mehmet Kılıç ko-
nuyla ilgili yaptığı açık-
lamada; "İlimizi ziyaret 
ederek okul açılışına 
katılan Milli Eğitim Ba-
kanımız Mahmut Özer, 
İlçemiz merkezi ve Ku-
rucaova Mahallesine 
birer tane yeni anao-
kulu ve yine ilçemiz-
deki Şehit Barış Aybek 
METAL'ye atölye sözü 
vermiş olup, yapılacak 
olan anaokulları ve 
atölyenin ilçemize ve 
öğrencilerimize hayırlı 
olmasını dileriz." dedi.

Doğanşehirde Tarihi Eser Operasyonu

Doğanşehir'de Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu kapsamında 
değerlendirilen farklı dönemlere ait ta-
rihi eserler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada; 

“ Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı 
madde kullanımı ve ticaretine yönelik 
yapılan çalışmalarda iki şahıstan top-
lamda 135,37 gram uyuşturucu madde 

ele geçirildi.
Soruşturma kapsamda şahıslardan 

birinin ikametinde yapılan aramada ise 
2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kapsül, 
191 adet çeşitli ebatlarda fişek ile farklı 
dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 
toplam 64 parça materyal ele geçiril-
mesi üzerine “2863 sayılı Kültür Ve Tabi-
at Varlıklarını Koruma Kanuna Muhale-
fet” kapsamında işlem yapılarak eserler 
Müze Müdürlüğüne teslim edildi.”
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Soldan sağa
1. Genellikle kadınların kullandığı bir seslenme sözü... Siirtli 

olma durumu... 2. Şeytana tapma... Roma halkından olan kim-

se... 3. Adı sanı bilinmeyen... Şişelenmiş bazı içeceklerin kapak-

larını açmaya yarayan araç... 4. Osmanlı Devleti’nde Macaristan 

ve Hırvatistan’da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen 

unvan... Kaymakamın makamı ve bu makama bağlı resmî dai-

relerin bütünü... 5. Yalıtılmış... Bir devletin egemenliği altında 

bulunan toprakların tümü, diyar, memleket... Karışık renkli, çok 

renkli, alaca... 6. Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o 

işe devam eden (eski)... Asla... 7. Amiplerin yol açtığı... Kaka-

lamak işi... 8. Rutenyum elementinin simgesi... Kumaşla astar 

arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez... 

Keyifli bir durum anlatılırken “ne güzel, ne iyi” anlamlarında 

söylenen bir söz... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 

9. Aşamalı, basamaklı... Mağaraların tavanında aşağıya doğru 

oluşan, genellikle koni biçiminde kalker birikintisi, damla taş, 

stalaktit... 10. Yardakçı (eski)... Eğdirmek işi... 11. Kaynağı mi-

tolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... Itırlı, kokulu (eski)... 

Deve, fil vb. hayvanların sırtına konulan, üzerine oturmaya ya-

rayan sepet (eski)... 12. Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel 

sözleşme... Arka, geri... 13. İlişkin, üstüne ait, dair, müteallik... 

Mezra... 14. Ayarlanmış, doğru çalışması sağlanmış, düzeltil-

miş (saat, makine vb.)... Memenin süt salgılayan dokusu... 15. 

Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, 

küçük sürüngen hayvan... Etene (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Sinirli... Arkasına almak, yüklenmek... 2. Ters, huysuz 

(kimse) (halk ağzı)... Yardımcı... Türk alfabesinin yirmi sekizinci 

harfinin adı, okunuşu... 3. Özerklik... Güçlükle, ancak, son da-

kikada... 4. Ulan... Açıktan, bedavadan, parasız olarak... Çizil-

mesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, 

pek, katı, yumuşak karşıtı... 5. Nikellemek işi... Gün ortası, öğ-

len, öğle vakti... 6. Yüz... Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, 

koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu top-

lum içindeki en küçük birlik... Tohumlarından yağ çıkarılan bir 

bitki... 7. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı 

belirti, nişan, alamet, emare... Doksan dokuzdan sonra gelen 

sayının adı... Aleti olan veya aletle yapılan... 8. İmamın görevi... 

