
Fiyatı:50 Kuruş 25 ARALIK 2018 SALIHaftalık Siyasi Gazete

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

2014 Yerel seçimlerde AK Partiden 
Doğanşehir Belediye başkanı olan Vahap 
Küçük 2019 Mart atında yapılacak yerel 
yönetim seçilerinde Doğanşehir Belediye 
Başkanlığı adaylığında çekildiğini açıkladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük: Doğanşehirli vatandaşlarıma Te-
şekkür ediyorum. Her zaman Doğanşehir 
halkının yanında olacağım. Dedi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük’ün Doğanşehir ilçemize yaptığı hiz-
metlerden dolayı Kendilerine Teşekkür 
ediyoruz.

Çalışanların Yüzde 70’i Özlük
Haklarından Yararlanamıyor

Sağlık Sen Malatya Şube 
Başkanı Mehmet Bingöl sağlık 
çalışanları açısından değerlen-
dirmelerde bulundu. 2018’de 
sağlık çalışanlarına verilen özlük 
haklarından çalışanların yüzde 
70’inin yararlanamadığını ifade 
eden Bingöl 2019 yılında bunun 
düzeltilmesini beklediklerini dile 
getirdi

Sağlık-Sen Malatya Şube Baş-
kanı Mehmet Bingöl 2018 yılını 
değerlendirip 2019 yılına dair ça-
lışmaları hakkında basın açıkla-
ması yaptı. 2018 yılında sağlık ça-
lışanlarına verilen hakların tüm 
çalışanları kapsamadığını ifade 

eden Bingöl şunları dile getirdi: 
“Sağlık sen Malatya şubesi olarak 
2018 yılında ülkemizin ekonomik 
yönden sıkıntılar yaşadığı tüm 
camiada yaşandığına hep birlikte 
şahit olduk.  Ülkemizin milli bir-
lik beraberliği içinde ülkemizle 
ilgili yapılacak faaliyetler ve ça-
lışmalar huzuru, kardeşliği birlik 
beraberliği sağlayabilmek için 
elimizden gelen tüm gayretleri 
sarf ettik. Çalışanlarımızın özlük 
haklarıyla ilgili ciddi girişimlerde 
bulunduk. Özlük haklarımızla ilgi-
li her şey istediğimiz gibi çıkma-
yan maddeler oldu. Zor şartlar al-
tında çalışan 7/24 hizmet çalışan 

sağlık çalışanlarını ülkemizde cid-
di sıkıntılar içinde görev yaptıkla-
rına şahit olmaktayız. Özveriyle 
zor şartlar altında 2018 yılını ge-
çirmek üzereyiz. Sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanları sendikası ola-
rak çalışanlarımız hak ve menfa-
atleri doğrultusunda vatandaşla-
rımızın menfaati açısından ciddi 
bir sarf sarf ediyoruz.  Avrupa’da-
ki sağlık çalışanları ile mukayese 
edildiğinde Avrupa’daki bir hem-
şirenin burada çalışan bir hem-
şire arkadaşımızdan 3 kat daha 
fazla iş yaptığı resmi verilerle or-
taya çıkmış bir netice. Avrupa’da 
bir hekim 30-40 hasta muayene 
ederken ilimizde yaklaşık 100-
150 arasında hastaya baktığını ve 
poliklinik hizmeti sunduğunu gör-
mekteyiz. Yaklaşık 4 yıldır yap-
mış olduğumuz yıpranma ile ilgili 
cumhurbaşkanımızın bize vermiş 
olduğu bir talepti.  5 yıla 1 yıl ve-
rilmesinin tüm sağlık çalışanları-
nı kapsamamasını arzuluyorduk. 
İçerisinde çalışanları tatmin et-
meyen çok ciddi eksiklikler gö-
rülmektedir. Ancak şu anda hafta 
sonları ve izinli raporlu zamanlar 
içinde çıkarıldığın için 9 yıla 1 yıl 
yıpranma payı tekabül ediyor.  Bu 
da çalışanlar arasında ciddi bir 
moral kaybına neden oluyor.  Ve 
geriye dönük de yıpranma payı-
nın verilmeyişi de biz çalışanları 
üzmüştür. Geriye dönük verilme-
diği için emeklilikle ilgili çok cid-
di sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. 

