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YILDIZ KÜÇÜK ÖĞRENCİ 
YURDUNUN TEMELİ ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
Kerbela Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Kerbela olayı, Müslü-
manlara tefrika ve husumet değil 
muhabbet ve birliğin lazım oldu-
ğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez 
daha hatırlatıyor" dedi.>>7’DE

Doğanşehir Elma Üreticileri
Birliği Elma Fiyatlarını Belirledi

DOĞANŞEHİR’DE 2018 İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 

Küçük’ün ilçeye 
yaptırdığı Doğanşe-
hir Hüsne Küçük Kız 
İmam Hatip Anado-

lu Lisesi’nin yanı-
na yaptıracağı 200 

öğrencilik Yıldız 
Küçük Öğrenci Yur-

du’nun temeli tö-
renle atıldı.>>4’TE

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası ilçemizde dü-
zenlenen program ile kutlandı. Kaymakamlık Binası önünde Ata-
türk Büstü’ne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından İlçe Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu Konferans 
Salonunda devam eden İlköğretim Haftası programına Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza ERSÖZ, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
KÜÇÜK, İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan GÜVEN, İlçe Jandarma Ko-
mutanı J.Tğm. Tolga COŞKUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, 
kurum amirleri, ilçemizdeki okul müdürleri ile birlikte öğretmenler, 
öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.>> 3’TE

Doğanşehir ilçesi Elma Üre-
ticileri Birliği, 2018 yılı elma 
fiyatlarını açıkladı. Birilik 
Başkanı İmam Tuncer, “Do-
ğanşehir elması bölgenin en 
iyi elmasıdır” dedi.>>3’TE
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İnsanlık bir nimettir.
Herkese nasip olmaz….
    Hz. Ali ( R.A.)
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DOĞANŞEHİR’DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Alzheımer İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar!
HABER MERKEZİ 
Modern çağın korkulan hastalığı Alzhe-

imer… Çoğunlukla ileri yaşta ortaya çıkıyor. 
65 yaşından itibaren görülme sıklığı yüzde 
10 olurken, bu oran 85 yaş üzerinde yüzde 
50’lere ulaşıyor. Günümüzde insanların öm-
rünün giderek uzaması bu hastalıkla daha 
çok karşılaşılmasına neden oluyor. Acıba-
dem Fulya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Geysu Karlıkaya, Alzheimer’ın bunama 
(demans) sebeplerinden sadece bir tanesi 
olduğunu belirtirken, toplumda bu hastalığa 
karşı doğru bilinen birçok yanlış olduğunu, 
hastalığa yönelik bilinçlenmenin ise zorlu sü-
reci hafifleteceğini vurguluyor

Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, 21 Eylül Dünya 
Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıkla-
mada Alzheimer’ın önlenip önlenemeyece-
ğine yönelik bilgiler verdi, toplumda Alzhei-
mer ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Unutuyorum… Eyvah! Alzheimer hastası 
oldum… YANLIŞ!

DOĞRUSU: Arada bir isim veya eşyala-
rın yerini unutmak veya randevu kaçırmak, 
daha sonra hatırlamak şartıyla hepimizin ba-
şına gelebiliyor. Alzheimer hastalarında ise 
sonradan hatırlama kısmı gerçekleşmezken, 
unutkanlık ilerleyici ve günlük yaşantıyı et-
kileyecek düzeyde oluyor. Unutkanlığın yanı 
sıra kişilik değişikliği, problem çözme beceri-
sinde bozulma, daha önce kazanılmış beceri-
lerin kaybı gibi bulgular da görülebiliyor.

Bunama = Alzheimer hastalığı! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Demans yani bunamanın on-

larca farklı sebebi var. Alzheimer hastalığı 
sadece en sık görülen demans olma özelliğini 
taşıyor. Alzheimer hastalığı dışında Parkin-
son hastalığı vb. başka hastalıklar, vitamin 
eksiklikleri, hormonal bozukluklar, enfeksi-
yonlar veya kanser türleri de bunamaya se-
bep olabiliyor. Her hastalığın tedavisi farklı 
olduğu için de her hastada ayırıcı tanının dik-
katle yapılması gerekiyor.

Alzheimer hastalığı yaşlanmanın doğal 

sonucudur! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Alzheimer hastalığı yüzde 90 

oranında ileri yaşta ortaya çıkıyor. 65 yaşın-
dan itibaren görülme sıklığı yüzde 10 iken, bu 
oran 85 yaş üzerinde yüzde 50’lere ulaşıyor. 
Aslında yaşın ilerlemesi ile herkeste birlikte 
öğrenme kapasitesinde azalma ve hafif unut-
kanlık olabiliyor. Ancak bu unutkanlık hiçbir 
zaman günlük yaşantıyı etkileyecek şekilde 
ilerlemezken, Alzheimer hastalarında ise 
günlük yaşantıyı etkileyen, hemen hemen sü-
rekli ve ilerleyici bir hafıza kaybı görülüyor.

‘Annem Alzheimer hastası, ben de olaca-
ğım!’ YANLIŞ!

DOĞRUSU: Alzheimer olgularının yüz-
de 5’inden daha azı kesin olarak genetik bir 
geçiş gösteriyor. Bu olgularda bulgular ge-
nellikle erken yaşlarda, 40-50 yaş civarın-
da başlıyor. Yüzde 95 oranındaki olguda ise 
genlerin etkisi yine görülmekle birlikte daha 
azalıyor. Örneğin; anne, baba veya kardeşi-
nizde Alzheimer hastalığı 65 yaşından son-
ra başlamışsa riskiniz, ailesinde Alzheimer 
hastası olmayan birinden yaklaşık 3 kat daha 
yüksek oluyor.

Takviye ürünler Alzheimer hastalığını ön-
leyebilir! YANLIŞ!

DOĞRUSU: Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gey-
su Karlıkaya “Vitamin E, B, C, ginkgo biloba, 
folat ve selenyum gibi takviye ürünlerin Al-
zheimer hastalığını önlediğine yönelik her-
hangi bir bilimsel kanıt yoktur” diyor.

Alzheimer hastalığı bir kan testi ile anla-
şılabilir! YANLIŞ!

DOĞRUSU: Bazen nadir görülen erken 
yaşta başlayan ailevi Alzheimer hastalarında 
kan tetkiki ile genetik inceleme sonucunda 
kesin tanı konulabiliyor. Bu hastalarda pozi-
tif gen saptanması ileride Alzheimer hasta-
lığı gelişeceği anlamına geliyor. Nadir görü-
len erken başlangıçlı genetik geçişli olgular 
dışında, Alzheimer hastalığının kesin tanısı 
ancak beyin dokusunun mikroskop altında 
patolojik olarak incelenmesi sonucunda ko-
nulabiliyor.

