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24 Kasım
Öğretmenler Günü 

Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve 

ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı ba-

şına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce gayemize 

ulaştıran bir vasıtadır.

İşlenen nakışlar ayrı bir sevda anımsatır 

gençlere. Dokunan kilimlerde alın teri karışır 

renklere. Kitaplar, inci Tanesi bilgiler savurmaya 

başlar rüzgâr gibi. Bilgiler bir oraya savrulur bir 

buraya. O bilgileri hayat yolunda birileri bulur ve 

kendilerine pusula edinirler. Onlar ki dünyadaki 

en şerefli, en kutsal mesleği yapanlar Öğretmen-

lerdir. Öğrenciler, karanlık bir kuyu içinde kur-

tuluşu beklerken gizli bir el dokunur titreyerek. 

Puslu camlardan bakanlara açık bir yol olmuştur 

hiç kapanmayacak. Bu sayede geleceğe ilk adım 

atmış olacaklar öğrenciler. Dünyanın anlamsızlığı-

nı çözmeye çalışmışlardır kitapların arasından. 24 

Kasım, yürekleri sevince boğacak anlamlı bir gün. 

Noktalı virgülün iki cümleyi birbirine bağlaması 

gibi onlar da öğrencilerle birliktedir her dâim. 

Gözlerdeki puslu camı şefkatleriyle silerler içten 

bir tavırla. Bir deryada, hırçın dalgalarla müca-

dele ederler içlerinde umut ışığı var oldukça. Hep 

bir şeyi öğretmek için emek verirler öğrencilere. 

Doğruluk, hayatta en mühim şeydir insanların 

yüreğinde. Bu mükemmel olan şeyi öğretenler 

yine onlardır. Bir anne, bir baba gibi üstlerine 

titrerler öğrencilerin. Bu emeklerine karşı en 

çok istedikleri şey ise “Başarı”dır. Öğrencilerini 

başarılı olarak görmek, yüzlerinde bir tebessüm 

oluşmasına dâhi yeter. Mutluluğun kapısını açmak 

için anahtarını bulmak gerekir ilk önce. O anah-

tar ise, beyinlerindeki hazinede saklıdır bulmak 

isteyen için. Gülmekte ağlamakta insanlar içindir 

dünya çemberinde. Bugün gülme vakti geldi Türk 

evlatlarına. Onlar bir güldür hiç solmayan ve 

hep kan kırmızısı kalan. Bugün, onlara öğretmen 

olduklarının mutluluğunu yaşatalım yüreklerinde. 

Hakiki başarıyı gösterelim önlerinde.

Sadece, 24 Kasım’da değil, her zaman onları 

hatırlayalım. Bir tebessüm dâhi yeter onları mutlu 

etmek için. Onlardan bu tebessümü esirgemeye-

lim. Çünkü onlar her şeye değer……

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Gürkan’a
Sürgü’de Coşkulu Karşılama
Sürgü Ma-
hallesinde 
Vatandaş-
larla Bir 
Araya Gelen 
Başkan Gür-
kan' Sürgü 
Kaynak Su-
larıyla ve 
Alabalıkla-
rıyla Güzide 
Bir Mahal-
lemiz'2’DE

Doğanşehir MYO’dan ‘Kariyer ve Marka’ Günleri Programı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğan-
şehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu 
' Kariyer ve Marka ' Sohbetleri progra-
mı düzenledi. Doğanşehir Vahap Küçük 
MYO’ da gerçekleştirilen “ Kariyer ve 
Marka” sohbetlerinin bu haftaki konuğu 
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç 
oldu.3’TE

Doğanşehir Sanayide Alt-Üst Yapı Tamam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve 
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yapılan Doğanşehir İlçesi Sana-
yi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine 
sanayi esnafının ve vatandaşların hizmetine sunuldu.4’TE
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AV MISIN
YOKSA AVCI MISIN?

İnsan beyni, bilgisayar beyni, araba beyni, 
ABS fren beyni, ordunun beyni, işletmenin beyni… 
gibi sözleri günlük hayatta sıkça duyarız. Bunların 
içinde en önemlisi insan beynidir. Çünkü saydığı-
mız tüm beyinler, insan beyninin ürünleridir. İnsan 
beyni ile bilgisayar beyni birbirine benzer sisteme 
sahiptir. İnsan beyni; girdi, düşünme ve çıktıdan 
oluşan üçlü mekanizma ile çalışırlar, bilgisayar ise 
girdi ve çıktıdan oluşan ikili mekanizma ile çalışır.