İğrenmek işi... 9. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapıl-

mış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti... Çene kemikleri-

nin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, 

beyaz organlardan her biri... Kolun bilekten parmak uçlarına 

kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 10. Soluk 

borusu... Kesilmiş yer... Yavrularını emzirmek için, memelilerin 

göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çı-

kıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik... 11. Tiyatro, sinema 

vb. eğlence yerlerinde veya parlamento salonlarında özel böl-

me... Yaban kazı... 12. Cemaate namaz kıldıran kimse... Alarmak 

durumu... Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocukla-

ra veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için 

tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi... 

13. Gereksiz, anlamsız, boş söz (eski)... Bir olayın gerçekleşe-

ceğini önceden bilme, kâhinlik, ön deyi, prediksiyon... 14. Ül-

kenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Düşünce, iş vb.nde 

aşırıya kaçmayan, 

ölçülü, mutedil, iti-

dalli... Tornacılıkta, 

bir deliğin ağzını 

genişletmeye yara-

yan çelik alet... 15. 

Yoksulluk içinde 

ve güçlükle (geçin-

mek)... Hareketli, 

işleyen, çalışan, 

etkili, faal, aktif, di-

namik...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÜL SOLMADAN
GEL

Bu dağlara kar yağmadan,

Gönül zora girmeden gel.

O yollar uzak durmadan,

Emek haktır yormadan gel.

Divan kurulur bak yola,

Eren görüyor yol ile

Baharla sevin kon güle,

Eren acı görmeden gel.

Yar sever kapılmaz yele,

Su akar doluyor dere,

Göz pınarları el ele,

Derdi saza dökmeden gel.

Garip dosttur dostça kalır,

Seni sever doğru bilir,

Sen ağlama o gül verir,

Eldeki gül solmadan gel.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir’de Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

İstiklal Marşımızın Kabulünün 101. Yıl Dönü-
mü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü mü-
nasebetiyle Doğanşehir'de program düzenlendi.

Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Konferans 
Salonunda düzenlenen programa  Doğanşehir 
Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir  Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, Doğanşe-
hir Emniyet Müdürü Erkan Samaraz,Doğanşehir 
Jandarma Bölük  Komutanı Onur Kırcaer , Siyasi 
Parti Temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve 
öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
ile başlayan programda, Kur’an-ı Kerim okunma-
sının ardından günün anlam ve öneminin belir-
tildiği konuşma yapıldı. Günün anlamına binaen 
şiirlerin okunduğu programda Mehmet Akif Er-
soy’un İstiklal Marşı’nı yazma sürecini anlatan bir 
de tiyatro gösterisi sergilendi. Oratoryo, video ve 
Çanakkale Türküleri ile devam eden programda 
İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışmasında derece-
ye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Doğanşehir’de 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği
14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle 

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, Doğanşehir Emniyet Müdürü Er-
kan Samaraz ve Doğanşehir Jandarma 
Bölük Komutanı Onur Kırcaer ile birlikte 
Doğanşehir Sağlık Müdürlüğü ve Doğan-
şehir Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek 
çalışanların Tıp Bayramı’nı kutladılar.

Sağlık çalışanlarımızın her zaman ve 
her koşulda göstermiş oldukları özverili 
çalışmalarından dolayı duyduğu minne-
ti dile getiren Doğanşehir Kaymakam 
Mehmet Kılıç günün anlam ve önemi 
üzerine sağlık çalışanlarına çiçek takdim 
ederek görevlerinde başarılar dilediler.
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Hasan
ÇELİK 

Çiftçiye Cimri

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkile-
rini daha derinden hissetmeye başladık. Başta 
petrol ve doğalgaz olmak üzere, pek çok emti-
anın fiyatları hızla artıyor. Akaryakıt fiyatları-
nın gittiği yeri biliyorsunuz. Bu yazının konusu 
olmadığı için ondan bahsetmeyeceğim. Peki ya 
tarım ürünleri? Onların fiyatlarında neler olu-
yor?