Alzheimer hastaları sinirli olur ve sakin-
leştirici ilaç gerekir! YANLIŞ!

DOĞRUSU: Onlar odada yokmuş gibi dav-
ranılması, hızlı ve karmaşık cümlelerle ko-
nuşulması, karar verme yetileri azalmışken 
yiyecek ve giyecek için çok seçenek sunul-
ması kafa karışıklığı yaşamalarına sebep ola-
biliyor. Bazı hastalarda sık görülen öfkenin 
altında genellikle ifade edilemeyen bir sorun 
yatıyor. Alzheimer hastasıyla konuşurken, 
yakınında olun ve göz teması kurun, basit 
kelimelerden oluşan kısa cümleler kurun, ra-
hatlatıcı sakin bir ses tonuyla konuşun, vücut 
diline dikkat edin. Ayrıca onlar için kolay giyi-
lecek kıyafet, ayakkabı ve kolay yenebilecek 
yiyecekler seçin. Bu davranışlar onları rahat-
latacaktır.

Alzheimer Hastalığı Önlenebilir. KISMEN 
YANLIŞ!

DOĞRUSU: Yapılan büyük gruplu çalışma-
lar; bulmaca çözen, dama oynayan, zihinsel 
olarak aktif kalan (yeni dil öğrenme, müzik 
aleti çalmayı öğrenme), sosyal olarak aktif 
olan (konser ve müze vb. etkinlikler), düzenli 
egzersiz yapan, diyabet ve hipertansiyon gibi 
kronik hastalıklarını kontrol altına alan ve 
meyve ile sebzeden zengin Akdeniz diyeti ile 
beslenen kişilerde Alzheimer oranının ista-
tistiksel olarak daha düşük olduğunu ortaya 
koyuyor. Ancak tek tek kişi bazında bu aktivi-
telerin yararı konusunda yeterli veri bulun-
muyor. Genel vücut sağlığı için yararlı olan 
şeylerin, beyin sağlığı için yararlı olduğunu 
akılda tutacak şekilde bir yaşam tarzının er-
ken yaştan itibaren edinilmesi önemli.

Alzheimer hastalığında tedaviye erken 
başlanması çok önemli. KISMEN YANLIŞ!

DOĞRUSU: Alzheimer hastalığını tedavi 
eden veya ilerleyişini durduran bir ilaç halen 
mevcut değil. İlk bulgular genellikle beyin-
deki değişikliklerden 20-30 yıl sonra ortaya 
çıkıyor. Tedavide kullanılan ilaçlar, beyin hüc-
relerinin birbiri ile iletişimini kolaylaştırma-
ya yönelik olup, belli sayıda hastada, hastalı-
ğın ilerleyişini kısa süre için yavaşlatıyor. Bu 

ilaçların beyindeki patoloji veya hastalık sü-
reci üzerine etkisi olmadığı için tedaviye er-
ken veya geç başlanması ile hastalığın uzun 
süreli seyrinde de değişiklik gözlenmiyor. 
Ancak tanının netleştirilmesi, farklı tedaviler 
gerektiren hastalıkların ayırt edilebilmesi ve 
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik farklı te-
daviler uygulanabilmesi için şikayetler fark 
edildiğinde hekime başvurulmalı.

Alzheimer hastaları etraflarında ne olup 
bittiğini anlayamaz, bizi tanımadığı için ya-
nında olup olmamamız veya zaten unutacağı 
için ziyarete gidip gitmememiz çok farket-
mez. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gey-
su Karlıkaya “Alzheimer hastaları kişileri, 
tarihleri, olayları, az önce yedikleri yemeği 
hatırlamayabilir, ancak bu geçmişlerini unut-
tukları ve etraflarında olanları hissetmedik-
leri anlamına gelmez. İfade sorunları olması 
sebebiyle duygularını ifade edemeseler de 
farkındalıkları genellikle göründüğünden 
çok daha fazladır. Bazen bir kişi, bir yer, bir 
ses veya görüntü duygusal hafıza üzerinden 
olumlu-olumsuz dışarıdan fark edilemeyen 
yoğun duygulara yol açabilir. Sabırla; bazen 
konuşarak, bazen dokunarak, elini tutarak, 
bazen sevdikleri müzikleri dinleterek onlara 
ulaşabilirsiniz” diyor.
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DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA

AÇILAN
PENCERESİ

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

KIRGINIM

Kırgınım kimse yanılıp ta canım demesin
Canan dım canımı can da bıraktım

İstemem sahra da derya sunmasın
Leylaydım aşkımı çöl de bıraktım 

Cellât başı darağacı kurmasın
Nefesimi lal gece de bıraktım 

Azrail ömrüme zaman biçmesin
Ben ömrümü vatanım da bıraktım

Kırgınım ne olur kimse yormasın 
Gönlümü vefasız yar dabıraktım,

AKİFE AYHAN
Ben Akife Ayhan Malatya’nın Doğan-

şehir ilçesine bağlı Polat beldesinde 
dünyaya geldim. Çocukluğum Adana’da 
geçti. 18 yaşında Almanya’ya geldim. 
Bu gün dönerim, yarın dönerim derken 
gurbet te yolu yarıladım. Nereliyim ben 
de bilmiyorum. Kendimi hiç bir yere ait 
hissedemedim. Neresiydi yurdum? Doğ-
duğum yer mi, doyduğum yer mi? Sade-
ce içimde doya doya yaşayamadığım bir 
vatanın hasreti yanar durur. 

Doğanşehir Elma Üreticileri
Birliği Elma Fiyatlarını Belirledi
Doğanşehir ilçesi Elma Üreticileri Birliği, 2018 yılı elma fiyatlarını açıkladı. Bi-
rilik Başkanı İmam Tuncer, “Doğanşehir elması bölgenin en iyi elmasıdır” dedi