İnsan beyni; Latince cerebrum(serebrum), 
Antik Yunanca encephalus (baştaki) kelimesi ile 
ifade edilir. Tüm vücudumuzu yöneten ve çalış-
tıran beyin ortalama 1.5 kilo ağırlığındadır. Filin 
beyni, insanınkinden dokuz kat büyüktür. İnsan-
ların beyin boyutu, zihinsel işlemlerde bir fark ya-
ratmıyor. Örneğin Einstein’in beyni 1.21 kilo ağır-
lığındaydı.

Beyin görevi ile ilgili olmayan şeyle ilgilenmez. 
Görevi, bedeninin varlığını sürdürmek olduğun-
dan varlığının yemi olan avıyla ve kendisinin yem 
olduğu avcısıyla ilgilenir. Kendisine yem olmayan 
ve kendisinin yemi olmadığı avcısıyla ilgilenmez. 
O nedenle tehdit oluşturmayacak uzaklıktaki bir 
nesneyi, küçük görerek, görmez.

İnsanlar, av ve avcı olarak ikiye ayrılırlar. Av 
olanlar her sabah evden çıkarken; avcıyla karşı-
laşmamak( çarpılmamak, kazıklanmamak, dolan-
dırılmamak, kandırılmamak vb.) için dua ederler. 
Av olanlar eğer gündüz avcıya rastlamadıysa, 
gece başını yastığa koyduğu zaman; “– Oh.. be.. 
bu günde avcıya rastlamadım.” diyerek, huzurlu 
ve rahat bir uyku çekerler. Avcılar ise “ – İnşallah 
bu gün iyi bir av yakalarım.” diyerek, sabahleyin 
evden çıkarlar. Gündüz yağlı bir av yakalamışlar-
sa, gece de rahat bir uyku çekerler.

Hayatınızı zehir etmemek için her zaman uya-
nık olun çevrenizdeki avcılara yakalanmayın.

Unutmayın!..
Herkes ağzını açmış av peşinde ortalıkta do-

laşıyor.
Ey İnsanoğlu!..
” Her şey seninle başlar, karar ver.”
“AV MISIN YOKSA AVCI MISIN?
GÜNÜN SÖZÜ:
“ BU DÜNYADA YA AV OLACAKSIN YA DA AVCI 

AMA ASLA AVCIYA AVI GETİREN KÖPEK OLMAYA-
CAKSIN”

La Edr

Başkan Gürkan’a
Sürgü’de Coşkulu Karşılama

Sürgü Mahallesinde Vatan-
daşlarla Bir Araya Gelen Başkan 
Gürkan' Sürgü Kaynak Sularıyla 
ve Alabalıklarıyla Güzide Bir Ma-
hallemiz'

Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Do-
ğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesini 
ziyaret ederek yapılan çalışmaları 
yerinde inceledi. Başkan Gürkan, 
Sürgü mahallesinde vatandaşlar-
la da bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme-
lerde bulunmak için Doğanşe-
hir ilçesini ziyaret eden Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Sürgü mahal-
lesinde de inceleme gezisinde 
bulundu. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Sürgü Ma-
hallesi merkezinde bulunan cami 
etrafının tamamlanan düzenleme 
çalışmalarını da inceleyen Baş-
kan Gürkan, daha sonrasında ise 
esnafları ziyaret etti ve vatandaş-
larla bir araya geldi. 

Başkan Gürkan’ın Sürgü Ma-
hallesi ziyaretinden dolayı ma-
halle halkı olarak memnun ol-
duklarını ve Başkan Gürkan’a 
çalışmalardan dolayı teşekkür 
ettiklerini ifade eden Sürgü Ma-
halle Muhtarı Tamer Aktaş, “Yeşil 
Sürgümüz Malatya’nın Güneydo-
ğu Akdeniz giriş kapısı, turizm 
beldemiz. Sürgü mahallemizde 
Karşıyaka, Bahçeciler yolu asfaltı 
ile birlikte MASKİ Genel Müdürlü-

ğü tarafından yapılan 5 bin 500 
metre kapalı 3 bin 500 metre açık 
kanal için teşekkür ederim. Ayrı-
ca camimizin çevre düzenlemesi 
de yapıldı. Başkanımıza yaptığı 
çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Sürgü mahallesini ziyaret et-
mekten dolayı memnun olduğu-
nu dile getiren Başkan Gürkan, 
“Sürgü mahallemiz Malatya’yı 
güneye bağlayan aynı zamanda 
kavşak noktasında olan bir bel-
demizdi şimdi ise mahallemiz. Bir 
taraftan Doğanşehir Belediyemiz 
diğer taraftan Büyükşehir Bele-
diyesi olarak bizler Sürgü Mahal-
lemize her türlü hizmeti getirme 
noktasında kararlıyız. Bu konuda 
hiç kimsenin tereddüdü olmasın. 
718 mahallemize nasıl ki suyu, as-
faltı, kanalizasyonu götürdüysek 
Sürgü mahallemize de altyapı ve 
çevre hizmetleriyle ilgili her türlü 
hizmeti getireceğiz. Sürgü mahal-
lemiz aynı zamanda suyu bol olan 
bir mahallemiz. 