Bizde yıpranma payı verilirken 
sağlık çalışanları arasında ciddi 
bir ayrım gösterildi. Yaklaşık 150 
bin arkadaşımız yaralanabiliyor. 
Yüzde 70’i yararlanamıyor sağlık 
çalışanlarının. “

EK ÖDEME TALEBİMİZ 
2019 YILIN 

GERÇEKLEŞMESİNİ 
İSTİYORUZ

Bingöl: “2017-2018 yılı içinde-
ki ek ödemenin emekliliğe ve ma-
aşa yansıtılmasını talep etmiştik. 
Bu talebimiz inşallah 2019 yılında 
gerçekleşir diye düşünüyoruz. 
Ek ödemenin emekliye ve emekli 
maaşına yansıtılması bizim önce-
liklerimizden bir tanesidir. 3600 
kat sayısıyla ilgili cumhurbaşka-
nımızın vermiş olduğu sözün ocak 
ayında başlayacak çalışmaların 
takipçisi olacağız.  112 çalışanla-
rımıza yemek ücretinin verilmesi 
bu da sendikamızın ciddi bir ka-
zanımı.  Özlük haklarımızla ilgili 
yapmış olduğumuz girişimler so-
nunda inşallah önümüzdeki sü-
reç içerisinde sağlık bakanlığının 
da çalışanların yanında olarak 
çalışanlara döner sermaye per-
formansıyla ilgili yeni düzenleme 
yapıldığı takdirde çalışanların da 
memnuniyeti artacaktır. Sağlık 
bakanlığının çalışanların memnu-
niyeti artırıcı önlemlerle birlikte 
hak kayıplarının da ortadan kal-
dırılmasını talep edeceğiz.” dedi.

Tarım Projeleri Bakan 
Pakdemirli’ye Sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli ile görüşen Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üni-
versitenin kayısı ve tarımsal çalış-
malara ilişkin projeleri hakkında 
bilgi vererek, destek talebinde bu-
lundu

Ankara’da TİGEM tesislerinde 
gerçekleşen, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı üst düzey bürokratlarının 
da hazır bulunduğu görüşmede 
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli’ye kayısı ile ilgili çalışma ve 
projeler ile birlikte tarım konusun-
daki çalışmalar hakkında bilgi arz 
etti. Bakan Dr. Pakdemirli, Türk 
Tarımına katkı ve katma değer sağ-
layacağına inandıkları tüm proje-
leri her zaman destekleyeceklerini 
ve işbirliğine açık olduklarını ifade 
ederek, Malatya Turgut Özal Üni-
versitesi’nin düzenleyeceği “Kuru 
Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasın-
da Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” konulu toplantıya yine 
bakanlığın katılım konusunda her 
türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Bakan Dr. Pakdemirli, ayrıca 
üniversite bünyesinde açılacak olan 
“Yerli ve Milli Tohum Gen Bankası 
Projesi” ile  “Atçılık ve Hipoterapi 
Merkezi Projesinin” de desteklene-
ceğini ifade ettiler. Rektör Prof. Dr. 
Karabulut, “Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile 
kayısı ve tarımsal çalışmalarımızla 
ilgili görüşme gerçekleştirdik. Sa-
yın Bakanımıza Malatya’ya ve Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesine 
yönelik hassasiyetinden dolayı te-
şekkür ediyorum.” dedi. BÜLTEN
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Doğanşehir Nüfus müdürlüğünden 

almış olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Kamil  Babatümgöz

KAYIP

Yaptıklarıyla küçülenler, Laflarıyla 
büyüdüklerini sanmasınlar.
Bedirhan Gökçe
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

ÖĞRENDİM
Ağlamayı doğduğumda öğrendim.
Susmayı kendi çığlıklarımda,
Bir gülün renginde ki yanan ateşte ,
Sevdaya saygıyı öğrendim. 