DEMET TUNCEL  
Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği Başkanı 

İmam Tuncer, “Doğanşehir Çiftçi Kayıt Sis¬temi’ne 
göre, bin 200 çiftçi, 9 363 bin dekar üzerinden 287 
bin elma ağaçla yaklaşık 1o 473 ton rekolte bek-
lenmektedir. Doğanşehir’de bu yıl girdi maliyetleri 
biraz daha artmıştır bu vesile ile bölgem-izde yap-
tığımız araştırmalar ve çiftçilerimizle yaptığımız 
is¬tişareler sonucu bu yıl elma fi¬yatlarını 140 
kuruş ile 180 kuruş arasında satılması durumun-
da çiftçilerimiz masrafını kurtarır ve para kazanır. 
Doğanşehir Kay¬makamlığı, İl Tarım Müdürlüğü, 
Doğanşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğanşehir 
Elma Üreticiler Birliği ile birlikte yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde 2018 yılın¬da 120 çiftçimiz, 
9 bin 363 dekar arazi üzerinde iyi tarım yapmak-
tadır. Devletimiz bu konuda çiftçil¬erimize dö-
nüm başına 50 TL ödeme yapmaktadır. Doğanşe-
hir Elma Üreticileri Birliği Başkan¬lığı ve Malatya 
Kayısı Araştırma Enstitüsü ve İnönü Üniversite¬si 
Ziraat Fakültesi tarafından 4 yıldan beridir numu-
neler alınar¬ak, yapılan çalışmalar sonucunda Do-
ğanşehir elmasının pedolojik, fizyolojik ve kimya-
sal analizler sonucunda bölgede en güzel aromaya 
sahip olduğu görüldü. Elmamız bölgede birinci 
sırada olmasına rağmen halen pazarda yeterince 
yer bulamaması bizleri endişelendiriyor. Doğanşe-
hir’de önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin en kaliteli 
elmasını yetiştire¬ceğiz” ifadelerine yer verdi.

DOĞANŞEHİR’DE 2018 İLKÖĞRETİM
HAFTASI KUTLANDI

DEMET TUNCEL 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası ilçe-

mizde düzenlenen program ile kutlandı. Kaymakamlık Bina-
sı önünde Atatürk Büstü’ne çelenk konulması, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İlçe Ertuğrul 
Gazi İlköğretim Okulu Konferans Salonunda devam eden İl-
köğretim Haftası programına Doğanşehir Kaymakamı Mur-
taza ERSÖZ, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, 
İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan GÜVEN, İlçe Jandarma Ko-
mutanı J.Tğm. Tolga COŞKUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner 
Güler, kurum amirleri, ilçemizdeki okul müdürleri ile birlikte 
öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

İlköğretim Haftası programı günün anlam ve öneminin 
anlatıldığı konuşmanın ardından okunan şiirler ile tamam-
lanan programın ardından Doğanşehir  Kaymakamı Murtaza 
ERSÖZ okul öğrencilerini ziyaret ederek öğrenci ve öğret-
menlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.
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İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük’ün ilçeye yaptırdığı 
Doğanşehir Hüsne Küçük Kız İmam 
Hatip Anadolu Lisesi’nin yanına 
yaptıracağı 200 öğrencilik Yıldız 
Küçük Öğrenci Yurdu’nun temeli tö-
renle atıldı..

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük tarafından 19 Mayıs 
20017 tarihinde temelini atarak 
yaptırdığı Doğanşehir Hüsne Küçük 
Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin 
yanına yaptıracağı 200 öğrenci ka-
pasiteli Yıldız Küçük Öğrenci Yurdu 
için temel atma töreni gerçekleşti-
rildi. Törene Malatya Valisi Ali Ka-
ban, AK Parti Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, Malatya Emniyet Mü-
dürü Ömer Urhal, Malatya İl Jan-
darma komutanı Albay Necmi ince, 
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza 
Ersöz, Doğanşehir Belediye Başka-
nı Vahap Küçük, ilçe belediye baş-
kanları ve AK Parti İl Başkanı İhsan 
Koca, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı 
ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali 
Tatlı, 16 derslikli Doğanşehir Hüs-
ne Küçük Kız İmam Hatip Anadolu 
Lisesi’ni ve 200 kapasiteli öğrenci 
yurdunun yapımını üstlenen Vahap 
Küçük’e ve ailesine teşekkür etti.

Doğanşehir de Meslek Yükseko-
kulu’nu yaptırarak hizmete sunan 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük yaptığı konuşmada, “Bu 
işler güzel bir şey. Allah hepinize 
nasip etsin böyle hayırlı işleri. Bir 
sene önce Kız İmam Hatip Lisesi’ni 
Allah nasip etti, onu büyük hanı-
mım Hüsne Küçük adına yaptırdık, 
o zamanda sordular, ‘Küçük hanı-
ma ne yapacaksın’ dediler. Dedim, 
‘Onunda başımın üzerinde yeri var.’ 
Onun adına da burada 200 kişilik 
yurt yaptıracağımı o zaman söz 
verdim. Allah bize bir senedir ömür 
verdi, bugün temelini atacağız. Kız 
çocuklarımız hem burada okuya-
caklar, hem de yurtta kalacaklar. 
Cenab-ı Allah bana ömür verirse bu 
yatırımlarımız devam edecek. Do-
ğanşehir ilçesinde açtığımız teks- til fabrikasında şuanda 300 kişi 

çalışıyor. Bunu yakın zamanda bin 
kişiye çıkartacağım. İlçede işsizli-
ği önlemek için ilçemiz ile Malatya 
arasına işçi servisi koyduk. Benim 
amacım insanlara ekmek vermek. 
Bundan daha güzel bir şey yoktur. 
Allah bana sağlık vermiş, ondan 
sonra maddi imkân da vermiş, ben 
bu hizmetleri yapmazsam mahşer 
günü Allah bunun hesabını bana 
sormaz mı, soracak. Elhamdülillah 
Müslüman’ız, Allah bunun hesabını 
bizden soracak. Benim mesajım, in-
sanlar ellerinden geldiğince insan-
lara faydalı olsun.” dedi.

Milletvekili Çalık, temel atma 
töreninde yaptığı konuşmada, “Va-

hap amca AK Parti’nin Doğanşehir 
kurucu ilçe başkanıydı. 2001 yılında 
parti kurulurken zor dönemde ilçe 
başkanlığı yaptı ve sonrada göre-
vi gençlere devretti. Doğanşehir 
ilçesine önemli hizmetler yaptık. 
Malatya’da doğalgazın ilk geldiği 
ilçe Doğanşehir oldu. Vahap amca 
bunun için çok mücadele etti, biz-
lerde destek verdik. Doğanşehir’de 
küçük sanayi sitesi sorunu vardı, 
biz küçük sanayi sitemizi de ilçe-
mize kazandırdık. Doğanşehirli 
hemşerilerimiz ‘Bize 100 yataklı 
bir hastane daha gerekiyor’ dedi 
ve 100 yataklı hastanemizi de ilçe-
mize kazandırıyoruz. Vahap amca, 
Doğanşehir meslek Yüksekokulu’nu 

tek başına yaptı. Ellerine ve yü-
reğine sağlık Vahap amca. Vahap 
amcanın 2 hanımı, 9 evladı, 27 to-
runu var. Sayın Cumhurbaşkanımız 
4 yıl önce Doğanşehir’e geldiğinde 
Vahap amcanın evine misafir ol-
muştu. Vahap amca 2 hanımını ya-
nına alarak, ‘Bunlar çocuklarımın 
annesi’ demişti. Şimdi çocukları-
nın annesinin adına birinin adına 
okul, birinin adına yurt yaptırıyor. 
Ellerine yüreklerine sağlık, O gün 
Cumhurbaşkanım, Vahap amcadan 
ilçeye imam hatip lisesi ile bir tane 
yurt yapmasını istedi. O gün Cum-
hurbaşkanımıza söz veren Vahap 
amca bugün sözünü yerine getirdi. 
Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü 
yerine getirdiği için Vahap amcaya 
ve ailesine teşekkür ediyorum.” ifa-
delerini kaydetti.