Sürgü mahallemizde merkez 
camimizin çevre düzenlemesini 
ilgili arkadaşlarımız yaptı ve bitir-
diler. Yapılan çalışmaları gördük 
ve bazı eksikliklerin olduğunu 
tespit ettik. Ayrıca o bölgede çı-
kacak ve çıkmakta olan su kay-
naklarının rehabilitasyonun ve 
çevre düzenlemesinin yapılması 
gerekiyor. Bu konuda da ilgili ar-
kadaşlarımıza gerekli talimatları 

verdik. Sürgü mahallemiz kaynak 
sularıyla, alabalıklarıyla, sosyal 
tesisleriyle meşhur güzide bir 
mahallemiz. Suların baraja git-
tiğini ifade ettiler ve ilgili arka-
daşlara gerekli proje ve fizibilite 
işlemlerinin yapılması noktasında 
gerekli talimatları verdim. Sürgü 
mahallemize gerekirse bir arıt-
ma tesisi yapılması noktasında 
çalışmaların yapılması için ge-
rekli talimatları ilgili birimdeki 
arkadaşlarımıza verdik. Biz gö-
reve geldiğimizde asfaltsız hiçbir 
mahallemiz kalmayacak dedik ve 
Allah’a şükür kalmadı. Susuz hiç-
bir mahallemiz kalmayacak dedik 
Allah’a şükür onu da gerçekleştir-
dik. Kuraklık nedeniyle bazı ma-
hallelerimizde sıkıntılar var ama 
bununla ilgi kış döneminde yeni 
sondajlar açılması için arkadaş-

larımız çalışmalarını yapıyorlar. 
Türkiye’de ve dünyada kuraklık 
bütün insanlığın karşılaştığı so-
runlardan bir tanesi.

Kuraklığa rağmen biz vatan-
daşlarımızı susuz bırakmama 
noktasında elimizden gelen gay-
reti ve çabayı gösterdik. Bundan 
sonrada gayretimiz ve çabamız 
devam edecek. Sürgü mahalle-
mize hizmetlerimiz ilçe belediye 
başkanımızla birlikte birlik içeri-
sinde kaymakamımızla, muhtar-
larımızla, ilçe teşkilatlarımızla, 
ilçe başkanlarımızla yoğun bir ça-
lışma içerisine girerek Sürgü’nün 
özel hususiyetlerinden dolayı 
Sürgü’ye çok daha büyük hizmet-
ler yapmak durumundayız. Bugü-
ne kadar yapılan hizmetlerin ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu. HABER MERKEZİ

DOĞANŞEHİR GENÇLİĞİ ANKARA’DA TARİHİNİN İZİNDE
Doğanşehir Belediyesinin 

desteği ile Doğanşehir Ülkü Ocak-
ları gençleri "Türk Gençliği Tarihi-
nin İzinde" adlı program çerçeve-
sinde Ankara'da tarihi mekanları 
ziyaret etti.

Doğanşehir Ülkü Ocakları ta-
rafından hazırlanan "Türk Genç-
liği Tarihinin İzinde" proje kapsa-
mında Doğanşehir Belediyesinin 
destek verdiği gezi programında 
Belediye önünden geziye giden 
gençleri yolcu eden Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saf-
fet Yağcı, Doğanşehir Belediyesi 
Kültür Müdür Vekili Vahap Çelik 
hayırlı yolculuklar diledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt konuyla ilgili yaptı-
ğı açıklamada; Gençlik bizim gele-
ceğimiz, Gençliğimize güveniyor 
ve onları önemsiyoruz. Belediye-

miz tarafından destek verdiğimiz, 
Cumhur İttifakı ortağımız Doğan-
şehir Ülkü Ocakları tarafından 
'Türk Gençliği Tarihinin İzinde' 
projesi kapsamında gençlerimizi 
Ankara gezisi için yolcu ederek 
hayırlı yolculuklar diledik. Genç-
lerimiz Ankara’da Anıtkabir, 1. ve 
2. Meclis, Etnografya ve Hamam 
Önü gezilerini yapacaklardır. Biz-
ler her zaman gençliğin yanında 
olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Ankara'ya giden Doğanşe-
hir’li gençler, program kapsamın-
da Anıtkabir ziyaretiyle birlikte 
Türk tarihine mâl olmuş önemli 
yerleri de ziyaret etti.

