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Doğanşehir Belediyesi Hurda Araçlardan Sulama Aracı Yaptı
Doğanşehir Belediyesi Hur-

da Araçlardan Yaptığı Sulama 
Arazöz Aracını Yeniden Kullanı-
ma Kazandırdı.

Doğanşehir Belediyesi ka-
deme hizmetlerinde görevli 
personeller, atıl durumda olan 
araçların parçalarını kullana-
rak, yine hurda durumda olan 
BMC kamyonu birleştirerek 
yeni bir sulama arazöz tankeri-
ni kullanıma hazır hale getirdi. 

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt konu ile 
yaptığı açıklamada; “Sulama 
aracımız kullanılamaz hale gel-
mişti. Artık hurdaya ayırmamız 
gerekiyordu. Belediyemiz ka-
demesinde çalışan ustalarımız 
kamyonu tamir edebilecekle-
rini üzerine de tank konulursa 
bu işin tamamlanacağını söyle-
diler. Su tankı için fiyat almak 

üzere yaptığımız piyasa araştır-
ması ile sadece tankın 85.000 
ile 96.000 TL arasında bir ma-
liyete sahip olacağını gördük. 
Bunun üzerine eski aracı kul-
lanarak yeni bir sulama aracı 
arazöz yapmaya karar verdik.”

“Belediyemize sıfır 
ayarında bir suluma 
aracı kazandırdık” 

Belediye Başkanı Zelyurt, 
Belediye’ye sıfır ayarında bir 
sulama aracı kazandırdıkları-
nı belirterek  şöyle konuştu. 
“Kademe personellerimiz önce 
BMC kamyonunun motor aksa-
mı ile diğer tüm parçalarını tek 
tek kontrol ederek hurda araç-
larından aldıkları parçaları da 
kullanmak suretiyle sıfır aya-
rında tamir ettiler. Daha sonra 

eski sulama tankerinin kasasını 
kullanarak üzerine dışarıdan 
hurda olarak aldıkları eliptik 
kesitli 10 tonluk tankı esnek 
bağlantılar ile yardımcı şase 
üzerine, tank içerisine yeterli 
sayıda dalgakıranlar yerleştire-
rek kasa üzerine sabitledikten 
sonra eski aracın fıskiye ve va-
naları bağlandı.

 Ekipman su pompası sant-
rifüj tipte ve araç şanzımanın-
dan tahrik alacak şekilde mon-
te edildi. Su tesisatında ön ve 
arka yol sulama, çıkrık, emiş 
ve basınç bağlantıları oluştu-
rarak sulama arazöz tankerini 
tamamladık. Araç tamiri dahil 
olmak üzere tüm maliyetimiz 
22.000 TL ile sınırlı kaldı. Böy-
lece Belediyemize sıfır ayarında 
bir suluma arazöz  aracı kazan-
dırdık.” dedi. Haber Merkezi

DOĞANŞEHİR’DE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
18 Mart 
Şehitleri 
Anma Günü 
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le Deniz Za-
feri’nin 106. 
yıl dönümü 
dolayısıyla 
Doğanşe-
hir Hükü-
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önünde 
Atatürk 
Anıtı’na 
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numu ile 
başladı.3’TE

DOĞANŞEHİRDE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan ve yapılacak olan yatırımla-
rın görüşüldüğü, ilçe mahalle muh-
tarları ve ilçe STK’ların istek, talep 
ve görüşlerinin alındığı Muhtarlar 
Koordinasyon Toplantısı’nın üçün-
cüsü Doğanşehir’de yapıldı.2’DE
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Huglu marka süper boze 85622 seri nolu av tüfeğimi 
kaybettim.Hükümsüzdür.

Necattin TANIŞIK

Huglu marka tek kırma 25094 seri nolu av tüfeğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Necattin TANIŞIK

Üzümlü marka yarı otomatik 1843 seri nolu av 
tüfeğimi kaybettim.Hükümsüzdür

Necattin TANIŞIK
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DOĞANŞEHİRDE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 

ve yapılacak olan yatırımların görüşüldüğü, 
ilçe mahalle muhtarları ve ilçe STK’ların is-
tek, talep ve görüşlerinin alındığı Muhtarlar 
Koordinasyon Toplantısı’nın üçüncüsü Do-
ğanşehir’de yapıldı. Doğanşehir Vahap Küçük 
Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen 
toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ 
Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, 
Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri,  
Daire Başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İLE UYUM İÇERİSİNDE 