Gurbeti yoksullukta,
Kavgayı çocuklar ağlarken,
Küfürü Can Yücel’den öğrendim.

Hasreti seni özlediğimde, 
Aşk’ı yanıp küle döndüğümde,
Sana giden yolların,
Kilometre taşlarını sayarken
Matematiği öğrendim.

Ama sevdalara yalın ayak yüründüğünü sen-
den öğrendim. 
Sana bir sorum daha olacak can özüm! 
Şimdi yüreğim derin bir yasta
Sensizlik nasıl yazılır, 
Ölüm nasıl yazılır be usta?

AKİFE AYHAN

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK İLE
KARİYER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Malatya Turgut Özal Üni-
versitesi Doğanşehir Vahap 
Küçük MYO Girişimcilik Öğren-
ci Topluluğu Doğanşehir İlçe 
Belediye Başkanı Ve İş Adamı 
Vahap Küçük ile Kariyer Günü 
etkinliğinde buluştular.

Turgut Özal Doğanşehir 
Vahap Küçük Meslek Yüksek 
Okulu Konferans Salonunda 
Gerçekleşen Kariyer Günü Et-
kinliğine Üniversite Öğrencileri 
Yoğun İlgi Gösterdiler.

Moderatörlüğünü Dr. Nuri 
Hacıevliyagil’in yaptığı prog-
ramda, Üniversite gençliği iş 
adamı Vahap Küçük iş ve sosyal 
hayatından örneklerle gençler-
le hoş bir sohbet gerçekleştir-
di. Tecrübelerinden anlatan 
Doğanşehir İlçe Belediye Baş-
kanı Vahap küçük gençlere na-
sihatlerde bulundu.

Kendi ismini taşıyan Mes-
lek Yüksek Okulunda  'Kariyer 
Günleri'ne konuk olan Doğan-

şehir İlçe Belediye Başkanı Ve 
İş Adamı Vahap Küçük, Genç-
lere başarılı Olmanın Yolları-
nı Anlattı. Kendi eğitim ve iş 
hayatından da örnekler veren 
Küçük, Başarıda Hedef Belir-
lemenin Önemini Vurguladı. 
Gençlerin sorularını da yanıt-
layan Vahap Küçük Gençlere 
Derslerinde Başarılı, Güzel 
Ahlaklı, Büyüklerine Saygılı Ol-
malarını İstediğini Belirtti.

Başarıya Ulaşmak İçin Çok 
Çalışmanın yanı sıra Dürüstlük 
Ve Disiplinli Olmanın Da Önem 
Taşıdığını Kaydeden Vahap Kü-
çük, Hiçbir Başarının Karşılık-
sız Kalmayacağını Söyledi.

Yaklaşık bir saat süren soh-
bet programının sonunda Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesi 
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fe-
ridun Merter, Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük’e 
Hediye takdiminde bulundu.

Kadir Aydın-Demet Tuncel

Değerler Önce Ailede Kazanılır
Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danış-
ma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birli-
ğinde çocuklara değerlerimizi öğretmek, 
çocukların davranışlarında değerlerimizi 
uygulanabilir kılmak ve değerlerimizin 
aile hayatımızdaki önemini belirtmek 
amacıyla “Ailede Değerler Eğitimi” adında 
konferans verildi

Kent Konseyi Toplantı Salonunda dü-
zenlenen programa Malatya Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın 
Meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek 
üzere Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şen-
gönül katıldı. Programın açılış konuşma-
sını yapan Malatya Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “ Toplumsal 
ve ailesel ilişkilerimizde var olan saygı, 
sevgi, cesaretli olmak, hoşgörü gibi değer-
lerimiz önemli davranış modelleridir. Bun-
ları çocuklarımıza öğretmeli ve davranış-
larımızla uygulanır kılmalıyız” dedi. Bulut, 
“Kadınlara her alanda hizmet vermekten 
mutluluk duymaktayız.  Bu kapsamda 
yaptığımız hizmetlerden biride  ‘Psikolojik 
Dayanıklılık’ konusunda Kent Konseyi’nde 

danışmanlık hizmeti vermekteyiz” dedi. 
Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şen-