BAŞKAN ZELYURT'A 
TEŞEKKÜR

Doğanşehir Ülkü Ocakları 
İlçe Başkanı Osman Doğan, "Türk 
Gençliği Tarihinin İzinde" adlı 

programla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, "Doğanşehir Ülkü 
Ocakları olarak 'Türk Gençliği 
Tarihinin İzinde' programına ver-

diği desteklerden dolayı Cumhur 
İttifakı Doğanşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Durali Zelyurt'a te-
şekkür ederim" dedi
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Soldan sağa
1. Sözleşme (eski)... Belgi ile göstermek... 2. Osmanlılar dö-

neminde kullanılmış, 7 gram ağırlığında altın sikke (eski)... Ba-

demden yapılan bir şerbet, badem sübyesi... 3. Müslüman ina-

nışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer... 

Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya 

mukavva kalıp, baskı kalıbı... 4. Rüzgâr (eski)... Danışıklı (spor 

karşılaşması)... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi 

gösteren nota işareti... 5. İkişer ikişer sıraya dizilmek... Hücum-

cularla savunucular arasında yer alan oyuncu... 6. Genellikle 

ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan 

ince dantel... Manganez elementinin simgesi... Dervişlerin giy-

dikleri, tiftikten yapılmış ince külah (eski)... 7. İneklemek işi... 

Erosçu, erotik... 8. Teknetyum elementinin simgesi... Radyum 

elementinin simgesi... Arka, geri... Aktinyum elementinin sim-

gesi... Lityum elementinin simgesi... 9. Sekiz hecelik dizelerden 

oluşmuş bir İspanyol şiir türü... Buruşup toplanmak, kıvırcık 

duruma gelmek (halk ağzı)... 10. İliği olmayan... Müzikal ses di-

zilerinde mi ile sol arasındaki ses... Ulan... 11. İyi talih, iyi haber 

(halk ağzı)... Yeri yurdu olmadan herhangi bir yerde yaşayan... 

12. Akıl... Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vü-

cutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar ka-

natlılar familyası... “Yok, olmaz” anlamında kullanılan bir söz 

(halk ağzı)... 13. İzin, müsaade... Asker şapkalarına takılan ve 

rengi uluslara göre değişen işaret... 14. En azından, hiç olmazsa 

(eski)... Mallanmak işi veya durumu... 15. Doğuda ve özellikle 

Urfa yöresinde yaşayan halkın yüzünde görülen çıban... Ölen 

insanın vücudu, ceset (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Sinirli... Özünde itriyum bulunduran... 2. Çocukları korkut-

mak için kendisinden söz edilen, gerçek dışı bir yaratık, umacı, 

hayalet... Utanma, utanç duyma... 3. İstenççilik (eski)... Arap 

alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı (eski)... Üstüne ötebe-

ri koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel 

olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal lev-

ha... 4. Kaz, kedi, yılan vb.nin çıkardığı ses... Şen, neşeli (ses)... 

Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi... 5. Leş (eski)... Önce-

leme... Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak 

kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, put, salip. 6. Bitirmek 

işi... Uşak iline bağlı ilçelerden biri... 7. Rütbesiz asker, nefer... 

Konmak işi... Çünkü... 8. Mikroskopla yapılan incelemede bazen 

lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parça-

sı... Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar... Anofel türü sivrisi-

neğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter 

nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, ısıtma, malarya... 9. 

Almak işi... Küçük çocuk (halk ağzı)... Zamanın bölünemeyecek 

kadar kısa parçası, lahza... 10. Bir şeyi anlatmak için ona ben-

zetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme 

(eski)... Varağı olan, varaklanmış... 11. Bir tür taze, yumuşak ve 

tuzsuz beyaz peynir... Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek 

verilen kesin yargı... Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çe-

kilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı... 12. Güvenli... Kocası 

olan, evli (kadın)... Atardamar ve toplardamarların içinde do-

laşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan 

plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı... 13. Emme, 

emerek içine çekme, soğurma (eski)... Duygu... Sütleğengiller-

den, Antil Adala-

rı’nda yetişen, çok 

zehirli bir ağaç... 

14. İnsanlarda, hay-

vanlarda deri ile 

kemik arasındaki 

kas ve yağdan olu-

şan tabaka... Ma-

yalandırmak işi... 