ÇALIŞIYORUZ”
2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplan-

tısı’nın açılışında konuşan Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt, “2020 yılı istişare 
ve koordinasyon toplantısını rahmetli Vahap 
Küçük Başkanımız ve meclis üyesi arkadaş-
larımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde 
gerçekleştirmiştik. 2021 yılı toplantımızı ise 
onun yokluğunda onun isminin olduğu Vahap 
Küçük MYO toplantı salonunda gerçekleştiri-
yoruz. Kendisini saygı ve hürmetle anıyorum. 
Sayın Selahattin Başkanımız göreve geldik-
ten sonra bizden iki sene fazla bir hizmet 
beklemeyin demişti. Ancak bu söyleme rağ-
men Doğanşehir ilçemizde önemli hizmetler 
yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 
Doğanşehir İlçemizde, Yol genişletme ve sta-
bilize çalışmaları, asfaltlama çalışmaları ve 
altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyemiz 
ile birlikte uyum içerisinde 2020 yılı içerisin-
de geniş kapsamlı olarak gerçekleştirdik. Sa-
yın Başkanımız o dönemde ekibiyle birlikte 

bize ciddi manada destek vermişlerdir. Bu-
gün ise 2021 yılı içinde yapılacak olan çalış-
maları değerlendireceğiz. Bu yıl atak yılı ola-
cak, hizmetlerin daha aktif olarak görüleceği 
bir yıl olacak. Toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi. 

“BÜTÜN SİYASİ PARTİ İLÇE 
BAŞKANLARINI BURADA 

GÖRMEKTEN MEMNUNİYET 
DUYUYORUM”

Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında 
konuşan Doğanşehir İlçe Kaymakamı  Halil 
İbrahim Köroğlu, “2020 – 2021 yılı yatırım-
larını görüşmek ve muhtarlarımızın taleple-
rini dinlemek problemlerini çözmek amacıy-
la düzenlenmiş olan bu toplantıdan dolayı 
memnuniyetimi dile getiriyorum.  Gerçekleş-
tirilen bu toplantıda bütün Siyasi Parti İlçe 
Başkanlarını burada görmekten de büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. Tarafsızlıkla yatırım 
programlarının görüşülmesinden de ayrıca 
kıvanç duyuyoruz. Bundan ötürü Sayın Sela-
hattin Başkana ve kurumsal anlamda Büyük-
şehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

 “ESAS OLAN BİRLİKTELIK, 
HİZMET YAPMAK KOLAY 

OLANI”
Esas olanın birlik ve beraberlik içerisinde 

olmak olduğunu belirten Başkan Gürkan ise 
Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hiz-
met ve yatırımlar hakkında katılımcılara bil-
giler aktardı. Başkan Gürkan, “Sayın Kayma-
kamımızın da belirttiği gibi esas olan birlik 
ve beraberliktir. Bu format Türkiye’de hiçbir 
yerde yoktur. Herkes bu çizgiye gelecektir. 
Çünkü doğru tektir. İdeal bir hukuk devleti, 

ideal bir toplum yaratmak istiyorsak 
bunu yapmak durumundayız. İnsanlar 
arasında tercih yapmak kadar kötü 
bir şey yoktur. Bugün Malatya ülkenin 
her noktasında konuşuluyor. Siyasi 
partilerin genel başkanları, genel er-
kezleri zaman zaman bizleri arıyor ve 
diyorlar ki; Malatya’daki bu birliktelik 
nasıl oluşuyor. Bir toplantıya bütün 
siyasi partilerin ilçe başkanları nasıl 
geliyor. Biz şeffafız, açığız.

2020-2021 yatırım programını da 
hep birlikte toplantılar düzenleyerek, 
bütün paydaşların katılımıyla gerçek-
leştiriyoruz. 2021 yılı koordinasyon 
toplantılarımızın birincisini Darende 
ilçemizde, ikincisini Kale ilçemizde 
ve üçüncüsünü de Doğanşehir ilçe-
mizde gerçekleştiriyoruz. Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığında iki yılımız 
dolmadan, Malatya’da 100 senelik 

hizmeti yapıyoruz. Yani asırlık hizmetle-
ri yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 
yapmış olduğumuz genel hizmetlerden bah-
sedecek olursak, yıllardan beri Malatya’nın 
en büyük sorunlarından biri olan Vagon Ona-
rım Fabrikası. Yapmış olduğumuz çalışmalar 
neticesinde Kızılaya devredilen bu alanda 3 
ayrı fabrika kurularak hem Malatya’da istih-
dama katkı sağlanacak hemde yıllardan beri 
atıl durumda olan Vagon Onarım Fabrikası 
Malatya ekonomisine kazandırılmış olacak. 
YİMPAŞ sorunu vardı onunda ihalesini ger-
çekleştirerek Malatya’ya kazandıracağız. 
Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamın-
da Büyükşehir Belediyesi olarak 40 milyon 
kamulaştırma bedeli ödedik ve çalışmalar 
başladı. Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile ilgi-
li kamulaştırma işlemleri yüzde 95 oranında 
tamamlandı. Herhangi bir aksilik çıkmadığı 
taktirde Güney ve Kuzey Kuşak yolları en kısa 
sürede hizmete girecek. Tek arterli bir Ma-
latya’yı yeni açmış olduğumuz Anayurt Bul-
varını yaptık, Danişmentgazi Bulvarı, Kuzey 
ve Güney Kuşak Yolları ve Kuzey Çevre yolu 
ile birlikte tek arterden 5 arterli bir Malatya 
olacak” dedi.