Vali Ali Kaban ise, “Bir Vahap 
Küçük fenomeni vardır. O, soyadı 
Küçük’tür ama yüreği koskocaman-
dır. Yakından tanıma fırsatım oldu. 
Yüreği dolu doludur, insan sevgisi 
ile doludur, Türkiye sevdalıdır, Tür-
kiye sevgisi ile doludur. Doğanşehir 
sevdalısıdır, Doğanşehir’i çok se-
ver” diyerek yapmış olduğu hayır 
işlerinden dolayı tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından 
dualar okunarak 200 kapasiteli Yıl-
dız Küçük Kız Öğrenci Yurdu’nun 
temeli atıldı. Vali Kaban, Milletve-
kili Çalık ve beraberindekileri daha 
sonra Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük’ün yaptırdığı Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi Doğanşe-
hir Vahap Küçük Meslek Yükseko-
kulu’nu ziyaret ederek, incelemede 
bulundular. Küçük, annesinin ve 
babasının adına ise Doğanşehir e 
bir sağlık ocağı ve Elmalı mahlesine 
de bir ilkokul yaptırmıştı.
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(BASIN: 866416  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ GAYRİMENKUL VE ARAÇ SATIŞ  İHALE İLANI

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ ADINA KAYITLI SATIŞI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİ
Sıra no Marka Model Cinsi Plaka no Mammen Bedel (tl) Geçici teminat(tl)
1 leyland 1985 Pikap 44 FA 148 5000,00 150,00

MADDE 2- İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz 
olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanunu 
ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan 
kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belge-
leri bulundurmak şarttır.İhale şartnamesi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir 
İhale şartnamesini 50.00(elli)TL bedelle satınalabilir
MADDE 3- İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. 
maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı 
saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak 
muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, 
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun 
ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 5- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter 
tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin yapılacağı 
saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. 
Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.
GERÇEK KİŞİLERDEN
İkametgah belgesi ve tebligat adresi
Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası
İmza beyannamesi,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
Şartname alındı belgesi
TÜZEL KİŞİLERDEN
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi 
Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulundu-
ğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı 
sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli 
sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının 
noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli 
sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
Şartname alındı belgesi
Ortak girişim olması halinde;  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan 
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri 
belgeler istenecektir..
MADDE 6- Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek 
alınacaktır.
MADDE 7- Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alına-
caktır.
MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzen-
lenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül 
eden satış değerleri esas alınır.)
MADDE 9- Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mek-
tupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması 
zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen 
diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 10-  Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde alıcı, 
ihale bedelini  peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevrilerek ,Tapu devri  
işlemi bittikten sonra yapılacaktır.Bu süre içerisinde ihale bedelini ödemeyenlerin geçici teminatları 
Belediyeye irat kaydedilecektir

MADDE 1- Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz gayrimenkuller ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 28.09.2018 tarihine Cuma günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı Cad 
no;1DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Belediye Başkanlığı binasındaki Meclis Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale 
edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır..
DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER(Taşınmaz)
Sıra 
No

MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL 
NO

VASFI/ 
NİTELİĞİ

YÜZÖLCÜ-
MÜ/M2

PARSELİN 
İMAR DURUMU

PARSELİN
KULLANIMI

PARSELİN
KADASTRO İŞLEMİ

M2 Birim 
Fiyatı(TL)

Muammen 
Bedel (TL)

Geçici
teminat(TL)

1 KARŞIYAKA Tatar Yazısı 124 92 Arsa 435.71 Ayrık Nizam 2 
Katlı Konut

Yaklaşık 270 m2 İnşa-
at 124 ada 93 paselle 
birleşmeli

Temiz Parsel 1/1 60,00 26.142,00 784,26

2 KARŞIYAKA Tatar Yazısı 124 93 Arsa 521.13 Ayrık Nizam 2 
Katlı Konut

Yapı yapılamaz Yolu Yok/Ön parselle 
birleştirilmeli 1/1

55,00 28.662,00 859,86

3 Polat Köyiçi 4976 Arsa 113,04 Üzerinde  ev var 800,00 90.432,00 2.800,00
4 Erkenek Kınalıtaş 8 106 Arsa 883 Ayrık nizam 3 

kat imarlı
Yaklaşık 15 0 m2 yola 
terki var

Tek başına bina ya-
pılmaz yan parselle 
birleşmeli

50,00 44.150,00 1.325,00

5 Yolkoru Köyiçi 8 Arsa 900 10 9.000,00 270,00

MASKİ, Kurucuova’nın
Altyapısını Yeniliyor

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 
Doğanşehir İlçesi Kurucuova Mahallesi’ne 
4,5 milyon TL değerinde, 25 kilometrelik iç-
mesuyu, 24 kilometrelik de kanalizasyon alt-
yapısı inşa etmek için çalışmalara başladı. 

ERTAN MUMCU: “SAĞLIKLI 
VE UZUN ÖMÜRLÜ BİR 

ALTYAPI İÇİN ÇALIŞMALARA 
BAŞLADIK”

Kurucuova Mahallesi’ne yapılan kanali-
zasyon ve içmesuyu çalışmalarıyla ilgili bilgi 

veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, 
“Kurucuova Mahallesi’nde 4,5 milyon TL de-
ğerinde, 25 kilometrelik içmesuyu, 24 kilo-
metrelik de kanalizasyon altyapısı inşa et-
mek için çalışmalara başladık. Yine burada 
1 adet bin 500 kişiye hizmet verecek fossep-
tik, 450 adet abone ve parsel bağlantısı ya-
pıyoruz.  Daha yaşanılabilir ve gelecek nesil-
lere daha sağlıklı bir Malatya bırakmak için 
MASKİ olarak şehrin her noktasında çalışıyo-
ruz. Kurucuova’da da sağlıklı ve uzun ömürlü 
bir altyapı için çalışmalara başladık. Çevre 
temizliği ve insan sağlığını daima önemsiyo-
ruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün daha yaşanıla-
bilir bir kent vizyonuyla Malatya merkez ve ilçelerin-
deki altyapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor
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Seydi Emrem de bize şarkılar, türküler öğretirdi. Sınıf ar-

kadaşlarımdan Eyüp “Urfanın Etrafı Dumanlı Dağlar” türkü-

sünü, Saliha “Şu Mezarda Bir Garip Var” şarkısını, Nazan’sa, 

“Çatalköyün İçinde” adlı şarkıyı söylerdi. Sözlerini bugün bile 

hatırlıyorum.(Türkü sözleri beni derinden etkiler, çok düşün-

dürürdü. Bir kısmını çocuk aklımla tam anlamazsam da, yalın-

lıkları, söyleyişteki güzellikleri, bağırmayan derinlikleri daha 

sonra yazdığım şiirlerde etkili olmuştur.)

