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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Gürkan’dan Doğanşehir Çıkartması

Başkanlar Gürkan ve Zelyurt’a
Kurucuova’da Coşkulu Karşılama!

Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, Doğanşehir 
Kurucaova Mahallesinde 
gerçekleştirilen yol ya-
pım çalışmalarını yerinde 
inceledi. Başkan Selahat-
tin Gürkan'ı gören Kuru-
cuovalılar sevgi gösteri-
sinde bulunurken yapılan 
hizmetlerden dolayı da 
teşekkür ettiler. 2’DE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DURALİ ZELYUR’A ZİYARET
Doğanşehirin onursal Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ün vefa-
tı ile boşalan Doğanşehir Be-
lediye Başkanlılığına Doğan-
şehir Belediye meclis üyeleri 
tarafında seçilen Durali Zul-
yur’ u, Yeni Doğanşehir Gaze-
tesi sahibi HüseyinKaraaslan 
makamında ziyaret etti.3’TE

Doğanşehir’de Yasadışı Kenevir Ekimine Jandarmadan Suçüstü!
Malatya İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerince uyuşturu-
cu ile mücadele kapsamında 
oluşturulan özel ekip marife-
tiyle yürütülen çalışmalar ne-
ticesinde, Doğanşehir İlçesine 
bağlı Polatdere Mahallesinde 
yasadışı kenevir ekimi ihbarını 
değerlendiren jandarma ekip-
leri Operasyon düzenledi.4’TE
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Gürkan’dan Doğanşehir Çıkartması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, Doğanşehir Kurucaova Ma-
hallesinde gerçekleştirilen yol yapım çalış-
malarını yerinde inceledi. Başkan Selahattin 
Gürkan'ı gören Kurucuovalılar sevgi gösteri-
sinde bulunurken yapılan hizmetlerden dola-
yı da teşekkür ettiler. 

İnceleme gezisinde Başkan Gürkan’ın 
yanı sıra Büyükşehir Bürokratları ile Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK 
Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve Ku-
rucaova Mahalle Muhtarı Mehmet Tatar hazır 
bulundu. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Asfalt 
Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tara-
fından Kurucaova mahallesinin anayol ve so-
kaklarında sıcak asfalt ve sathi kaplama yol 
çalışması gerçekleştirildi. 

Kavuncuoğlu: Doğanşehir 
ilçemiz için her türlü çalışma 

gerçekleşiyor! 
Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat 

Kavuncuoğlu, “Kurucaova mahallemizde sı-
cak asfalt çalışması yapıldı. Bir sene önce Ku-
rucaova mahallemizde alt yapı çalışmalarını 
yaptık. Üst yapı çalışmaları olarak Doğanşe-
hir ilçemizin her yerinde şantiyelerimiz var. 

Bu çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Be-
lediyemize ve çalışanlarına canı gönülden te-
şekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Selahattin Gürkan, Doğanşehir 
ilçemiz için her türlü çalışmayı gerçekleştiri-
yor. ” şeklinde konuştu. 

Zelyurt: Arıtma tesisinin 
sözünü aldık 

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bu-
gün ekibi ile birlikte Kurucaova mahallemize 
çıkarma yaparak yapılan çalışmaları yerinde 
inceliyor. Kurucaova mahalle muhtarımız ve 
vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek alt 
yapı ve üst yapı çalışmalarından sonra özel-
likle Sürgü mevkiinde yapılacak olan arıtma 
tesisinin sözünü aldık. Bundan dolayı ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer 
verdi. 

Başkan Gürkan: Çalışmaları 
yerinde inceledik  

Kurucaova’da olmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu ve sıcak karşılamadan dolayı ma-
halle sakinlerine teşekkür eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ger-

çekleştirmiş olduğumuz bu geziler-
le Büyükşehir Belediyemizin yapmış 
olduğu çalışmaları yerince inceleyip 
görme fırsatı buluyoruz. Bizler göreve 
geldiğimizde, akarsulara atıksuların 
akıtılmaması noktasında genel bir ta-
limatname yayınlamıştık. Bu talimat-
name çerçevesinde özellikle buradaki 
grup mahallelerinin sürgü ve kuruca-
ova mahallesi dahil olmak üzere bu 
bölgenin tüm kanalizasyonlarının 

toplanarak baraja akıtılmadan önce veyahut 
sürgü deresine akıtılmadan önce arıtma yap-
ması noktasında gerekli talimatı ilgili birim 
yetkililerimize ilettik. Kurucaova mahallesi-
nin alt yapı çalışmalarının bitmesinden sonra 
sıcak asfalt ve sathi kaplama ile bütün cadde 
ve sokaklarını asfaltlayacağız. 