Başkan Gürkan ayrıca Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından yapılan, ve yapılmakta 
olan hizmet ve yatırımlarla ilgili de bilgiler 
aktardı. Başkan Gürkan, “Büyükşehir Bele-
diyesi olarak daha yaşanabilir bir Malatya 
için çalışmalarımız süratli bir şekilde devam 
etmektedir. Malatya’ya bir çok hizmet ve ya-
tırım kazandırmak için çalışmalarımız devam 
ediyor. Millet Bahçesi, Kent Meydanı, Lisans-
lı Soğuk Hava Deposu,  Şire Pazarı, Buğday 
Pazarı, Fidancılar Sitesi, Fuar Merkezi, 5 bin 
kişilik kapalı spor salonu ve yanına jimnastik 
salonu, Ekmek ve Yemek Fabrikası ihaleleri 
yapıldı. İnderesi Tabiat Parkında 250 kişilik 
kamp merkezi yapacağız. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak kendi enerjimizi kendimiz HES 
ve GES santralleri ile üretiyoruz. Şehir Me-
zarlığında otopark alanını iki katına çıkar-
dık, cenaze nakil araçlarını yeniledik. Cenaze 
sahipleri tarafından kullanılan çadır, masa 
ve sandalyelerin tamamı yenilendi. Altay 
kışlasından almış olduğumuz yere karşılık 
olarak er gazinosu, yatakhane, misafirhane 
ve sosyal tesisler olmak üzere 5 blok inşaat 

yapıyoruz. Zamanında Malatya ekonomisine 
büyük bir katkısı olan Şoför Okulu vardı, şim-
di Özel Harekat Merkezini Malatya’ya getir-
dik ve Büyükşehir Belediyesi olarak o alana 
80 milyon harcama yaparak ihtiyaç duyulan 
poligonların yapımını gerçekleştirdik ve 3 bin 
500 kişinin eğitim göreceği bir merkez ola-
cak. Bunlar bir belediyenin bir dönemde de-
ğil bu hizmetlerin sadece bir tanesi iki-üç dö-
nemde yapılacak hizmetlerdir. MASKİ Genel 
Müdürlüğümüz çalışmalarını yoğun bir şekil-
de sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğümü-
ze vermiş olduğumuz talimat hiçbir şekilde 
akarsulara atık su karışmayacak. 12 arıtma 
tesisinin ihalesi yapıldı. Malatya Kültür Mi-
rasının ayağa kaldırılması için çalışmalarımız 
devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu hizmet ve yatırımları yaparken bir 
santim yer satmadık ve borçlanmadık. Aksi-
ne 4 bin 100 dönüm yer aldık. Belediyemiz 
uhdesinde çalışan iş makineleri ile toplu taşı-
ma araçlarını yeniledik. Cumhuriyet tarihinin 
rekoru 2 bin km asfalt yapıldı. Bir dönemde 
2 bin km asfalt yapıldı bu Cumhuriyet tari-
hinin rekorudur. Demek ki doğru çalışırsan 
her şey olur. Siyaseti insanların zihinlerini 
ve duygularını aldatma anlamında yapma-
yacaksın. Siyaset millete hizmet etme yolu-
dur. Bu konuda bizim çalışmamızdaki temel 
felsefemiz şudur. Amaç için her yolu mübah 
gören nefsin egemenliğine dayanmış duygu-
su olmayacak diyoruz. Çalışmanın, gayret et-
menin adil ve adaletli olmanın azim duygusu 
içerisinde olacağız. Bunu yaparken de şemsi-
yemiz gökyüzüdür. Havadan, güneşten nasıl 
yararlanıyorsak bizim hizmet anlayışımızda 
budur. Bu hizmet ve yatırımlarımızı yaparken 
büyük bir deprem yaşadık akabinde pandemi 
krizi. Ekonominin böyle olduğu bir dönemde 
Malatya olarak yapılan yatırımların kaç katı 
yatırım gerçekleştirdik. Mevlana Hazretleri 
derki, Olmayacak işler ola, Cenab-ı Allah size 
yardım ede o işleri yapa siz seyredesiniz. Yap-
mış olduğumuz hizmetler bütçemizin çok üs-
tünde hizmetlerdir. Hizmetlerimizde düzgün 
olacağız, insanları ayırmayacağız, her kesimi 
kucaklayacağız. Makamlara ya fetih için otu-
rulur yada işgal için oturulur. Bulunduğu yeri 
ileri götüren idareci fetihçidir. Bulunduğu 
yeri geri götüren ise işgalcidir. Bizler fetihçi 
yönetici olmaya çalışacağız. Dün nasıl ki bu 
şehir insanlık medeniyetini başlatmışsa, dün 
nasıl ki Anadolu’nun fethini tamamlamışsa 
bugünde bu şehrin insanları buradaki yaptığı 
uygulamalarla Türkiye’nin her tarafına ada-
let duygusuyla aydınlatacak ışığı yakacaktır. 
Biz bir fidan kadar hür ama bir orman gibi 
kardeşçe olmanın duygusu içerisinde olmalı-
yız” şeklinde konuştu.  