15. Kadife gibi olma 

durumu... Lüle 

taşı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DÜNYA

Solmasınlar

O çocuklar

Kanatlar çırpsın

Bir daha bir daha

Barış gelsin dünyaya

Bulutlar dağılsın

Bağlar bizimle

Yağmurlar yağsın

Bir daha bir daha

Barış gelsin dünyaya

Hasretlik bitsin

Umutlar doğsun

Çocuklar koşsun kırlara

Bir daha bir daha

Barış gelsin dünyaya

Onlar barış ister

Saçlara taç olur

Garip ol kardeş ol

Bir daha bir daha

Barış gelsin dünyaya

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir MYO’dan ‘Kariyer
ve Marka’ Günleri Programı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Kü-
çük Meslek Yüksek Okulu ' Kariyer ve Marka ' Sohbetleri 
programı düzenledi.

Doğanşehir Vahap Küçük MYO’ da gerçekleştirilen “ Ka-
riyer ve Marka” sohbetlerinin bu haftaki konuğu Doğanşehir 
Kaymakamı Mehmet Kılıç oldu. 

Önemli Bilgilerin aktarıldığı “ Kariyer ve Marka” soh-
betlerinde MYO Öğrencileri büyük ilgi gösterirken Doğanşe-
hir Kaymakamı Mehmet Kılıç ise güzel bir sohbet eşliğinde 
önemli aktarımlarda bulundu.

Doğanşehir MYO Müdürü Öğr. Gör. Alper Karakurt yaptı-
ğı açıklamada” Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir 
Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu “ Kariyer ve Marka”  Soh-
betleri kapsamında Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç 
konuğumuz oldu.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç’a katılımı ve değer-
li sohbetleri için teşekkürler ederiz” dedi. HABER MERKEZİ

Yeni Yapılan Tekstil Fabrikasına Ziyaret
İş insanı Cihan Ürkmez tarafından Do-

ğanşehir ilçesine kazandırılacak olan 600 
kişi kapasiteli yeni yapılan fabrikayı İş İnsanı 
Vahap Küçük ziyaret etti.

LC Wakiki yönetim kurulu Başkanı, İş in-
sanı Hemşerimiz Vahap Küçük, İş İnsanı Ci-
han Ürkmez tarafından Doğanşehir ilçesine 
kazandırılacak olan 600 kişi çalışma kapasi-
teli yeni yapılan fabrikayı ziyaret ederek isti-
şarede bulundular. 

Konuyla ilgili İş İnsanı Cihan Ürkmez sos-
yal medya hesabından yaptığı açıklamada; 
"Doğanşehir’imizin Gururu LC Wakiki Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Vahap Küçük Bey, 
Doğanşehir’imize kazandıracağımız yeni 600 
kişi çalışma kapasiteli yapımı devam eden 
Tekstil Fabrikamızı ziyaret ederek,İstişareler-
de bulundukları için teşekkür ederiz." Dedi.
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YOL AYRIMINDA SEMÂHA DURMAK:
BU DÖNÜŞ NEREYE? HAKK İÇİN Mİ, SEYİR İÇİN Mİ?
Aleviliğin temel ibadeti kabul edilen cem-

ler, hem dinî hem de sosyal hayatın birleşme 
noktasıdır. Birey, sosyal hayatta ki davranışla-
rının karşılığını bu dinî (ilahî) mecliste görür. 
Cemler, Alevi toplumunun manevi mahkeme-
leri olmalarının yanı sıra birer “arınma mec-
lisi” olarak da işlev görürler. O meclis, ilahî 
sırra erişme anlamında kişinin kendi Miracını 
da ifade eder. Talip, üzerinde kul hakkı veya 
dünya kaygısı taşıdığı için tasavvufi anlam-
da “ölü” kabul edilir. Ceme gelen talip, orada 
Hakk-Muhammed-Ali Divanı önünde ve Mürşit 
huzurunda dâra durur ve o mecliste bulunanla-
rın önünde (varsa kabahati) yargılanır. Bu ma-
nevi yargılama sonucunda ise üzerindeki kul 
hakkından veya dünyalık arzularından feragat 
eder. Böylece ceme ölü gelen bir talip yeniden 
arınmış ve diri bir şekilde gündelik yaşamına 
tekrar döner. Alevilikteki “Ceme ölü gelen, diri 
döner” sözü bu hâli ifade etmek için kullanılır. 
Semâhlar da Aleviliğin temel ibadeti olarak ka-
bul edilen cemlerin bir bölümünü ifade eden 
ve ilahî âşkla yapılan ibadetlerdir. Alevilikte 
semâhların bu kutsalliyetleri asla göz ardı edi-
lemez ve cem meclisleri dışında da semâhların 
dönülmesine olumlu gözle bakılmaz. Teolojik 
kökenini Kırklar Meclisi Menkıbesine dayandı-
ran semâhların, ilk olarak Hz. Muhammed’in, 
Hz. Ali’nin ve Kırklar Meclisinin mensuplarınca 
dönüldüğüne inanılmaktadır. Bu kutsiyet tarih-
sel süreçten günümüze taşınarak yaşatılmış ve 
semâhların ilahî bir âşkla dönülmesi edebi bir 
eylem olarak hayat bulmuştur. Yörelere göre 
farklı enstrümanlarla dönülen semâhlar, yine 
yörelere özgü içsel dönüşler veya hareketler 
taşımaktadırlar ve kendine özgü bu yöre isim-
leriyle de anılmaktadırlar.