Malatya genelinde birçok noktada oluş-
turmuş olduğumuz şantiyelerle hizmetleri-
mizin daha hızlı bir şekilde ilçelerimize ve 
kırsal mahallelerimize ulaşmasını sağlamış 
bulunmaktayız.  Kurucaova bunlardan bir ta-
nesi, Doğanşehir’in her yerinde Malatya’nın 
her köşesinde yol asfalt ve MASKİ ekipleri-
miz, Çevre ile ilgili Park Bahçe ekiplerimiz, 
Ulaştırma ve diğer birimlerimiz yoğun bir 
çalışma içerisindeler. 2 yıl içerisinde asfaltsız 
hiçbir yerleşim yeri bırakılmayacak şekilde 
ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. 

Malatya’nın 12 bin 300 kilometre kare-

lik alanda 13 ilçesi ve 717 mahallesinde bu 
çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Yapmış olduğumuz yatırım ve hizmetlerin 
Doğanşehir ve Malatya halkımıza hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Kurucaova ma-
halle sakinlerinden Mahmut Birişik, Cumhur-
başkanının resminin işlenmiş olduğu dokuma 
halıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan’a hediye etti. 

Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesin-
de yol çalışmalarını inceleyen Başkan Gür-
kan, vatandaşlar ile de sohbet etti. Yapılan 
çalışmaları takdirle karşılayan vatandaşlar 
Başkan Gürkan’a hizmetlerden dolayı teşek-
kür ettiler. Başkan Gürkan, Kurucaova ma-
hallesinden sonra Sürgü Mahallesini de zi-
yaret ederek incelemelerde bulunup, burada 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. 

Kemal Karaaslan

Başkanlar Gürkan ve Zelyurt’a
Kurucuova’da Coşkulu Karşılama!

Doğanşehir Çevre Gönüllüleri Güzel Bir Hareket Başlattı
Yeni kurulan DOSİAD (Doğanşehirli İşadamları ve Sa-

nayicileri Derneği) Önderliğinde, Doğanşehirliler Grubu 
koordinesinde, Her Pazar sabahı Geleneksel hale getir-
meye çalıştıkları çevre temizliği hareketi Artan bir ivme 
ile devam ediyor.

Başkan Cahit Sarı faaliyet sonu yaptığı açıklamada 
şunları söyledi;

Söylemden öteye etleme geçip,memleketimiz sevda-
lısı her bireyi bu harekete destek ılmaya çağırdı.

-Günün en güzel çevrecisi Büşra Baktemur ‘a
-En uzaktan gelen eğitimci ablamız
Birsen Doğan’a(içecek desdeği içinde de)
Çağrımıza ses verip tüm Dünyada Ailece çocukları ile 

katılan
Baktemur ailesine,
İş günü olmasına rağmen işini bırakıp gelen,Cihat Ça-

ğan,a
Kendisini çevreye adayan Polatdere’den
Koşup gelen 
Taylan Özgür ve Duyarlı kardeşimiz Lulu kardeşimize,
Her yardımda koşan Cem Hakan’a 
Komisyonumuzdaki Cem Erdoğan’a arkadaşımıza
Teşekkür ederim.
Haftaya tekrar birlikte barajın sürmeli tarafında ola-

cağız.Tüm memleket sevdalılarını bekliyoruz” dedi
HABER MERKEZİ
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Güzel

Yaktın ateşinle canan közünle
Derdimin dermanı sendedir güzel
Bal dudaktan buse alsam özüme
Derdimin dermanı sendedir güzel

Sensiz gecelerim bade içer mi?
Seni seven aşık senden geçer mi?
Bu can sensiz felek ile göçer mı?
Derdimin dermanı sendedir güzel

Görmesem ben seni nasıl yaşarım
Gözlerimde durmaz akar yaşlarım
Can sığmaz kabına kaynar taşarım
Derdimin dermanı sendedir güzel

Dertli Gülizar ım ağlatma beni
Hasretinle yakıp çağlatma beni
Can içinde canım dağlatma beni
Derdimin dermanı sendedir güzel

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

SENSİN

Ben bir canım yaran acım,

Aşka yanar közle sacım,

Uzak durma varsa gücün,

Gülen sensin üzen sensin.