Belki siz de ayçiçek yağı almak için kuy-
ruklara girenlerden oldunuz. Eğer almak için 
çaba sarf etmediyseniz bile, bu çabayı sarf 
edenlerin görüntülerine denk gelmişsinizdir. 
Fiyatının çılgınca arttığını da gördünüz. Bütün 
bunlar neden oldu? Efendim, Türkiye ayçiçek 
yağı ihtiyacını temin etmenin “zahmetsiz” bir 
yolunu bulmuştu: “paramız var, alırız!” Tarım-
sal planlama, çiftçiye destek, kamu kaynak-
larının aktarımı gibi işlerle uğraşmaya gerek 
yok. Bastırırsın parayı, alırsın malı! Ama görül-
dü ki paran olsa bile alamayabilirsin, alsan bile 
getiremeyebilirsin.

Benzer bir durum buğdayda da yaşanıyor. 
Türkiye kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda 
üretim yapamadığı için buğday ithal etmek zo-
runda kalıyor. Bilin bakalım nereden? Evet, ne-
redeyse tamamını Rusya ve Ukrayna’dan. Hani 
şimdi savaşta olan iki ülke var ya, işte oralar-
dan. Çılgın bir biçimde buğday fiyatlarının da 

yükseldiğini görüyoruz ve bu yükselişin nerede 
duracağı tahmin edilemiyor.

Fosil yakıtlar konusunda dışa bağımlı ol-
mayı anlayabilirim. Toprağınızın altında yoksa 
yoktur. Ama ya tarımsal ürünler? Onlarda niye 
dışa bağımlı hale geldik?

Hatırlarsanız eskiden ilkokullarda Türki-
ye’nin tarımsal üretimde kendi kendine yeten 
yedi ülkeden birisi olduğu öğretilirdi. Ama ya 
şimdi? Buğday, ayçiçek gibi temel tarımsal 
ürünleri bile ithal etmek zorunda kalıyoruz.

Peki, bu duruma nasıl geldik? Bu sorunun 
yanıtı açık: uzun erimli, planlamaya dayalı bir 
tarım politikasının olmamasından dolayı bu 
hale geldik.

Tarımsal üretim dünyanın en gelişmiş ül-
kelerinde “bir ulusal güvenlik sorunu” olarak 
kabul edilir ve her tür destek en üst seviyeden 
sağlanır. Çünkü beslenme, hem de en uygun 
maliyetle beslenme, en önemli konudur.

Tarımsal destekler
Çiftçiler, AKP’nin destek sağlarken cimri 

davrandığı grupların başında gelir. Tarım Ka-
nununda hükümet tarafından sağlanması ge-
reken desteklere ilişkin alt sınırlar olmasına 
rağmen, AKP döneminde buna hiç riayet edil-
memiştir. Tarımsal destekler oldukça yeter-
sizdir. 2021 yılında çiftçilere sağlanan toplam 
destek 24 milyar lira. Üstelik bu tutar da 2022 
yılında ödenecek. Resmi enflasyonun yüzde el-
linin üzerinde olduğunu, yapılan desteğin satın 

alma gücünün yarısının da ortadan kalktığını 
hatırlatalım. Üretimde desteklenmeyen, artan 
maliyetler nedeniyle sürekli zarar eden çiftçi-
ler neden üretim yapsınlar ki? Mazot, gübre, 
tohum gibi temel tarımsal girdi maliyetlerinde 
yaşanan çok hızlı artışlara rağmen, sağlanan 
destek miktarları yerlerde sürünüyor.