***
Arapça kökenli bir kavram olan “semâh”, 

sözlükte işitmek, uçmak ve gökyüzü gibi an-
lamlara karşılık gelmektedir. Cem ayinlerinde 
On İki Hizmet içerisinde yer alan semâh, mü-
zik eşliğinde ayakta dönülerek gerçekleştirilen 
ibadetin adıdır. Alevi-Bektaşiler, semâhın İslâm 
öncesi kültürlerden etkilendiğini kabul etmek-
le birlikte, ilk semâhın “Kırklar Ceminde” ger-
çekleştiğine inanırlar.

Semâh, cemdeki en önemli ibadetlerden 

biridir. Bu ibadet şekli: Alevilikte “Semâh”, 
Mevlevilikte “Semâ”, Kadirilikte “Devrân”, Ru-
failikte “Zikr-î Kıyâm” adları ile anılır. Semâh 
sırasında, Alevilikte Türk (Horasan) çalgısı 
olan bağlama kullanılırken, diğer tarikatlarda 
ney, davul, kudüm, mekkâre ve def kullanıl-
maktadır. Alevilikte semâh, bir ibadet biçimi 
olup ilahî vecd (âşk) ile Allah’la bütünleşmek-
tir. Kırklar Semâhı cem ibadetinin özüdür ve 
Miraç dönüşünde Kırklar Meclisine uğrayan 
Hz. Muhammed’in onlarla birlikte döndüğü 
semâhı temsil etmektedir. Zira Kırklar Mecli-
si menkıbesinde Hz. Muhammed’in Miraçtan 
dönüşünde Kırklar Meclisine uğradığı ve bu 
mecliste kemerbest ile dönülen semâhı ümme-
tine sünnet (eylem/davranış) olarak bıraktığı 
söylenir. Semâh, Alevilikte ve Bektaşilikte cem 
ibadetlerinde Allah’a ibadet ve zikir niyetiyle 
evrenle ve evrenin içindekilerle bütünleşerek 
“Âlemlerin Rabbini zikir ve tespih ederek dön-
me” (Zümer/75) manasındadır. İçten geldiğince 
dönülür, kesinlikle folklorik (oyun) görülemez.

***
Semâhların, günümüz sosyal koşullarında 

“ibadet hudutları” dışına çıkarıldığı ve folklo-
rik birer “oyuna” dönüştürüldüklerine dair bir-
çok haklı eleştiri mevcuttur. “Alevilik tarihsel/
toplumsal ve dinsel Anadolu kırsalının temel 
bir gerçeğidir ve çok kere merkezin dışında 
kalanların din anlayışını yansıtmaktadır. Halk 
katında özellikle kırsalda gelişen (geleneksel) 
Aleviliğin kentsel biçimlerini hayal etmek gü-
nümüze kadar nerdeyse olanaksız gibidir. As-
lında köy Aleviliğinin kent Aleviliğine dönüş-
mesi de bir kökleşme ve dinselleşmeye olanak 
vermemektedir. Bugün bile yaşayan Alevilik, 
gerçek kimliğini köy Aleviliğinde bulmaktadır” 
(Subaşı, 2003: 185) ya da o arayışına devam 
etmektedir. Necdet Subaşı’nın aktardığı bu tes-
pitten de anlaşılan odur ki köy hayatı içerisin-
de yaşatılan geleneksel Aleviliğe olan “açlık”, 
şehirleşmeyle birlikte bir arayışa ve bu arayı-
şın neticesinde de “tatmin eşiği düşükte olsa” 
bir cemevi ya da sivil toplum örgütlenmesine 
dönüşmüştür. Bu dönüşüm, Aleviliğin diğer 
ibadetleri gibi semâhların da anlam kaybına 
uğramasına ve çoğu kez folklorik bir oyun (!) 
olarak görülmesine neden olan temel etkendir. 