Dert anlattım dağ taşlara,

İz bıraktım sor kuşlara,

Hep ağladım göz yaşlara

Gülen sensin üzen sensin.

Sen özlersen ben severim,

Sen uzaksan ben beklerim,

Sen acırsan bu kaderim,

Gülen sensin üzen sensin.

Garip dedin atar damar,

Duygum senden sevgi umar,

Hak aşkıyla duyan duyar,

Gülen sensin üzen sensin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Yüksek bir yerden geniş bir alanı görür durumda... 2. 

Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket 
ettiği demirden yol... “Düşüncesizce ve hesapsızca harcamak, 
bol bol harcayıp tüketmek” anlamlarındaki “... vurup harman 
savurmak” deyiminde geçen bir söz... Ölen insanın vücudu, 
ceset (eski)... Safra... 3. Uzak... Rahat bir biçimde, kolaylıkla... 
4. Zanaat (eski)... Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, me-
kik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel... Tene yumuşaklık 
vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için 
sürülen koyu kıvamlı madde... 5. İşaret... Akciğer zarı... Olabi-
lir ki, belki... 6. Gereksiz, anlamsız, boş söz (eski)... Pesetanın 
dörtte biri değerinde İspanyol parası... 7. Düşünce... Genellik-
le Akdeniz Bölgesi’nde yetişen bodur, iğne yapraklı bir çam 
türü... Titan elementinin simgesi... 8. Bir devletin, bir hane-
danın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf 

veya şekil, ongun... Genellikle içine sulu şeyler konulan metal 
vb.nden yapılmış kap... Beyaz renkli bir cins şahin... 9. Ge-
nellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, 
özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum... 
Sımak durumu veya biçimi... Delici kılıçla oynanan, hedef 
bölgesi bütün vücut olan bir tür kılıç oyunu... 10. Yapıları dış 
etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit 
kaplı bölüm... Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir 
tür pantolon... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi 
tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin... Acıkmış olma 
durumu... 11. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının kaldırıl-
masından önceki güvenlik görevlisi (eski)... Köpek ve sığır-
lara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek (halk 
ağzı)... Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı 
kolay bir tür makineli tüfek... 12. Türk alfabesinin on dördün-
cü harfinin adı, okunuşu... Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı 
(halk ağzı)... Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, amor... 13. 

Köpek... Söz dinleyen, buyruğa uyan, itaatkâr... Sese verilen 
tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duygular anlatan 
söz... 14. Çirkin, huysuz... El kol hareketleri ile birlikte yapılan 
bir tür hızlı dans... 15. Çabuk davranan, çevik (eski)... Takım 
arkadaşına rakip oyuncular arasından geçirilerek atılan pas... 
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta 
çubuk...

Yukarıdan aşağıya
1. Tertemiz (halk ağzı)... O anda, hemen... 2. Yalnız bir ya-

nından ana karaya bağlı, öbür yanları suyla çevrili kara par-
çası... Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam... 3. Belli, açık 
(eski)... Kertmek işi... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili 
cümleleri birbirine bağlayan bir söz... 4. Kaplamak işi... Çöl 
bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan bir sürüngen türü... 5. 
Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses... Karışık renkli, çok renk-

li, alaca... Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı... Tanrıtanı-
maz... 6. Bizans kiliselerinde sahndan sütunlarla veya duvar-
la ayrılan bölüm... Kayşamak işi... 7. Karakter... Bir işi yerine 
getirmek için verilen söz... Harman savurmakta kullanılan, 
çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı... 8. Değersiz, önemi ol-
mayan, aşağı... Rastlamak işi... 9. Teyze... Büyük yassı parça... 
10. Dar ve kalınca tahta... Herhangi bir durumun, cismin veya 
alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil... Sakız rakısı... 
11. Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin 
yaşama ve büyüme organı... Oyalanmak için yapılan şey... İs-
kambil kâğıtlarında birli... 12. Çevirim sırasında, aydınlatılmış 
olan konunun görüntüsünün duyar kat üzerine belirli bir süre 
düşerek etkilemesi... Tellür elementinin simgesi... Temiz, mü-
nezzeh... 13. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baş-
kanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elin-
de bulunduran kimse... Türk alfabesinin dördüncü harfinin 
adı, okunuşu... Ballıbabagillerden, yaprakları sapsız, çiçekleri 
beyaz veya menekşe renginde, güzel kokulu, yaprakları ba-
harat olarak kulla-
nılan, çok yıllık ve 
otsu bir kültür bit-
kisi... 14. Ağırbaşlı, 
uslu, ağır davra-
nışlı (halk ağzı)... 
Tapa... Tiyatro 
sahnesi (eski)... 
15. Topluluğa ka-
rışmak, insanların 
bulunduğu yerlere 
gitmek, eşe dosta 
gitmek...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DURALİ ZELYUR’A ZİYARET