Bu hafta yayınlanan bir kararname ile 
ekim yapılmayan tarım alanlarında üretim 
yapılması için teşviklerin verileceği söylendi. 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de tarım alan-
larının yüzde 13’ten fazlası boş duruyor. Orta 
Anadolu’da bu oran neredeyse yüzde 25’e yük-
seliyor. Bu kadar alanın yıllardır boş bırakılmış 
olması iktidarın hiç dikkatini çekmemiş olmalı 
ki şimdiye kadar bu alanlarda üretim yapılması 
için tedbirler alınmamış. Ancak şimdi, pek çok 
ülke tarımsal ürünlerin ihracatına sınırlamalar 
getirmeye başladığında; ürün fiyatları hızla 
arttığında bu konuda bir adım atma gayreti 
içine girdiler.

İktidarın tercihi rasyonel değil
Peki, tarımsal desteklerin bu kadar yeter-

siz olmasının nedeni nedir? Kaynak mı yok? 
Hayır, sorun kaynak yetersizliği değil, sorun 
iktidarın ekonomik tercihlerindedir. Bu iktidar 
çiftçiyi kendi başına bırakmıştır.

Bir karşılaştırma yapalım ve iktidarın kay-
nak kullanımı tercihini görelim.

Geçen haftaki yazımda kur korumalı mev-
duata (KKM) geçmeleri için şirketlere sağlanan 

“vergi avantajı” miktarı üzerine bir tahmini 
hesaplama yapmıştım. Yaklaşık 33 milyar lira-
lık kurumlar vergisinden vazgeçildi. Şimdi sa-
nırım bu tutar daha yüksek olmuştur. Üstelik 
bu sadece vergi kaybından ortaya çıkan. Bir 
de kur farkından gelecek maliyet olacak. Peki, 
çiftçiye sağlanan destek ne kadar? 2022 yılı 
için bütçeye konulan 29 milyar lira.

Bunu şöyle de düşünebilirsiniz: Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın iddiasını ispat etmek için 
(şimdilik) katlanılan maliyet, ülkedeki tüm 
çiftçilere sağlanan destekten daha fazla. Kur 
15 lira seviyesinde kalsa bile, vazgeçilen ku-
rumlar vergisi ve ödenecek kur farkının topla-
mı tüm tarımsal desteklerin iki katından fazla 
olacaktır. Sizce de bu bir tercih meselesi değil 
midir?

Görüldüğü gibi, sorun kaynak değil; sorun 
tercih sorunu.

O zaman tekrar soralım: kamu kaynakları 
ne için kullanılıyor?

YALÇIN
KARATEPE 

Alevilikte Nevruz:
Velâyet Kandilinin
Sönmeyen Nûrudur Ali

Aviliğin kendi inanç sistemi içerisinde teolo-
jik sistematiğini de oluşturan üç önemli makam 
mevcuttur ve bunlar sırasıyla: Ulûhiyet (Yaratıcı 
olan Allah), Nübüvvet (Peygamberlik) ve Velâ-
yet (Nübüvvet mirasının taşıyıcısı ve aktarıcısı) 
makamlarıdır. Bilindiği gibi İslamiyet, Kur’ân-ı 
Kerim’de buyurulduğu gibi insanlığa gönderilen 
“son din” ve Kutlu Peygamberimiz Hz. Muham-
med Mustafa ise “son peygamber” yani dünyayı 
şereflendiren son Elçidir.

Peki, son Peygamberin mirasını, getirdiği 
ve yaşatılmasını istediği bir toplumsal hayatı, 
ondan sonra kim yaşatacak veya itilaflı hallerde 
kim topluma önderlik edip, Hakk yolunu göste-
recekti? Bir düşünün Hz. Peygamber’e ve Onun 
tebliğ ettiği dine, daha O hayattayken muhale-
fet eden binlerce insan varken, onun dünyadan 
ayrılmasıyla kimler muhalif olma konusunda 
kıran kırana yarışmazlardı ki?