Seydi Emrem, bana öykü ve masal, kitapları veriyordu. Evi-

ne davet etmiş oğlu Ali Haydar’la tanıştırmıştı. Ali Haydar’la 

çok iyi arkadaş olmuştuk. Seydi Emrem, okuldan eve döner-

ken, elimden tutuyor, anlattıklarıma, sorularına verdiğim ya-

nıtlara kıkır kıkır gülüyor, karşılaştığımız arkadaşlarına beni 

tanıtarak “ileride profesör olacak” diyordu. (Gerçekten bildi 

mi o günlerde, yoksa onun söyledikleri benim motivasyonum 

mu oldu, bilemiyorum. Profesör olunca ilk arayıp teşekkür et-

tiklerimden biriydi.)

Seydi Emrem, Köy Enstitülü değildi ama öyle bir ruhla bizi 

yetiştirdi. Hayata dair bilgiler verdi hep. O’nun Hayat Bilgisi 

dersleri gerçekten de bizi hayatla tanıştırdı. Küme çalışma-

larında, iletişim kurmayı, birbirimize güven duymayı, paylaş-

mayı kazandırdı. Öğrettiklerini de hep sevgiyle yaptı. Sevgisini 

hissettirmesini bilen öğretmenlerdendi. Birer birey olduğu-

muzun hep farkındaydı ve bizimle yetişkin insanlarla konuşur 

gibi, saygı ile konuşuyordu. Çok az öğrenciye nasip olmuştur 

öyle bir öğretmenin öğrencisi olmak. 

Baştan sona okuduğum ilk kitap Kahraman Terzi adlı ki-

tapdı. Bu, yalancı kahramanlık (avucundaki peynir parçasını 

sıktığı haldesıktığı taşın suyunu çıkardığını söyleyen terzinin 

oğlunun maceraları) öyküsünü okuyup anlamak bana müthiş 

bir haz vermişti. Önüme gerçekten de yepyeni bir dünyanın 

kapıları açılmaya başlamıştı. Ondan sonra elime ne geçtiyse 

okumaya başladım. Masal kitapları, öyküler, romanlar, çizgi 

romanlar,… Samed Behrengi, Çetin Öner, Kemalettin Tuğcu 

romanları…. Dünya çocuk klasikleri; Gümüş Patenler, Çocuk 

Kalbi, Robinson Crusoe,…

Seyrettiğim ilksinema filmi de, yine Zafer İlkokulu’nda, 

okulun duvarına yansıtılarak seyrettirilen, Duygu Sağıroğ-

lu’nun senaryosunu yazdığı, Natuk Baytan’ın yönettiğiBattal 

Gazi’nin Oğlu filmiydi. (Elbette o yaşlarda senarist ve yönet-

men adı takip edecek bilinçte değildim. Cüneyt Arkın’ı tanımış-

tık ve bütün o uçma numaralarını nasıl yaptığını anlamaya ça-

lışıyorduk. Bunu okul bahçesinde denemeye kalkışıyor, sıklıkla 

düşüyorduk.)

Sanıyorum birinci sınıfı Doğanşehir’deki evimizdeyken 

okudum. Sonra, yeniden Kırıkköprüye, süt fabrikası inşaatının 

karşısında bulunan bahçe içindeki beyaz badanalı, iki katlı eve 

taşındık. Evin alt tarafından tren geçiyor olması çok düşsel bir 

atmosfer yaratıyordu. Süt fabrikasının yarım kalmış temelleri 

arasında oynadığımız oyunlar, kanalda yüzmemiz, derede ba-

lık tutmamız unutulmaz anılarım arasındadır. Trenden atlamış 

olan bir köpekle kurduğum uzun süreli dostluk, tren geçerken 

askerlere elma atmamız, onlarınsa bize asker sigaraları atma-

ları belleğimde hala canlıdır. Yük treninin vagonlarına binen 

arkadaşlarımızdan birinin trene ayağını kaptırmasını da unu-

tamıyorum.

Emin değilim ama sanıyorum üçüncü sınıftan itibaren, 

okuma kitaplarımızdaki şiirlere bakarak şiirler yazmaya başla-

dım. Çocuk edebiyatının gelişmediği o dönemde, o şiirler bana 

çok basit gelmişti. Benzerlerini yazabileceğimi düşündüm ve 

yazdım da. Sanıyorum ilk şiirim, evimiz ile ilgili bir şiirdi. Öl-

çülü ve uyaklıydı ve dörtlüklerinin son dizesi tekrar ediyordu. 

(Sanat yapıtında yapı konusu beni çocukluğumdan itibaren 

ilgilendiren bir konu olmuştur. Bunda belki de, çocukken yap-

tığım telden arabalar, suyun önüne kurduğum ahşap perva-

neler, ağaç dallarından ürettiğim düdükler, karda kaymak için 

yaptığım motorsiklet biçimindeki kızaklar etkili olmuştur. İnşa 

etmek ve işletmek en büyük meraklarım arasındaydı.)

Kırıkköprüdeki o evde çok mutlu bir çocukluk geçirdim. 

Ağaçta kızaran elmalar, bostanda yetişen hıyar, domates, bi-

ber kokusu, bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları arasında 

süzülen gün ışığı… Bağda olgunlaşan üzüm salkımları… Bö-

ğürtlen tadı… Gül kokuları… Hayat bütün şiirselliği ve sıcaklı-

ğıyla biz çocukları kucağına alıyor, gelecek zor günlere hazırlı-

yordu sanki. 