Doğanşehirin onursal Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük’ün 
vefatı ile boşalan Doğanşehir 
Belediye Başkanlılığına Do-
ğanşehir Belediye meclis üye-
leri tarafında seçilen Durali 
Zulyur’ u, Yeni Doğanşehir Ga-
zetesi sahibi HüseyinKaraas-
lan makamında ziyaret etti.

Yeni Doğanşehir Gazete-
si sahibi Hüseyin Karaaslan 
burada yaptığı açıklamada; 
“ Onursal Başkanımız Vahap 
Küçük vefatı bizi son derece 
üzmüştür. Kendisine Allah’tan 
rahmet Sizlerin şahsınızda 
Tüm Doğanşehirli vatandaş-

larımıza Başsağlığı diliyorum. 
Sizleri de Yeni görevinizde kut-
lar, başarılar diliyorum. Devir 
aldığınız bu bayrağı layıkıyla 
taşıyacağınıza ve Doğanşehirli 
vatandaşlara hizmette kusur 
bırakmayacağınıza canıgönül-
den inanıyorum.  ” Dedi.

Ziyaret sonrası bir açıkla-
ma yapan Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt;” 
İlçemizin tek yerel gazetesinin 
sahibi olan Hüseyin Karaaslan 
bizleri ziyarete gelmişler bu 
nazik ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine Teşekkür ediyo-
rum. Sağ olsunlar var olsunlar, 

yerel basının yerel yönetimler 
için çok önemli olduğunu dile 
getiren Başkan zelyurt sözle-
rine Şöyle devam etti.”Gece 
gündüz demeden güncel olay-
ları takip eden ve bunu halka 
ulaştıran, halkın gözü, kulağı 
ve sesi olan basın kuruluşla-
rının yerel yönetimler için çok 
önemli olduğunun altını, çizen 
Başkan Durali Zelyurt “Aslında 
basın mensupları halkı bilgi-
lendirme, eğitme, bilinçlen-
dirme ve kamuoyu oluşturma 
gibi çok önemli görevler üstle-
niyorlar” dedi.

HABER MERKEZİ
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A D A L E T    
Ü Z E R İ N E -2

 Böylesine önemli bir konunun  daha 
bir  anlaşılabilir olması için ta  başından  
beri tarihsel süreci iyice irdelemekte yarar 
vardır. İnsanlık tarihinin  ilk yazıl ı ka-nun-
ları, Sümerlerin  M.Ö. 3500 yılında  çivi  
yazısını  bulmaları ile  birlikte  uygu-lan-
maya başlanmıştır. Bu kanunlar;  daha  
ziyade  tarım  alanlarının  korunması  ama-
cıyla tazminat cezası ve ayrıca  üstün sı-
nıfların ve din  adamlarının halkı  sö-mür-
mesini  engellemeye yönelik  olmuştur … 
Bir  Mezopotamya  uygarlığı  olan  Babiller  
yeni  kurallar eklemek suretiyle çok  daha 
farklı bir anayasa ortaya koy-muşlardır. 
Ünlü Babil kralı Hammurabi, tanrılar 
tarafından adaleti sağlamak üze-re kendi-
sinin görevli kılındığını ileri sürerek M.Ö. 
1750 yılında zorbalıkla değil de  halkın  
iradesine dayanan kanun maddelerini bir 
taş üzerine yazdırmış, bu yazıt-lar  bu gün 
dahi varlığını  devam ettire gelmektedir.  
282  maddeden  oluşan  bu anayasanın 
önemli  maddelerinden bir kaçını gündeme 
taşıyalım.