Semâhın, bu anlamda folklorik birer öğe olma-
dığına ilişkin inancın içerisinde çok sık kullanı-
lan ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine atfedilen 
şu sözleri de konunun anlaşılması adına aktar-
makta fayda görüyoruz:

Haşa ki bizim semâhımız oyuncak değildir,
O ilahî bir âşktır, salıncak değildir,
Kim ki semâhı bir oyuncak (oyun) sayar,
Mümin deyi namazı kılınacak değildir!
***
Bilinmelidir ki Meydan (Cem) evinde ara-

nan bir başka hâl ise âşk’tır. Bu doğrultuda 
musukî eşliğinde âşk hâli aranır ve gönüller-
den o âşkın taşması sağlanır. Bir insan yani kul, 
akıl yoluyla öğrendiği bilgileri, Rabbini tespih 
ve zikir suretiyle kendisine mal eder, kalbine 
indirir. Kalbe inen bilgi, Hakkʼın tecellisi saye-
sinde hâlʼe döner. Hâl ise vecd ve âşka çevrilir. 
İşte kul, bu vecd ve âşk hâlindeyken, güzel bir 
ses veya musikî (müzik/ezgi) duyunca coşarak 
semâh yapmaya başlar. Semâh, kulun manevi 
mesafeleri daha kısa zamanda kat etmesini, 
ilerlemesini sağlar. Bu manevi yolculukta evve-
la ego (nefs) dizginlenir ve kul kendi aslını, özü-
nü tanımaya başlar. Daha sonra kâinatı yoktan 
var eden Rabbinin kudretini müşahede ederek 
hayranlık safhasına geçer. Âşk yolunda ilerle-
yenler, o ilahî nura yaklaştıkça varlık gölgele-
rinin küçüldüğünü müşahede ederler. Nihayet 
o nura ulaştıklarında benliklerinden tamamen 
azade olarak, o nurla var olurlar. Bu nura ula-
şanlar ilahî âşk ateşinde yanarak, varlık iddi-
asından vaz geçer; böylece Yunus’un tabiriyle 
“Canlar canını bulur”. Bu hâl, tıpkı kelebeğin 
kendini ateşe atarak, onda yok olması; yâni 
ışığa çevrilmesi, ışık olarak varlık bulmasına 
benzer. Bu olgunluğa ulaşan kul, Allah’ı tespih 
ederek, muayyen bir ritimde dönen canlı can-
sız bütün varlıkları müşahede eder ve onlarla 
beraber dönmeye devam eder. İşte Meydan’da 
dönen canların pervâne oluşu bu hâlin beyatı-
dır ve semâhların gerçek manası bu hâle bürü-
nenlerin sezişlerinde gizlidir.

***
Elbette ki semâhların tasavvufi boyutuna 

dair uzun uzadıya başka izahlar yapmak da 
mümkündür. Ancak bir toplumun inanç ola-
rak gördüğü semâhların günümüz dünyasında, 

ibadet dışı bir davranış olarak görülmesi, Alevi 
toplumunu derinden incitmektedir. Bunu ister 
bilinçsiz Alevi kesimi yapsın isterse toplumun 
başka kesimleri, netice hiç değişmiyor; yarala-
nıyor ve inciniyoruz.