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Ka-
rataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire 
Başkanı Mehmet Mert, geçtiğimiz yıl içerisin-
de Doğanşehir İlçesi’nde yapılan çalışmaları 
ve 2021 yılında yapılacak olan çalışmaları 
katılımcılara aktardı. Konuşmaların ardından 
toplantıya katılan muhtarlar, yapılan hizmet 
ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşek-
kür edip, mahalleleri ile ilgili eksik kalan so-
runları dile getirdiler.
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Soldan sağa
1. Tasarlama imkânı veya olasılığı bulunmak... 2. Erdemleri 

bakımından çok büyük, yüce... Parlak, pamuklu kumaş... 3. Oh 

sesini çıkarmak, oh demek... Gövdeleri halkasız, başları göğüs-

le birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğim-

siler takımı... 4. Patrik olma durumu... Bütün çizgileri belirgin 

olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen... 5. Bir 

kimseyi gönderme, yollama (eski)... Benzerleri veya parçaları 

arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı... Çelişkili ve tu-

tarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, 

lakin... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak 

bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona 

erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir bi-

çimde anlatan bir söz... 6. Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı... 

Bakır elementinin simgesi... Bir oyunda görev almak... 7. Sanca-

ğı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma... Çocuk dilinde dış-

kı... İnmek işi... 8. Geçirilen, yaşanılan bütün süre... 9. Çimento 

yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü... Çalışma, 

emek... 10. Azerbaycan Türkçesi... Kalıtım (eski)... 11. Yaz ge-

celeri karadan denize doğru esen yel... Ödünçleme (eski)... 12. 

Süpürge otu... Değişik renkte boya kullanılarak kumaş üzerine 

desen ve zemin basma işlemi... 13. Doğu Karadeniz bölgesine 

özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi... Amerika Birleşik Devletle-

ri’nde kullanılan İngilizce, Amerikan İngilizcesi (halk ağzı)... 

14. Çifte atan veya alnında çift sakar bulunan... “Kurnazca ve 

haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” an-

lamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse birinden aldığını öte-

kine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek” 

anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek 

deyimlerinde geçen bir söz... 15. Kulakla algılamak, duymak... 

Menetmek işi...

Yukarıdan aşağıya
1. Dönence... Beğenilme merakı... 2. Esas duruşa geçilmesi 

için verilen komut... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, 

aralık, boşluk, mesafe... 3. Sultanlara yaraşan veya sultanlar-

la ilgili... İbrikle su taşıyan kimse... 4. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi 

bildirmek için verilen işaret... Belli bir noktaya göre olan yer, 

taraf... Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma 

kurallarının tümü... 5. Anadolu ile ilgili, Anadolu’ya bağlı, Ana-

dolu’da yaşayan (eski)... Siyah, yeşil, kahverengi ve kırmızı renk-

lerde olabilen, yanardağlardan püsküren lavın aniden soğuma-

sıyla oluşan volkanik cam, obsidiyen... Fermiyum elementinin 

simgesi... 6. Isparta iline bağlı ilçelerden biri... Menteşe... Tan-

rıtanımaz... 7. Sporları ask denen torbalar içinde oluşan (man-

tar)... Kürekle atıp temizlemek... 8. “Ey, hey” anlamlarında bir 

seslenme sözü... Tiksinme, iğrenme (eski)... Kadınların kirpik-

lerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri 

yağlı sürme, maskara... 9. Düşüncesizce her işe atılan, cüret-

kâr... Geviş getirenlerden, Kongo’da bataklık ormanlarda yaşa-

yan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, 

bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan... İşveren tarafından 

iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha ko-

lay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para... 10. 

Sert, katı (halk ağzı)... Herhangi bir törende veya gösteride yer 

alan topluluk... Geçerli olan, yürürlükte olan... 11. İnanmak işi.. 

Amerikalı... 12. Gerçeklik... Bir tarafa yatırma, eğme (eski)... 13. 

Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa... 

Manganez elementinin simgesi... Kuvarssız granit, ortoklaz, 

mika, hornblent-

ten oluşan plato-

nik kayaç... 14. Bir 

rasyonel sayının 

veya cebirsel ifa-

denin karesi olan 

sayı veya ifade... 