Bugün, pek çoğumuz farkında olmazsak 
bile, Hz. Muhammed’in (sav.) büyük bir sos-
yolog olduğunu yaşamındaki uygulamalardan 
anlayabiliyoruz. Toplumsal dönüşümün sancıla-
rını nasıl yönettiğinin de ayrıca farkında olmak 
gerekiyor. Bütün yaşamını cehaletle savaşa 
adamış Kutlu Peygamberimiz kendi ümmetini, 
ümitsiz bırakabilir miydi? Hiç şüphesiz ki bıra-
kamazdı ve bırakmadı da! Elbette ki bu izahın 
Aleviliğin inanç havzası içerisinde böyle algılan-
dığını ifade etmek gerekiyor. Hz. Peygamber-
den sonraki dini uygulamaların ve rehberliğin 
en büyük sancaktarı hiç şüphesiz ki Hz. Ali’dir. 
Hz. Ali’nin, Miladi 21 Mart 600 (?) yılında Mek-
ke’de doğduğu kabul edilir. Babası Hz. Peygam-
berin amcası Ebu Talib, annesi Fatıma bint Esed 
b. Haşim’dir. Hz. Peygamber, henüz çocuk olan 
Ali’yi himayesine alarak geçim darlığı çeken 
amcası Ebu Talib’e yardım etmek istemiştir. Beş 
yaşından itibaren Hicrete kadar Hz. Peygam-
ber’in yanında büyüyen Hz. Ali, Müslümanlığı 
çocuk yaşta kabul eden ilk kişidir. Hz. Ali, On İki 
İmamın ilkidir. Çocukluğundan itibaren hiç puta 
tapmayan Hz. Ali, bu özelliği nedeniyle

Müslümanlar arasında “Kerremallahu 
veche (Allah yüzünü şereflendirsin)ˮ sıfatıyla 
anılmaktadır. Hz. Peygamber’in sahabeleri 
içerisinde bu sıfatla anılan tek kişidir.

Ali gibi er gelmedi cihâne,
Oˮna da buldular bin bir türlü bahane.
(Derviş Ali)

O, Hz. Muhammed’in övgüsüne mazhar 
olmuş bir sahabedir. Hz. Peygamberin amcası-
nın oğlu ve damadıdır. “Ben kimin dostu isem, 
Ali’de onun dostudurˮ, “Ya Ali! Sen dünyada da 
ahirette de benim kardeşimsinˮ, “Her Peygam-
berˮin nesli kendisinden, benimkisi ise Ali’den 
olacaktırˮ hadisleri Hz. Ali’nin Hz. Peygamber 
tarafından ne kadar sevildiğini göstermektedir. 
Ayrıca yine “Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapı-
sıdırˮ, “Ben kimin mevlası isem Aliˮde Oˮnun 
mevlasıdırˮ, “Ali bendendir, ben Ali’denim, “O, 
benden sonra inananların velîsi/vasisidirˮ, 
“Aliˮyi seven beni sever. Beni seven ise Allahˮı 
severˮ, “Ali’ye buğz eden bana buğz eder, bana 
buğz eden ise Allah’a buğz eder”, “Aliˮnin canı 
benim canımdır. Bedeni benim bedenimdir. 
Kanı benim kanımdır. Ruhu benim ruhumdurˮ, 
“Ali benden sonra müminlerin önderidirˮ, “Ali 
ve ben aynı ağaçtanızˮ, “Ali Hakk iledir ve Hakk 
da Ali iledirˮ gibi hadisler onunla ilgili Pey-
gamber Efendimizin en bilinen hadislerinden 
bazılarıdır.

Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi sadece övmekle 
kalmamış, kendisinden devam edeceğini söyle-
diği nesli olan Ehl-i Beytˮini, Kurˮânˮla birlikte 
miras bırakmıştır: “Size uyduğunuz takdirde 
benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bı-
rakıyorum. Kurˮân-ı Kerim ve Ehl-i Beytˮim. Bu 
iki şey, Cennetˮte Kevser havuzunun başında 
bana gelip (hakkınızda bilgi verinceye kadar) 
birbirlerinden ayrılmayacaklardır.”

Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav)ˮe Peygamber-
lik verildiği zaman, Hz. Hatice’den önce Oˮna 
ilk inanan ve Oˮnunla birlikte ilk namaz kılan 
kimsedir. Mekke müşriklerinin Hz. Peygam-
ber’e ve Müslümanlara baskısı ve eza-cefası 
had safhaya ulaşıp sonunda Hz. Peygamberi 
öldürmeye karar verdiklerinde, Hz. Peygamber 
Yesribˮe (Medine) Hicret etmeye karar verdi. 
Hz. Ali’yi kendini öldürmeye gelecek müşrikleri 
oyalamak ve yokluğunu gizlemek maksadıyla 
kendi yatağında bırakarak, gizlice, Hz. Ebu 
Bekir’le birlikte Hicret etti. Hz. Ali de geceyi Oˮ-
nun yatağında geçirmiş ve yokluğunu başarıyla 
gizlemiştir. Daha sonra da Hz.

Peygamberin emanetlerini sahiplerine iade 
edip yine onun emri uyarınca Resulullahˮın kızı 
Hz. Fatıma, kendi annesi Fatıma ve yanındaki-
lerle Medine’ye Hicret etmiştir.

“Hakk-Muhammed-Aliˮ üçlüsünde üçüncü 
sırada bulunan “Aliˮ, belirtmek gerekir ki Ale-
vi-Bektaşi edebiyatının merkezi kavramların-
dan birisidir. Hicretten sonra Mekkeli Müslü-
manlarla Medineli göçmenler arasında yapılan 
“kardeşlik akdiˮ sırasında Peygamber Oˮnu 
kendisiyle “kardeşˮ ilan etmiştir. Hiç şüphesiz 
Alevi kaynaklarında Hz. Ali tasavvuruyla ilgili 

karşımıza çıkan hâkim anlayış, Ona velâyet 
atfedilmesi yönündedir.

Türk Edebiyatının dönem romanları olarak 
adlandırabileceğimiz “Kerbela Üçlemesi” adlı 
roman serisini kaleme alan Araştırmacı-Yazar 
Sayın Ahmet Turgut’da Âşkın Şehidi adlı eseri-
nin muhtelif pasajlarında Hz. Ali Efendimizi, Hz. 
Hüseyin’in dilinden şu satırlarla anlatmaktadır:

[Hz. Hüseyin’in dilinden]: Hatırlayın! Kitabın 
Fetâ, dediği İbrahim Nebi mabettekileri tek tek 
kırdığında baltasını en yüce sayılan putun boy-
nuna asıp oradan çıkmıştı. Ceddim Halilullah 
son putu kırmayarak onu Dedem Habîbullah’ın 
uhdesine bıraktı. Babam Ali omuzlarına çıkması 
için Resûllah’ın önü sıra eğildi. O son putu in-
dirmesine yardım etmek istiyordu. Oysa Resûl 
omuzuna çıkarken otuz yaşındaki o yiğit Ali 
yıkılıverdi. Dayanamıyordu. Yeniden denediler 
yine olmadı. Dede; “Sen Nübûveti taşıyamazsın 
ey Ali” diyordu: “Sen çık benim omzuma!”

[Hz. Hüseyin’in dilinden]: Resûlullah o gün 
başputu İmam’ın devirmesini istemişti, hem 
de bir Nebi’nin omuzlarındayken. Babam hicap 
ederek duraksadı. Allah’ın Elçisi yineledi: “Om-
zuma çık ya Ali!”

[Hz. Hüseyin’in dilinden]: Babam yapamı-
yordu, utanmıştı. Dedem üçüncü kez aynı istek-
te bulunduktan sonra; “Emir, edepten üstündür 
ey Ali! Omzuma çık ve onu devir!” buyurdu. Ba-
bam Ali artık kaçınamayacağı bir işin içindeydi. 
Allah’ın Evinde Âlemlere Rahmet olan Nebinin 
omuzladığı kul daha evvel hakkında defalarca; 
“Onun gibi Fetâ yoktur!” buyurulan Ali’ydi. Otuz 
yıl önce Kâbe’nin içinde gözlerini dünyaya aç-
mıştı. Ve şimdi doğduğu Evdeki son pislikte yok 
edilmek üzereydi. Sadece Allah Dostlarından 
bir Dost değildi Ali… O; Şâh-ı Velâyet’ti. İmâme-
tin Başı ve Kevserin Eşiydi.