Madde 1- Bir kimse, birini  cina-
yetle  suçlar ve  bunu  kanıtlayamaz-
sa  öldürülür.        Madde 5- Bir yargıç 
verdiği  kararda  bir hata  yapar  ve 
bu hatanın  kendisinden kaynaklan-
dığı anlaşılırsa, verilen cezanın on iki 
katını  çeker  ve görevden el çek-tirilir.                                                                                                                                     
Madde 13- Uğursuz sa-
yıldığı için kullanılmaz.                                                                
Madde 21- Bir kimse bir meskene de-
lik açarak girerse, açtığı  o  deliğin  
önünde öldürülür ve oraya gömülür.                                                                                              
Madde 22- Bir kimse soygun yapar-
ken yakalanırsa ölümle cezalandırı-
lır.                 Madde 55- Bir kimse herhangi 
bir sebeple  dikkatsizlik  neticesinde 
komşusunun tarlasına zarar verirse, 

komşusunun zararını ödemek zorunda-
dır.                                Madde 112- Bir kişi  
kendisine emanet edilen  bir malı  keyfi  
için kullanır ve iade etmezse mahkum 
edildiği gibi, emanet edilenin beş katı 
ceza ödemelidir.                            Madde 
116- Ensest ilişki suçu işleyenler yakılır.                                                                  
Madde 130- Biri, bir başkasının 
karısına tecavüz ederse öldürü-
lür.                               Madde 133- Bir asker  
savaşta  esir düşer, evinde de yeterli 
oranda geçimlik var-sa ve kadın başkası 
ile evlenirse suçlu bulunur ve nehre atı-
lır.                                       Madde 154- Eğer 
bir oğul babasına vurursa, elleri balta 
ile kesilir.                                        Madde 
174- Bir doktor, hastayı ameliyat eder ve 
hasta ölürse elleri kesilir.                Mad-
de 186- Bir usta  bir bina inşa eder, 
inşa  çöküp  inşa  sahibinin ölümü-
ne se-bep olursa, o usta idam edilir.                                                                                              
Madde 196- Göze göz, dişe diş. Bir kişi 
başka birine verdiği ceza ile cezalandırı-
lır   Madde 238- Bir köle, efendisine “ Sen 
benim efendim  değilsin” derse,  efendisi 
tarafından kulağı kesilir…

     Bu kanun maddelerini  bu günkü 
aklımızla incelemeye  tabi tutarsak, bazı-
ları-nın tam yerinde olduğunu, bazılarının 
pek de yerinde olmadığı ve bazılarının ise 
çok ağır yaptırımlar içerdiğine  şahit olu-
ruz. Ancak o  zamanlar için, toplumu  di- 
zayn  etmede bir yarar sağlamışsa ki öyle  
görünüyor, saygı  duymak gerekir. Ka-nun 
maddeleri; içinde bulunulan,  zamanın 
ihtiyaçlarına  göre,  bu  konuda  ehil olan 
insanlardan oluşmuş bir ilmi heyet tara-
fından tespiti yapılmalı ve  o doğrul-tuda  
uygulanmalıdır. Uygulamalarda bu kanun 
maddeleri baypas edilerek ya da keyfi ve 
kasti uygulamalar hayata  geçirilmeye 
çalışıldığında ise o toplumda ada-let zaafa 
uğrar ve çok kötü sonuçlarla karşılaşılabi-
linir …

…..  %  ….

    Adalet konusunda, tarihsel süreç 
içerisinde öne çıkan kişiliklerden birisi de 
Nİ-ZAMÜLMÜLK’ tür.  10 Nisan 1018  yılın-
da  doğan ve 14 Ekim 1092 de  öldürülen 
Nizamülmülk, Selçuklu Sultanı Alpaslan ve  
Melikşah’ın  baş  vezirliğini  ve danış-man-
lıklarını yapmış, onun zamanında akıllı, 
tedbirli ve adaletli yönetimi sayesin-de 
Selçuklu Devleti en parlak dönemini ya-
şamıştır. Nizamülmülk adından da an-la-
şılacağı üzere ‘ Mülkün Nizamı’ anlamına 
gelen bu sıfat; devlette adaleti, niza-mı 
hakim kıldığı için kendisine verilmiştir. 
Görevi süresince tam bir dirayet ve a-da-
letle hizmet etmeyi sürdürmüştür. Büyük 
Selçuklu Devletine; idari, adli, aske-ri, 
ekonomik ve kültürel alanlarda yenilik ve 
değişiklikler getirmiştir.