***
Türkü kafelerde, rakı sofralarının yanıba-

şında, TV’lerin canlı yayınlarında eline bağ-
lama ve mikrofon alan “kendini bilmezler” 
bu inancın değerlerini birer eğlence vasıtası 
yapmayı maharet biliyorlar. Semâh, cem iba-
detlerinde Hakk’ın temsilcisi ve yaşayan Mür-
şitlerin/Dedelerin cemâline karşı dönülür, bir 
tabutun etrafında asla dönülemez. Bilinmelidir 
ki: “Hakk’a Yürüme Erkânı” ile “Hakk’a ilahi 
musiki ve vecd ile varmak” aynı şeyler değil-
dir! Kafelerde semâha duranlar (!), Dedenin 
gülbank vermediği ve dolaysıyla da dualama-
dığı bir eylem ibadetten sayılabilir mi? Bu hâl 
öyle bir hal aldı ki toplumun birçok kesimin-
deki bilinçsizlik adeta üniversitelere de sirayet 
etmeye başladı. Akademik açılış törenlerinde 
bile artık semâhlar dönülür (!) oldu, ne adına 
Alevilik adına! Peki, bir üniversitenin açılış tö-
reninde sahneye çıkıp ulu orta namaz kılsak, 
bu kıldığımız namazı nasıl izah edeceğiz? Sor-
mazlar mı; “Namaz sahnelenen bir şey midir, 
yoksa ibadet midir” diye? Emin olun böyle bir 
şey olsa ülkemizde kıyametler koparılır… Peki, 
namaz için duyduğumuz “hassasiyet” neden 
semâhlar için gösterilmiyor? Buradan tarihe 
kaydolsun diye yeniden haykırıyorum ki semâh 
bir ibadet biçimidir ve folklorik olarak görüle-
mez! Cem meydanında âşk hâline bürünen her 
canın döneceği bu ibadetin ne protolü olur ne 
protokole karşı dönüşü… Ne de semâhın kad-
rolu bir ekibi olur… Hazreti Hakk; şu gülbangın 
hakikatine erişmeyi de nasip etsin:

Semâhlar saf ola, günahlar affola... Dön-
düğünüz çark-ı pervâzlar HAKK için ola, SEYİR 
için olmaya...

Âşıkların sırrına ve Gerçeklerin demine: HÜ 
diyelim HÜ!..

HASAN
ÇELİK

Doğanşehir Sanayide Alt-Üst Yapı Tamam
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve 

Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve 
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çalış-
maları yapılan Doğanşehir İlçesi Sanayi 
Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları ta-
mamlanarak vatandaşların hizmetine sa-
nayi esnafının ve vatandaşların hizmetine 
sunuldu.

Doğanşehir ilçe merkezinde bulunan 
sanayi sitesinde Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapılan alt ve üst yapı ça-
lışmaları tamamlandı. Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Do-
ğanşehir ilçe ziyaretinde sanayi sitesindeki 
tamamlanan çalışmaları inceledi ve sanayi 
esnaflarını ziyaret etti.

Başkan Gürkan’ın sanayi sitesinde yap-
tığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden 
Doğanşehir Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet 
Ormancı, 5 yıldır sorun haline gelen alt ve 
üst yapı çalışmalarının tamamlandığı be-
lirtti.

Esentepe Mahalle Muhtarı Aziz Arslan, 
yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gür-
kan’a minnettar olduklarını ve teşekkür et-
tiklerini dile getirdi.

Sanayi Sitesinin yol probleminin çözül-
düğünü belirten Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, “ Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın talimatları doğrultusunda 
sanayi esnaflarımızın talepleri doğrultu-
sunda sıcak asfalt çalışması sanayi sitemiz-
de tamamlandı. Sanayi sitemizin yol prob-
lemi giderildi. Bu hizmeti sanayi esnafımıza 
sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Selahattin Gürkan’a yol çalışmalarından 
ve diğer hizmetlerinden dolayı Doğanşehir 

halkım adına teşekkür ediyorum. Başkanı-
mıza iyi varsınız diyorum” dedi.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu, ise Başkan Gürkan’a Doğan-
şehir ilçesine verdiği hizmetlerden dolayı 
teşekkür etti. Kavuncuoğlu, sanayi sitesi-
nin alt yapı çalışmalarının bitirilerek sıcak 
asfalt çalışmalarının yapıldığını dile getirdi 
ve Doğanşehir’de asfalt çalışmalarının biti-
rildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kı-
lıç’ta Doğanşehir’de sanayi esnaflarının 
daha rahat çalışabilmesi için daha iyi hiz-
met verebilmesi için sıcak asfaltı Doğan-
şehir İlçesine kazandıran Başkan Gürkan’a 
çalışmalardan dolayı teşekkür ettiğini söy-
ledi.

Görevlerinin hizmet etmek olduğunu 
dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, “İnsanımızın 
refahını ve yaşam standartlarını yükselt-
mek bizim en başta gelen temel görevimiz-
dir. Doğanşehir’de yaptığımız hizmetlerin 
açılışlarını yaptık. Atık su arıtma tesisi-
mizin de temelini attık. Sanayi sitemizde 
MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdü-
rümüz Yaşar Karataş döneminde sanayi si-
temizin alt yapısını yapıp bitirmişti. Yol ve 
Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız 
sıcak asfalt çalışmasını yaparak sanayi si-
temizin asfalt çalışmalarını bitirdi. Sanayi 
sitemizin içerisinde güzel bir görünüm ol-
muş. Çalışmaların Doğanşehir sanayi es-
nafına ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. Cenabı Allah birlik ve 
beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu. 
Bülten