Her vakitte ve her gönülde kırılması gere-
ken o kadar çok put vardı ki; bu iş Son Nebinin 
ardınca da devam edecekti. Resûlullah bunun 
için adları bile konamayan sinsi putları kırmayı 
izinden gelen Vârislerine havale etti. Ta kıya-
mete değin her devrin putlarını kıracak Allah 
Dostlarına selam olsun! (s. 102-103).

Aleviliğe göre Peygamberliğin Hz. Muham-
med’le sona ermesiyle, velâyet ve imamet devri 
başlamaktadır. Bu velâyetin de ilk varisi Hz. 
Ali’dir. Bundan dolayı Hz. Ali’ye “Şâh-ı Velâ-
yetˮ unvanı verilmiş ve “birinci imamˮ olarak 
tanınmıştır. Onun soyundan gelenlerde sırasıyla 
“imamˮ olmuşlardır.

Aleviliğin geleneksel kitapları ve deyişlerin-
de Hakk ve Muhammed ile birlikte en fazla iş-
lenen şahsiyet Hz. Ali’dir. Alevilerce, Hz. Ali’nin 
doğum günü olarak kabul edilen 21 Mart, 
“Sultan Nevruzˮ olarak adlandırılır ve ibadet-

lerle, törenlerle anılır. Oˮnun Hz. Muhammed’le 
birlikte anıldığı Şâh Hatayiˮnin bir deyişi de şu 
şekildedir:

Sufi mezhebim nesin sorarsın,
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz,
Gözlüye gizli yok ya sen ne dersin,
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.
Eğnimize kırmızılar giyeriz,
Halimizce her manadan duyarız,
Katarda İmam Caferˮe uyarız,
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.
Her kimin ki çerağın Hakk yakar,
Mümin olanları katara çeker,
Aslımız Oniki İmamˮa çıkar,
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.
Şâh Hatayiˮm eydür Muhammed Ali,
Onlardan öğrendik erkânı yolu,
Ali Muhammedˮdir, Muhammed Ali,
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.
İşte tarihsel bir izahın özeti olarak anlat-

maya çalıştığımız Hz. Ali Efendimizin, dünyayı 
şereflendirdiklerine inanılan bu güne, Alevi top-
lumu “Sultan Nevruz” demekte ve bugünü tıpkı 
Gadir Hum gibi Velâyet Bayramı olarak kutla-
maktadırlar. Unutulmamalıdır ki Velâyet Ka-
pısının sahibi İmam Ali’nin ve onun kutlu nesli 
olan On İki İmam Efendilerimizin nûrları cümle 
âlemde her dem diridir. Bu nedenle Alevi toplu-
mu, Hazreti Ali’ye en çok da “Haydâr-ı Kerrar” 
hitabıyla seslenir. “Hayy” diriliktir, “Dar” ise 
kapı veya eşik. Onun için “Dirilik Kapısına” talip 
olanlar ölmezler. Hz. Ali, gönüldeki putları kıran 
eşsiz bir kahraman ve Sahib-i Zülfikâr’dır. Yeter 
ki gönül, o gönül olsun ki İmam Ali’ye layık kal-
sın. Mehmet Ali Hilmi Dedebabanın dizeleri de 
tam da bu izahın ispatı niteliğinde değil midir? 
“Tuttum ayineyi yüzüme, Ali göründü gözü-
me…” Gönlünde Ali olanın, gözünde Ali olmaz 
mı, Ali gibi cihana bakmaz mı?

Ali’nin sırrına eren tüm canların Sultan 
Nevruzları mübarek olsun. İmam Ali Efendimi-
zin hayır-himmetleri hepimizin üzerinde hazır 
ve nazır bulunsun. Sesimizin ulaştığı cümle 
canlarımıza da Âşk olsun!.. Gerçeğe HÜ, Mümi-
ne Ya Ali!..