15. İnce softan ha-

fif ve dar bir üstlük 

(eski)... Yardım is-

teme (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DERMAN OL 

Ummana var uçam
Bahara koş göçem
Pınara gel içem
Damla damla su ol

Yârim döner bana
Umut hak yan yana
Güneş doğar cana
Ese ese yel ol

Gözler bakar ele
Ova dönmüş güle
Sazla dertli tele
Seve seve gül ol

Keder verme aşka
İçte sevgi başka
Sakın kanma köşke
Kedere derman ol

Seherle yel essin
Garip aşkla gülsün
Gönül yâre dönsün
Umutsuza dil ol

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞANŞEHİR’DE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 

106. yıl dönümü dolayısıyla Doğanşehir Hükümet Konağı önünde 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşları ile şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten 
konuşma yapıldı. 

Doğanşehir Ertuğrul Gazi Öğretim Okulu Konferans Salonunda 
devam eden programın ardından Doğanşehir deki Şehitlerimizin 
mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. 
yıl dönümü törenine,  Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğ-
lu, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe protokolü, Sivil 
Toplum Kurumlarının Temsilcileri, Şehit Yakınları, Gaziler ile Do-
ğanşehir merkezindeki okulların Müdür ve öğretmenler katıldı.

Haber Merkezi

MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİ GENEL KURULU YAPILDI
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kuru-

lu yapıldı. MGC Başkanı Vahap Güner, “Malatya basını 
için gün birleşme, dayanışma ve güç birliği yapma gü-
nüdür” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin pandemi nede-
niyle yapılamayan olağan genel kurul toplantısı MGC 
binası yanında bulunan MTTB Toplantı Salonunda 
pandemi tedbirleri kapsamında yapıldı. Genel Kurul 
Divan Başkanlığına Malatya Minibüsçüler Odası Baş-
kanı Mesut İnce, Divan Katip Üyeliklerine İbrahim 
Göçmen, Selim Apohan ve Metin Kaya seçildiler. Saygı 
duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurulun açılışında konuşan MGC Başkanı 
Vahap Güner, “Cemiyetimiz de 33 yılı geride bırakıyo-
ruz. Çok şeyler hedefledik ve çoğunu gerçekleştirdik. 
Bir tek Malatya Basın Merkezi hayalimiz kaldı, onu 
da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 
hazırladığı proje ile gerçekleşmesini umuyoruz. Ko-
nut projesini gerçekleştirdik, gücümüz yettiğince yar-
dımlarda bulunduk. Şimdi genç arkadaşlarımız bu işe 
dört elle sarıldılar, onalara yol arkadaşı olacağız. Ma-
latya’da bu gün basının en önemli sorunu birleşme, 
dayanışma ve güç birliği yapma meselesidir. Biz birlik 
ve beraberliği sağlamak adına üzerimize düşeni ya-
pacağız. Basın ilkeleri tüm basını bir araya getirir. Bu-
rada Küresel Gazeteciler Konseyi, Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Şubesi ve İnternet Habercileri Derneklerinin 

yöneticileri var, bizimle aynı görüşteler. Birleşme, 
dayanışma ve güç birliği artık elzem hale gelmiştir” 
dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kapısının 33 yıl-
dır kapısının açık olduğunu kaydeden Vahap Güner, 
“İnternet yasası yakında gündeme gelecek. Tüm par-
tilerin konuya olumlu yaklaşımı var. Malatya Gazete-
ciler Cemiyetini iletişim merkezi haline getirerek tüm 
basın mensuplarının hizmetine sunacağız. Malatya 
Basın Tarihinin arşivini dijital arşive alan arkadaşımız 
Nezir Kızılkaya, yeni çalışmalarla aramızda olacak. 
100 Yıllık basın tarihimizde vefat eden Gazeteci üstat-
larımızı bir kitapta toplayacağız. Şehrimizin tanıtımı 
için tüm kuruluşlarla birlikte çalışacağız. Yakın bir za-
manda Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Şube-
sini kuracağız. Bu kurum Malatya’mız için çok önemli 
işer yapacak. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimlerde 3 yıl için görev ya-
pacak Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ve Federas-
yon Delegeleri şu isimlerden oluştu:

 YÖNETİM KURULU (ASİL) 1- Vahap GÜNER, 2-Bek-
taş Karaduman, 3-Ali Aladağ, 4-İskender Yılmaz, 
5-Veysel Erkuş, 6-Ali Er, 7-Hüseyin Erduran, 8-Onay 
Ozan, 9-Remzi Hayta, 10-Hüseyin Karaaslan, 11-Kay-
han İnceoğlu

YÖNETİM KURULU (YEDEK): 1-Yılmaz Yaşar, 2-Or-

han Yoldaş, 3-Erdal Kaynar, 4-Hasan Korkmaz, 5-Sel-
çuk Dönmez, 6-Mehmet Yalman, 7-Hüseyin Canbay, 
8-Ali Özpolat, 9-Ebubekir Atilla, 10- Yalçın Barkın Ulu-
taş, 11-Salih Dayar.