   Ona göre bir Hükümdarın halkına 
vereceği en büyük ihsan adalettir. Halk 
ada-letli yönetimden memnun kalırsa, o 
memleket yaşar ve her zaman güç ve kud-
ret kazanır. Bir memleket zulüm ile yaşa-
yamaz. Bir Hükümdar, halkın şikayetle-rini  
bizzat  dinlemeli,  zalimden hakkı  alıp,  
zulüm  görene  vermelidir. Nizamül-mülk’e 
göre, din ve hükümdarlık kardeş gibidir-
ler. Memlekette ne zaman bir ka-rışıklık 
olsa, dinde de bozulmalar olur. Kötü din 
sahipleri  ön  plana  çıkarlar. Ne zaman ki 
din bozulur memleket karışır, fesatçılar 
kuvvetlenir, hükümdar güçsüz kalır. Mem-
lekette olup bitenden hükümdar sorum-
ludur. Aksi halde gaflet ve zu-lüm ortaya 
çıkar. Şayet Hükümdar bütün bunları 
biliyor da çaresine bakmıyorsa, tıpkı  onlar 
gibi zalimdir ve gaflet içindedir. Bir hü-
kümdarın  halkına vereceği en büyük ihsan 
adalettir. Hiçbir ülke zulüm ile yaşayamaz. 
Sonu hüsrandır.

….  &  ….    
      Eski Yunan filozoflarından Sokrates, 

yaptığı ilmi çalışmalarından rahatsız olan 
o  zamanın devlet  erki,  kendisini  yargıla-
nıp  idama mahkum etmişti. Bu adalet-ten 

yoksun karar, büyük halk kitlesi  tarafın-
dan tepki ile  karşılanmış, ancak,  hiç kim-
se cesaret edip de tepkiselliğini  göstere-
memişti. Ancak,  hissettikleri duygu-larını, 
çekindikleri ve korktukları için kendisine 
yaklaşarak kimsenin duymayaca-ğı şekilde 
“ Seni  suçsuz yere idam edecekler biliyor 
musun, çok yazık!” demiş ve üzüntülerini  
ifade  etmeye  çalışmışlardır. Sokrates  de 
onlara  dönüp acı bir  te-bessümle “ Hiç 
değilse  suçlu olarak  cezalandırılmıyo-
rum ya” demiştir … Adalet-siz  bir şekilde  
hayatına  kıyılan  o büyük  filozofun bir 
zaman sonra heykeli dikil-miş, aradan 
bunca yıl geçmiş olmasına rağmen sadece 
Yunanda değil, dünyanın  her ülkesinde  
kendisinden,  düşüncelerinden  ve  verdiği 
eserlerinden bahsedil-miş  ve yararla-
nılmıştır. Sadece Sokrates mi? O devirde  
Eflatun, Aristo gibi daha bir çok büyük 
alim ve filozoflar yetişmiştir. Onların ileri  
sürdükleri fikirler ve  or-taya  koydukları  
eserlerden,  sonraki  çağlarda, İslam’ın  
öngörüsü  ile,  özellikle İbn-i Sina - İbn-i 
Rüşt - İbn-i Heysem - İbn-i Haldun – Kindi 
- El-Harezmi – El  Birû-ni - Abdülhamid İbn 
Türk - Yusuf Has Hacip - Kaşkarlı Mahmut 
- Nasîrüddin Tûsi-  Farabi -  Battani - Piri 
Reis - Uluğ Bey daha  birçok  İslam ve 
Türk  alimleri olduk-ça  yararlanmışlar, 
hemen her dalda  büyük  eserler  vücuda  
getirmişler ve  son-raki yıllarda ise (  orta 
çağda), İslam ülkelerinde aklı ve bilimi  
hakim  kılarlarken aynı zamanda Avrupalı 
devletlere ilim ve bilgi ihraç etmişlerdir.