Her şey böyle güzel akıp giderken, iki büyük acıyı birden 

yaşadım. İlkokul dördüncü sınıftayken annemi kaybettim, son-

ra da çok sevdiğim öğretmenim Seydi Emrem Karşıyaka ilko-

kuluna atandı. İkisine de, sanki özellikle elimden alınmışlar 

gibi, üzüldüm ve hak etmediğimi düşündüğüm bu duruma öfke 

duydum. Annem için çok çaresiz kalmıştım. Ama Seydi Emrem 

için yapılabilecek birşeyler olmalıydı. Sınıfça çok ağladık. Yeni 

gelen öğretmen (Nermin Güzel) bizi avutamıyordu. Seydi öğ-

retmenimiz bizi o kadar çok seviyordu ki ve biz onu o kadar 

çok seviyorduk ki, kendi isteğiyle bizleri bırakıp gitmiş olamaz-

dı. Büyüklerimiz sürgün edilmiş olabileceğini söylüyorlardı. O 

dönemde sürgün olmak olağandı. Bunun üzerine, bir dilekçe 

yazdım ve sınıf arkadaşlarımdan biriyle birlikte, götürüp hü-

kümet binası içinde bulunan İlköğretim Müdürlüğüne verdik. 

Öğretmenimizi çok sevdiğimizi söylüyor, O’nu yeniden istediği-

mizle noktalıyordum. Sınıf adına verdiğim bu dilekçe çok yankı 

uyandırdı. İlköğretim Müdürü okula, sınıfa geldi. Dilekçeyi be-

nim yazdığımı söyledim ama inanmadılar. İlkokul dördüncü sı-

nıftaki bir öğrenci öyle bir dilekçe yazmış olamazdı. Buna daha 

da çok üzüldüm. Onurumun kırıldığını hissediyordum. Çünkü 

hem benim kapasitem küçümseniyor, hem de Seydi öğretmen 

dolaylı olarak suçlanıyordu. 

HASAN ERKEK

DOĞANŞEHİR, 
ÇOCUKLUĞUM - 2

Devamı Gelecek Sayıda

Soldan sağa
1. Yerleşke... Kat kat (eski)... 2. Soylu... Geveze, yaygaracı 

(halk ağzı)... Tanrıtanımaz... 3. Radyo dalgalarının yankısını ala-

rak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve 

gemilerde kullanılan cihaz... Çalışkan (eski)... 4. Açıktan açığa, 

herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça... 

Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı... Buyruk, komut, tali-

mat, ferman... 5. Berilyum elementinin simgesi... Bir üst organa 

bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi 

olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom... Hastalıkla ilgili, 

hastalıklı (eski)... 6. Gümüş balığı... Antlaşma... Gam dizisinde 

re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 7. Türlü 

metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince 

uzun nesne... Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... 

İlk önce (halk ağzı)... 8. Ana olarak... Ağabey (halk ağzı)... İri 

taneli bezelye... 9. Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu 

savaş taşıtı... Sayı... Genellikle içine sulu şeyler konulan metal 
vb.nden yapılmış kap... 10. Tasa, kaygı, üzüntü... Hz. Nuh’un 
oğlu Sam’dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asur-
ca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı 
kol... Vido ile oynanan... 11. Duyuru... Bir ticaret işinin kurul-
ması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir 
malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta... Zamanın bö-
lünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... 12. İlgisiz, aldırmaz, 
umursamaz, kayıtsız... Çok uzakta olmayan, elin ulaşabileceği 
uzaklık (halk ağzı)... 13. Lorentiyum elementinin simgesi... Bir 
tür kâğıt oyunu... Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık 
kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk 
cama benzeyen cila... 14. Bencillik... İkinci Dünya Savaşı yılla-
rında Japonların kullandığı intihar uçağı... 15. Doğru, düzgün 
(eski)... Akıllıca (eski)... Toprak üstündeki bölümleri odunlaş-
mayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra 
kuruyan küçük bitkiler...

Yukarıdan aşağıya
1. Leyleksiler takımının, örnek hayvanı karabatak olan bir 

familyası... 2. Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten 
karşıtı... Açık deniz, engin... 3. Omurgalılarda, sindirim sistemi-
nin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin 
sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sin-
dirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası... Birisinin işine 
karışmak, müdahale etmek... Osmiyum elementinin simgesi... 
4. Hava akımlarından yararlanarak uçan, uçağa benzer motor-
suz hava taşıtı... Kalsiyum elementinin simgesi... Para, akçe... 
5. Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına ayrılan 
konut... Kuzey yarım kürede 21 Haziran 23 Eylül tarihleri arasın-
daki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mev-
sim... 6. Skandiyum elementinin simgesi... Nine (eski)... Kasın-
mak işi... 7. Gümüş elementinin simgesi... Radyum elementinin 

simgesi... Mal, ticaret malı... 8. Bir motorda biyellerin doğrusal 
hareketini dairesel harekete çeviren dingil... Hayatı ölümsüz-
leştirme, madenleri altına çevirme vb. olağanüstü etkileri ol-
duğuna inanılan sıvı (eski)... Kayak... 9. Herhangi bir paranın 
gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedi-
nin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında 
doğan fark... Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden 
pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik 
daire biçiminde yaprak... Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, 
kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla 
bazik oksitler veren madde... 10. Bir şeyin birim cinsten ağırlı-
ğını bulmak... Ovalamak işi... 11. “Ey, hey” anlamında kullanılan 
bir seslenme sözü (eski)... Aktarın sattığı şeyler (eski)... Yaban 
hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk... 12. “Diren-
mek, istememek, inat etmek, sinirlenmek” anlamlarındaki “... 
tepinmek” deyiminde geçen bir söz... Aşağı derece (eski)... 13. 
Kakmak işi... “Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa” anlam-
larındaki “... kafa, ... mermer” deyiminde geçen bir söz... Dolay-
lı olarak anlatma, 
üstü kapalı olarak 
belirtme, işaret-
leme, anıştırma, 
ihsas... 14. Tanrı-
tanımazlık... Ban-
ka, ticarethane vb. 
yerlerde kullanılan 
ve cilt kapakları 
özel bir düzen ve 
anahtarla gevşeti-
lip sıkıştırılabilen 
defter... 15. Yasama 
dokunulmazlığı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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 Kerbela Olayı, sadece Müslüman âleminin değil, tüm insan-
lığın hatırlamak istemediği, insanlık tarihinin bu acı karşısında 
ortak paydada buluştuğu üzücü ve bir o kadar da düşündürücü 
bir olaydır. Bu olayı düşündürücü hale getiren, sadece Hz. Hüse-
yin ve 72 yareninin şehit edilmelerinden öte; kıvılcımlarını daha 
eskilere, iktidar mücadelelerine, Hz. Ali’nin şehit edilişine kadar 
uzanan ve bu olayla birlikte son haddine ulaşan, yeni ve sancılı 
bir dönemin başlamış olduğu gerçeğidir. Bu gerçekten hareket-
le, insanlar çeşitli gruplara ve mezheplere ayrılmak suretiyle 
dinlerini yaşamaya ve yaşatmaya çalışmışlardır.  