DENETİM KURURULU ASİL: 1-Mehmet Taşkın, 
2-Ferhat Canbey, 3-Özcan Güler, 4-Erol Tunç, 5-Servet 
Bozan.                                 

DENETİM KURULU YEDEK: 1- Ayhan Sezgin,2- En-
ver Tunç, 3-Rıza Parlak, 4-Ümit Güntürk, 5-Mehmet 
Çakar

DİSİPLİN KURULU: 1- M.Erol Kurhan, 2- Nezir Kızıl-
kaya, 3-Hasan Kara, 4-Yaşar Karaaslan,5-Caner Mos-
tur, 6-İbrahim Ulutaş

FEDERASYON, KONFEDERASYON DELEGELERİ: 
1-Vahap Güner, 2-Ali Er, 3-Bektaş Karaduman, 4-Hü-
seyin Karaaslan, 5-Remzi Hayta, 6-İskender Yılmaz, 
7-Ali Aladağ



4 23 MART 2021

MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-1 

       Sultan  II. Abdülhamit  zamanında  
Osmanlı;  Ruslarla  yapılan  harp  büyük  
bir  yıkım  sonucu   kaybedilmiş,  geniş  
toprak  kayıpları  yanında  milyonlarca  
altın  harp  tazminatı  ödemeye  mah-
kum  edilmişti.  Devlet  hazinesi;  önceleri          
dolup  taşarken  son  zamanlarda  alı-
nan  seri  mağlubiyetler  ve  israf  düzeni  
nedeniyle  tamamen  boşalmıştı.  Osmanlı  
bu  nedenle  harp  tazminatını  kar-şıla-
yacak  durumda  değildi. Ruslar  ödene-
meyecek  olan harp  tazminatına  kar-şılık  

batıda  Besarabya  bölgesini,  doğuda  ise  
Ardahan-  Kars-  Artvin  yöresi  toprakla-
rı  istiyorlar,  Osmanlı  da  buna  mecbur  
kalıyordu …                                            

      O  yörelerin  insanlarının  çoğu,  
Rusların himayesinde  esir  hayatı  yaşa-
mak-tansa,  ülkenin başka  bir  yerlerinde  
zorluklarla da  karşılaşsalar, özgürce  ya-
şa-mayı  yeğliyorlardı.  Ve  böylece  oralar-
dan kopmak  zorunda  kalan insanlar  acı  
tatlı  bütün  anılarını  oralarda  bırakarak  
ülkenin  değişik  yörelerine  dağılıyor-lar-
dı.  Bu  gruplardan  bir  bölümü  de  Ma-
latya’da  2,5  yıl  kaldıktan  sonra  ken-di-
lerinin  isteği ve  mutasarrıflığın  onayı 
ile  Subatra  diye  anılan, etrafı  surlarla   
çevrili,  virane  haldeki  bu yere 1885 yılın-

da  yerleşiyorlar  ve  buranın  adını  ko-nu-
mundan  dolayı  Viranşehir  koyuyorlardı.  
Önceleri  küçücük  bir  köy  konu-munda  
olan   bu  yere,  civardaki  yerleşik  durum-
da  olanlarca  ‘ Muhacir  köy’  insanlarına  
da  ‘ muhacir’ adı  yakıştırılmıştı.  Yüz  yıl  
kadar  burada  yaşam  sü-ren  muhacir  
kesimden  zamanla  kimileri  dünyalarını  
değiştirmiş,  kimileri  de  mal  varlıklarını  
satıp  savarak  terki  diyar  etmişlerdi.  Za-
manında  muhacir  ke-simden  ibaret  olan  
bu  yer, artık  tamamen  yabancılaşmış,  
bir  elin  parmakla-rı  sayısınca  kalan  mu-
hacir  kesimden  insanlar  ise,  hayatlarını  
idame ettirme-ye  çalışmaktadırlar.  İşte  
bu  nesilden  biri  olarak, ayırt  etmeksizin  
değer  ver-diğim  insanlarımdan  beni  en 

çok  etkileyen,  çok  çok  severek  takdir 

ettiğim  ve  asla  unutamadığım  ikisi-

ni,  unutulmamaları  adına ilginç  hayat  

hikayeleri  ile  birlikte  sizlere  aktarmak  

istiyorum…        

MÜNİR
TAŞTAN

Aleviliğin kendi inanç sistemi içerisinde teolojik felse-
fesini de oluşturan üç önemli makam mevcuttur ve bunlar 
sırasıyla: Ulûhiyet (Yaratıcı olan Allah), Nübüvvet (Pey-
gamberlik) ve Velâyet (Nübüvvet mirasının yeni kuşaklara 
taşınması ve yaşatılması) makamlarıdır. Bilindiği gibi İsla-
miyet, Kur’an-ı Mukaddeste buyurduğu gibi insanlığa gön-
derilen “son din” ve Kutlu Peygamberimiz Hz. Muhammed 
Mustafa ise “son peygamber” yani dünyayı şereflendiren 
son Elçidir.  