MÜNİR
TAŞTAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir de Dikey İşaretleme
Malatya Büyükşehir Be-

lediyesi tarafından trafik 
güvenliğini sağlayıcı dikey 
işaretleme çalışmaları ger-
çekleştiriliyor. Doğanşehir’i 
Kahramanmaraş’a bağlayan 
39 kilometrelik Söğüt-Gövdeli 
Grup yolunda trafik uyarı lev-
halarının kurulumu yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Hizmetleri Dairesi Baş-
kanı Ahmet Özer, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’ın talimatları istika-
metinde çalışmalarını sürdür-
düklerini belirtti. Malatya ge-
nelinde yaptıkları faaliyetler 
kapsamında Doğanşehir ilçe-
sinde dikey işaretleme çalış-
ması yaptıklarını anlatan Özer, 

şu bilgiyi verdi:
“Yol işaretlemelerini, dai-

remize bağlı Trafik Hizmetleri 
Şube Müdürlüğümüz yapmak-
tadır. Doğanşehir Söğüt yolu, 
Belediyemiz Yol Altyapı ve Ko-
ordinasyon Dairemiz tarafın-
dan asfaltlanmaya hazır hale 
getirildi. Asfalt öncesi bizler 
de dikey işaretleme çalışmala-
rını yapıyoruz. 39 kilometrelik 
bir güzergah olan bu yolumuz-
da yaklaşık 26 kilometrelik kıs-
mın işaretlemelerini tamamla-
dık. Kalan bölümü kısa sürede 
tamamlayacağız. Çalışmalar 
bütünüyle tamamlandığında 
bu güzergahı kullanan araç 
sahipleri, varmak istedikleri 
yere giderken daha konforlu 

bir şekilde gidecek. Sürücü-
lerimiz, kazaları önleyici bir 
hizmet olan ve trafik güvenli-
ğini sağlayan uyarı levhalarına 
dikkat ederek; inşallah, can ve 
mal kayıplarının yaşanmama-
sını temin edeceklerdir” dedi.

Daire Başkanı Özer, özel 

donanımlı araçla gerçekleş-
tirdikleri dikey işaretleme 
çalışmalarını, yaptıkları prog-
ramlama dahilinde Malatya 
genelinde yürütmeye devam 
edeceklerini sözlerine ekledi.

İsa  Kanlıbaş

Doğanşehir’de Yasadışı
Kenevir Ekimine

Jandarmadan Suçüstü!
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 

uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan 
özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar netice-
sinde, Doğanşehir İlçesine bağlı Polatdere Mahal-
lesinde yasadışı kenevir ekimi ihbarını değerlen-
diren jandarma ekipleri Operasyon düzenledi.

Düzenlenen Operasyonda (21.500)  kök Kene-
vir Bitkisi , (1) adet Ruhsatsız Tabanca, (1) adet 
Ruhsatsız Av tüfeği, (1) adet Tabanca Fişeği, (1) 
adet Tabanca Şarjörü ele geçirilirken olayla ilgili 
bir şüpheli şahıs yakalanarak soruşturmanın sür-
düğü belirtildi.  

Malatya Valiliği İl Jandarma Komutanlığından 
yapılan açıklama şöyle; 

"Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin-
ce uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluştu-
rulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar 
neticesinde, Doğanşehir  İlçesine bağlı Polatdere 
Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bil-
gisinin alınmasına müteakip, Adli makamlardan 
alınan arama kararına istinaden (1) şüphelinin 
evinde ve (4) ayrı bölgede bulunan bahçesinde, 
17 Ağustos 2020 tarihinde yapılan aramada top-
lamda (21.500) kök kenevir bitkisi , (1) adet ruh-
satsız tabanca, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) 
adet tabanca fişeği ve (1) adet tabanca şarjörü 
ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan (1) şüpheli 
şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Haber Merkezi

Sulama Kanalında Boğuldu
Doğanşehir ilçesinde sulama ka-

nalına düşen Muharrem Salik'in can-
sız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Doğanşehir 
ilçesine bağlı Karaterzi Mahallesi'n-
de Muharrem Salik'in aracı sulama 
kanalı kenarında olduğu ve kendisin-
den haber alinamadığı ve Olay yerine 
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye dalgıçlarının 2 saat suda arama 
çalışması sonucu olay yerinden 7 km 

aşağıda kanal menfezlerinde Muhar-
rem Salik'in 56 cansız bedenine ula-
şıldı. 

Muharrem Salik'in cansız bedeni 
sağlık ekiplerince ambulansla Malat-
ya Adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merhuma Allah'tan Rahmet Ya-

kınlarına ve Sevenlerine Başsağlığı 
Dileriz.

Haber: Kemal Karaaslan