 Hz. Hüseyin¬in Kerbela Çölü’nde o kavurucu sıcakta, Fırat    
Nehri’nin yakınında olmasına karşın aç susuz bırakılması, anne-
lerin bu yüzden çocuklarını bile emzirememesi, bu mücadele-
nin ne kadar adaletsiz olduğunun en büyük ispatıdır. 

 Yezid¬in iktidar hırsını, Hz. Hüseyin¬in şehit edilişi bile din-
dirememiştir. İmam Hüseyin¬in mübarek kafasını bir tepsiye 
koydurarak önüne getirttirmesi ve “Benim dedem ve babam 
senin deden ve babandan daha hayırlıydı” demesi bu iktidar 
hırsının onu ne hale getirdiğinin en açık delilidir. 

 Bu mücadele iki önemli kavramı da öne çıkarmıştır: iyilik 
ve kötülük. Yezid kötülüğü temsil ederken, Hz. Hüseyin ise iyili-
ği ve haklılığı temsil etmektedir. Bunun en önemli kanıtı, İslâm 
dünyasında ¬Yezid¬ isminin, çocuklara verilmemesi ve bu ismin 
hakaret anlamı taşımasıdır. 

 Peygamber soyuna ve taraftarlarına yapılan bu haksızlıklar 
ve zulümler, İslâm âlemini derinden etkilemiş; bugün bile etki-
leri devam etmektedir. 

 Bu etki tarihi ve kültürel olmak üzere bir takım sonuçlar 
doğurmakla birlikte, edebiyat, tarih, sosyoloji, İslâm bilimleri 
vb. sosyal bilimlerde geniş yankı uyandırmış ve farklı bakış açı-
larıyla yorumlanmıştır. Ama bu bilimlerin hepsinde ortak kaygı 
olarak, Kutlu Peygamberin torunu Hz. Hüseyin¬in şehit edilişi-
nin hüznünün işlenmesi vardır.  

 Aslında haksızlığın karşısında ki direncin sembolü olan Hz. 
Hüseyin’e yakılan ağıtlar, Anadolu’da sevdiğini kaybeden her 
insanın yaktığı ağıtlar kadar samimi ve bir o kadar da duygusal-
dır. Hz. Hüseyin ailemizin içindedir ve acısı tarihin silemeyeceği 
kadar taze ve derindir.  

*** 
 Alevi-Bektaşi cemlerinde ¬delil¬ler (çerağlar) söndürül-

mez sadece ¬uyutulur¬ ve vakti gelince tekrar uyandırılır. Çün-
kü tevhit nazarı tüm cihanı kaplamıştır ve o delil (çerağ/ışık) 
ümidin en büyük işaretidir... Zaman, hakaretlerini ağırlaştırdığı 
vakitler bile Alevî-Bektaşî tarikatına mensup canlar ümitlerini 

yitirmemiş ve o tevhit ışığına sarılmışlardır... Kerbela’da ki delil 
(ışık veya ümit) ise İmam Zeynel Âbidin (4.imam) olmuştur. Kü-
çük yaşta ve hasta olması O¬nu Yezid¬in kılıcından kurtarmış ve 
yaşadığı dönemde ¬ebter (soyu kesik)¬ hakaretlerine muhatap 
olan Hz. 

Peygamberin, o kutlu nesli İmam Zeynel Âbidin Hazretleriy-
le devam etmiştir.   

*** 
 Mevlana Hazretleri şöyle buyurmuşlardır: ¬Neyi arıyorsan, 

sen O¬sun.¬ Şüphesiz ki kişi aradıklarında ve ulaştıklarında ma-
nasını idrak eder. İmam Hüseyin, tarihsel kimliği gereği kirlilik 
katılmamış bir İslâmî yorumun yaşadığı dönemde ki en büyük 
temsilcisidir. Kendinden önce haksızlıklara uğrayan ve Yezid¬in 
entrikalarına boyun eğen eşi tarafından zehirlenerek Hakk¬a 
yürüyen ağabeyi İmam Hasan¬ın, tüm sıkıntılarına rağmen 
barışı koruması ve kan dökülmesine karşı olan tavrını aynen 
İmam Hüseyin¬de devam ettirmiştir. Çünkü bugün Alevî canla-
rın dergahlarında yazılı olan ve bir ahlâk ilkesi olmaktan daha 
çok yaşamlarına sirayet eden şu kuralı babaları Hz. Ali kendile-
rine miras bırakmıştı: ¬BİN KERE MAZLUM OLSANDA, BİR KERE 
ZALİM OLMA!..¬  

*** 
 Devran usul usul ilerlerken, Muaviye koltuğunu oğlu Yezi-

d¬e bırakmış ve o makam artık saltanat usulü yürütülmeye baş-
lamıştır. Evlâd-ı Resül neslini her daim tehlike ve karşılarına di-
kilecek bir otorite olarak gören Yezid ve taraftarları zaten İmam 
Hüseyin¬in varlığından baştan beri rahatsızlık duymaktaydılar. 
Çünkü Hüseyin¬in var olması Yezid saltanatının meşruiyeti açı-
sından bir tehlikedir... İmam Hüseyin, zulme farklı şekillerde di-
rendi. Artık nefes alamayacağını hissedince ve Küfe¬den gelen 
talepleri de düşünerek yola çıktı. Bilgisi ve ileri görüşlülüğüyle 
aslında yolun sonunda nelerin olacağını önceden görebilmişti. 
Ama dedesi -alemlere rahmet- Hz. Muhammed (sav.)¬in ve ba-
bası Hz. Ali¬nin manevi mirası ona tercih olarak tek bir istika-

meti göstermekteydi: ¬Zalime ve haksızlığa karşı koymak!..¬ 
*** 
 Kerbela, cehaletin ve hırsın, mazlumiyet ve vicdandan daha 

örgütlü olduğu yerin adıdır. Bu örgütlenme öylesine iğrenç ve 
karanlıktır ki Kerbela adete ¬kör-bela¬dır... Ve o körlük yazar 
Ahmet Turgut¬un ifadelerine şöyle yansır: ¬Kerbela; akıl ve nef-
sin iş birliği yaparak VİCDAN¬ı öldürdüğü 

yerdir…¬ Onun için tarih İmam Hüseyin¬e çok şey borçludur 
çünkü İmam Hüseyin vicdanları diri tutan yegâne güçtür...  