Peki, son Peygamberin mirasını, getirdiği ve yaşatıl-
masını istediği bir toplumsal hayatı, ondan sonra kim ya-
şatacak veya itilaflı hallerde kim topluma önderlik edip, 
Hakk yolunu gösterecekti? Bir düşünün Hz. Peygamber’e 
ve Onun tebliğ ettiği dine, daha O hayattayken muhalefet 
eden binlerce insan varken, onun dünyadan ayrılmasıyla 
kimler muhalif olma konusunda kıran kırana yarışmazlar-
dı ki?  

Bugün, pek çoğumuz farkında olmazsak bile, Hz. Mu-
hammed’in (sav.) büyük bir sosyolog olduğunu yaşamın-
daki uygulamalardan anlayabiliyoruz. Toplumsal dönü-
şümün sancılarını nasıl yönettiğinin de ayrıca farkında 
olmak gerekiyor. Bütün yaşamını cehaletle savaşa adamış 
Kutlu Peygamberimiz kendi ümmetini, ümitsiz bırakabilir 
miydi? Hiç şüphesiz ki bırakamazdı ve bırakmadı da!  El-
bette ki bu izahın Aleviliğin inanç havzası içerisinde böy-
le algılandığını ifade etmek gerekiyor. Hz. Peygamberden 
sonraki dini uygulamaların ve rehberliğin en büyük san-
caktarı hiç şüphesiz ki Hz. Ali’dir. Hz. Ali’nin, miladi 21 Mart 
598 (?) yılında Mekke’de doğduğu kabul edilir. Babası Hz. 
Peygamberin amcası Ebu Talip, annesi Fatıma bint Esed b. 
Haşim’dir. Hz. Peygamber, henüz çocuk olan Ali’yi himaye-
sine alarak geçim darlığı çeken amcası Ebu Talip’e yardım 
etmek istemiştir. Beş yaşından itibaren Hicrete kadar Hz. 

Peygamber’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 “Kerremalla-
hu veche (Allah yüzünü şereflendirsin)ˮ sıfatıyla anılmak-
tadır. 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 sa-

habedir. Hz. Peygamberin amcasının oğlu ve damadıdır. 
“Ben kimin dostu isem, Aliˮde onun dostudurˮ, “Ya Ali! 
Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsinˮ, “Her 

Peygamberˮin nesli kendisinden, benimkisi ise Aliˮden 
olacaktırˮ hadisleri Hz. Ali’nin Hz. Peygamber tarafından 
ne kadar sevildiğini göstermektedir. Ayrıca yine “Ben ilmin 
şehriyim, Ali ise kapısıdırˮ, “Ben kimin mevlası isem Aliˮ-
de Oˮnun mevlasıdırˮ, “Ali bendendir, ben Aliˮdenimˮ, “O, 
benden sonra inananların velisi/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 Hak iledir ve Hak da Ali iledirˮ gibi hadisler onunla 
ilgili Peygamber Efendimizin en bilinen hadislerinden ba-
zılarıdır.  

Hz. Peygamber, Hz. Aliˮyi sadece övmekle kalmamış, 
kendisinden devam edeceğini söylediği nesli olan Ehl-i 
Beytˮini, Kurˮânˮla birlikte miras bırakmıştır: “Size uy-
duğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız 
iki şey bırakıyorum. Kurˮân-ı Kerim ve Ehl-i Beytˮim. Bu 
iki şey, Cennetˮte Kevser havuzunun başında bana gelip 
(hakkınızda bilgi verinceye kadar) birbirlerinden ayrılma-
yacaklardır.”  

Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav)ˮe Peygamberlik verildiği 
zaman, Hz. Haticeˮden önce Oˮna ilk inanan ve Oˮnunla 
birlikte ilk namaz kılan kimsedir. Mekke müşriklerinin Hz. 
Peygamberˮe ve Müslümanlara baskısı ve eza-cefası had 
safhaya ulaşıp sonunda Hz. Peygamberi öldürmeye karar 
verdiklerinde, Hz. Peygamber Yesribˮe (Medine) Hicret 
etmeye karar verdi. Hz. Aliˮyi kendini öldürmeye gelecek 
müşrikleri oyalamak ve yokluğunu gizlemek maksadıyla 
kendi yatağında bırakarak, gizlice, Hz. Ebu Bekirˮle birlik-
te Hicret etti. Hz. Ali de 

geceyi Oˮnun yatağında geçirmiş ve yokluğunu ba-
şarıyla gizlemiştir. Daha sonra da Hz. Peygamberin ema-
netlerini sahiplerine iade edip yine onun emri uyarınca 
Resulullahˮın kızı Hz. Fatıma, kendi annesi Fatıma ve ya-
nındakilerle Medineˮye Hicret etmiştir.  

“Hak-Muhammed-Aliˮ üçlüsünde üçüncü sırada bulu-
nan “Aliˮ, belirtmek gerekir ki Alevi edebiyatının merkezi 
kavramlarından 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 tasav-
vuruyla ilgili karşımıza çıkan hâkim anlayış, Ona velâyet 
atfedilmesi yönündedir.  

Türk Edebiyatının dönem romanları olarak adlandıra-
bileceğimiz “Kerbela Üçlemesi” adlı roman serisini kale-
me alan Araştırmacı-Yazar Sayın Ahmet Turgut’da Âşkın 
Şehidi adlı eserinin muhtelif pasajlarında Hz. Ali Efendi-
mizi, Hz. Hüseyin’in dilinden şu satırlarla anlatmaktadır:  

Hatırlayın! Kitabın Fetâ, dediği İbrahim Nebi mabet-
tekileri tek tek kırdığında baltasını en yüce sayılan putun 
boynuna 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 indirmesine yardım etmek istiyordu. 
Oysa Resûl omuzuna çıkarken otuz yaşındaki o yiğit Ali yı-
kılıverdi. Dayanamıyordu. Yeniden denediler yine olmadı. 
Dede; “Sen Nübûveti taşıyamazsın ey Ali” diyordu: “Sen 
çık benim omzuma!”  

Resûlullah o gün başputu İmam’ın devirmesini iste-
mişti, hem de bir Nebi’nin omuzlarındayken. Babam hicap 
ederek duraksadı. Allah’ın Elçisi yineledi: “Omzuma çık ya 
Ali!”  

Babam yapamıyordu, utanmıştı. Dedem üçüncü kez 
aynı istekte bulunduktan sonra; “Emir, edepten üstün-
dür ey Ali! Omzuma çık ve onu devir!” buyurdu. Babam 
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. İmâmetin Başı ve Kevserin Eşiydi.  

Her Her vakitte ve her gönülde kırılması gereken o ka-
dar çok put vardı ki; bu iş Son Nebinin ardınca da devam 
edecekti. Resûlullah bunun için adları bile konamayan sin-
si putları kırmayı izinden gelen Vârislerine havale etti. Ta 
kıyâmete değin her devrin putlarını kıracak Allah Dostla-
rına selam olsun! (s. 102-103).  

Peygamberliğin Hz. Muhammedˮle sona ermesiyle, 
velâyet ve imamet devri başlamaktadır. Bu velâyetin de 
ilk varisi Hz. Aliˮdir. Bundan dolayı Hz. Aliˮye “Şâh-ı Velâ-
yetˮ unvanı verilmiş ve “birinci imamˮ olarak tanınmıştır. 
Onun soyundan gelenlerde sırasıyla “imamˮ olmuşlardır.  

Aleviliğin geleneksel kitapları ve deyişlerinde Hakk ve 
Muhammed ile birlikte en fazla işlenen şahsiyet Hz. Aliˮ-
dir. Alevilerce, Hz. Aliˮnin doğum günü olarak kabul edi-
len 21 Mart, “Sultan Nevruzˮ olarak adlandırılır ve ibadet-
lerle, törenlerle anılır. Oˮnun Hz. Muhammedˮle 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 Hak 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 anlatmaya çalış-

tığımız Hz. Ali Efendimizin, dünyayı şereflendirdiklerine 
inanılan bu güne, Alevi toplumu “Sultan Nevruz” demek-
te ve bugünü tıpkı Gadir Hum gibi Velâyet Bayramı olarak 
kutlamaktadırlar. Unutulmamalıdır ki Velâyet Kapısının 
sahibi İmam Ali’nin ve onun kutlu nesli olan On İki İmam 
Efendilerimizin nurları cümle âlemde her dem diridir. Bu 
nedenle Alevi toplumu, Hazreti Ali’ye en çok da “Haydâr-ı 
Kerrar” hitabıyla seslenir. “Hayy” diriliktir, “Dar” ise kapı 
veya eşik. Onun için “Dirilik Kapısına” talip olanlar ölmez-
ler. Hz. Ali, gönüldeki putları kıran eşsiz bir kahraman ve 
Sahib-i Zülfikâr’dır.  Yeter ki gönül o gönül olsun ki İmam 
Ali’ye layık kalsın. Mehmet Ali Hilmi Dedebabanın dizeleri 
de bu izahın ispatı değil midir? “Tuttum ayineyi yüzüme, 
Ali göründü gözüme…” Gönlünde Ali olanın gözünde Ali 
olmaz mı, Ali gibi cihana bakmaz mı?  

Sultan Nevruzun mübarek olsun, İmam Ali Efendimizin 
hayır-himmetleri hepimizi kuşatsın, İmam Ali’den nasipsiz 
ömürler yaşamayasınız, cümlenize Âşk olsun!..  
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