*** 
 Diplomasız erler yetiştiren ve irfân okullarını pek de bilme-

diğimiz Alevi ve Bektaşi toplumu, yüzyıllardır İmam Hüseyin¬i 
¬diri¬ tutmanın gayretindedirler. Mazlumluğu miras almış bu 
toplumlar, tarihin farklı evrelerinde birçok Kerbela yaşadılar 
ve ne yazık ki yaşamaya da devam ediyorlar! Bugün, Türkiye 
hudutlarında yaşayan herkesin bir vicdan telakkisine ihtiyacı 
vardır. Şunu iyi biliyorum, İmam Hüseyin sadece Alevî toplumu-
nun değeri değildir/ olmamalıdır da! Aynı bahçenin gülü olmak, 
aynı topraktan beslenmek ve aynı güneşi görmek bunu gerekti-
rir. ¬Hepimiz kardeşiz¬ cümlesine sığınmıyorum!.. Biri birimizi 
anlamak için akraba olmamıza gerek de yok. Saygı ve insanlık 
ölçüleri apaçık ortada. İmam Hüseyin, Hakk¬ın ve mazlumlu-
ğun rengi gibi bembeyaz; Yezid, şehvetin ve nefsin istekleri gibi 
simsiyah... Ya beyazlığı tercih edeceksiniz ya da siyahlığı? Belki 
¬gri¬ olmak isteyenlerde vardır! Zaten insanlık ne acı yaşadıysa 
hep ¬gri¬lerden dolayı yaşadı!.. Ehl-i Beyt¬i sevmek; saf, beyaz 
ve kirlenmemiş olmaktır. Gri¬nin manası yoktur, zaman ve güç 
neyi gerektirirse ona dönüşür. İmam Hüseyin¬in acısının arka-
sında da hep gri fikirli insanlar vardı...  

*** 
 Şimdi yeni cümleler söylemenin tam zamanı... Matem-i 

Muharrem manasıyla yaşatılıyor, gücü yeten Hakk¬a ve nefsine 
oruç bağışlıyor. İnsanlar yaşadıkça ve nefisler var oldukça Ker-
bela¬lar bitmeyecektir. Ama vicdanlarını diri tutanların yolları  
bir daha Kerbela¬dan geçmeyecektir. Onlar İmam Hüseyin¬i 
de Kerbela¬yı da anlamışlardır, anlayanlara binlerce kez âşk 
olsun... Muharrem ayı, iradelerinizi kör kuyulardan çıkarmanın 
mevsimidir. Tüm insanlık ya bu ¬kör-bela¬nın üstesinden ge-
lecektir ya da o ¬kör-bela¬ya mahkum vicdanlarını hep öksüz 
büyütecektir...  

 Karar hepimizin:  
 Ya Kerbela¬yı anlayacağız ya da o ¬kör-bela¬yı ömür boyu 

vicdanımızda taşıyacağız!.. 

HASAN ÇELİK

Kerbela’dan 
“Kör”belaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerbela Mesajı
HABER MERKEZİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerbela olayı, 

Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birli-
ğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha ha-
tırlatıyor" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kerbela olayı 
için yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

10 Muharrem 61 tarihinde vuku bulan Kerbela hadisesi 
ve orada yaşanan katliam, üzerinden geçen 1379 yıla rağ-
men yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) torunu Hazreti Hüse-
yin'in (R.A.) de şehid edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara 
tefrika ve husumet değil, muhabbet ve birliğin lazım oldu-
ğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Cenab-ı Allah'tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan 
korumasını, İslam alemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve 
kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum.

Hazreti Hüseyin (R.A.) ile Ehl-i Beyt'in tüm mensupları-
nı rahmetle yad ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa 
edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum.

Emine Erdoğan'dan "10 Muharrem" paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 

Emine Erdoğan da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti 
Hüseyin'in de şehit edildiği Kerbela olayının acısının hisse-
dilmeye devam ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından muharrem ayının 
10'uncu günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Hicri 10 Muharrem 61'de Kerbela'da yaşananlarının acı-
sının hissedilmeye devam ettiğini vurgulayan Emine Erdo-
ğan, "1379 yıldır acısı içimizde olan Kerbela vakasının yıl 
dönümünde, Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere 
tüm Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anıyorum. Bu özel 
günün, İslam dünyasında hala süren zulmü, hüznü ve mate-
mi dindirecek şekilde kardeşliğimizi güçlendirmeye vesile 
olmasını temenni ediyorum. Muharrem oruçları ve ibadet-
ler makbul, aşure günü bereketli olsun." değerlendirmesin-
de bulundu.

Anadolu Dağcılık Kulübü üyeleri 20 kişilik 
bir ekiple Malatya ve ilçelerini ziyaret etti. 

Anadolu Dağcılık Kulübünün Malatyalı 
üyesi Serpil Duzcu Oral’ın organizesinde Ma-
latya’ya gelen Kulüp üyeleri ilk önce Malatya 
Sanat Sokağını gezdikten sonra 5 bin yıllık 
tarihe ışık tutan Aslantepe’yi ziyaret etti. 
Malatya’da 5 bın yıl önce kurulan ilk devletin 
yerleşik bulunduğu Aslantepe hakkında de-
taylı bilgi alan Dağcılık Kulübü üyeleri akşam 
da Gündüzbey’da bulunan Derya ve Şahin 
Turan çiftinin çalıştırdığı Kaşık Restoranda 
Malatya’nın lezzetlerini tattılar. 

Pazargünü ise Arapgir ilçesine giden 
Anadolu Dağcılık üyeleri Arapgir Kanyonun-
da bir yürüyüşe katıldı ardından da tarihi 
konakları gezdi. Akşam tarihi Millet Handa 
kalan Dağcılık üyeleri burada düzenlenen 
eğlence programında doyasıya eğlendiler. 

Malatya gezisinin son derece iyi geçtiğini 
kaydeden Anadolu Dağcılık Kulübü gezi or-
ganizetörü Serpil Duzcıu Oral “güzel bir gezi 
oldu, Malatya’nın tarihini inceledik, Arapgir’i 
gördük. Geziye katılan arkadaşlarımız son 
derece memnun olduklarını ifade ettiler. Ye-
niden gelmek için söz aldık” dedi. 

ANADOLU DAĞCILIK
ÜYELERİ MALATYA’YI GEZDİ 



FESTİVAL PROGRAMI

1.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı-
nın okunması.

2.Açılış ve Tanıtım Konuşmaları.
3.Mehter takımı, güreş takımı ve 

halk oyunları ekiplerinin gösterileri.
4.Mahalli sanatçıların konserleri
5.En güzel ve kaliteli elma ya-

rışmasının yapılması, jüri değerlen-
dirme sonuçlarının belirlenmesi ve 
dereceye girenlerin ödüllerinin ve-
rilmesi.

6.Festivale katkısı olanlara ödül 
ve plaketlerinin verilmesi.

7.Sinevizyon ve havai fişek gös-
terileri.

8.Ulusal sanatçı konserinin ve-
rilmesi.

9.Kapanış.
 