gönül, “Değer, toplumun benimsediği, 
toplum tarafından değer gören, özellik-
le varlığı ve faaliyeti bireysel ve toplum-
sal önem arz eden her türlü davranıştır.” 
dedi. Şengönül, değerin önce ailede ka-
zanıldığını, öğretmenlerin ve toplumun 
buna katkıda bulunduğunu ifade ederek, 
“saygı, sevgi, sadakat kavramını, aile bir-
liğinin önemini, kişiler arası iletişimi iyi 
olan, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan insa-
na insan olduğu için değer veren bireyler 
yetişsin istiyorsak öncelikle bizler çocuk-
larımıza davranışlarımızla rol model ol-
malıyız.”  dedi. Değerlerimizin arasında 
yer alan konuşma, dinleme, selamlaşma, 
hasta ziyareti, sofra adabı, oturma ve yü-
rüme gibi davranışlarda uyulması gereken 
kurallar ve yapılmaması gereken hareket-
ler konusunda da açıklamalarda bulunan 
Şengönül, “Özellikle konuşma adabında 
konuşan kişiyle kurulan göz teması ileti-
şimi sağlıklı kılacaktır. Ama başkalarının 
kendi aralarında alçak sesle konuşmaları-
na kulak kabartmak, konuşan kişiyle göz 

teması kurmamak, esnemek, söz kesmek 
gibi durumlar yapılmaması gereken dav-
ranışlardır” dedi.

Program sonunda katılımcılar Aile Da-
nışmanı- Sosyolog Elif Şengönül’e konu ile 
ilgili sorular sorarak sunumlarından dola-
yı teşekkür ettiler. BÜLTEN
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Soldan sağa
1. Çevreye zararı en aza indirebilmek üzere içindeki 

kurşunu özel yöntemlerle damıtılmış bir yakıt türü.... 2. 
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı... Ayrılan-
mak durumu... 3. Niyobyum elementinin simgesi... Mao-
culuğu benimsemiş veya Maoculuk yanlısı olan... Perde 
ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve kara-
da yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş... Lorentiyum ele-
mentinin simgesi... 4. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek 
için verilen işaret... Mum, balmumu (eski)... Düşünce... 5. 
İnanmak işi... Tutamlamak işi... 6. Altlamak işi.. Bütün çiz-
gileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, 
iyi görünen... 7. Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son 
bulma (eski)... Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, 
kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve 

orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek... 8. Şiilik... 
“Sürekli olarak inlemek, çok sıkıntıda olmak” anlamların-
daki “... inlemek” ve “birini büyük sıkıntıya sokmak” anla-
mındaki “.... inletmek” deyimlerinde geçen bir söz... “Ey, 
hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 9. Yer yuvarlağının 
eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya 
böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı... 
İranlı düşünür Mani’nin III. yüzyılda kurduğu ve iyilik kö-
tülük esasına dayalı dinî öğreti, Manihaizm... 10. Radyum 
elementinin simgesi... Havacılar ve pilotlar için yayımla-
nan bülten... Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, 
saflık ve değer derecesini gösteren ölçü (eski)... 11. Özenli, 
düzgün, uygun (eski)... Oturakalmak işi... 12. Levrekgiller-
den, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık... Bazı cisimlerin tat 
alma organı üstünde bıraktığı duyum (eski)... Erişmiş, ele 
geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış... 13. Gümüşhane 
iline bağlı ilçelerden biri... Kökeni olan... 14. Gereksiz, 
önemsiz (söz) (eski)... Dişi tutsak (eski)... Sır... 15. Hindiba 
(halk ağzı)... Soluk borusu...

Yukarıdan aşağıya
1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak 

hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan 
plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı... İkişer 
ikişer sıraya dizilmek... 2. Çöl Arapları (eski)... Ateşli silah-
larda hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine 
göre namluya gereken yükseliş açısını veren, silahı bu he-
defe doğrultmaya yarayan alet... Müzikal ses dizilerinde 
mi ile sol arasındaki ses... 3. Ruentgeniyum elementinin 
imgesi... En azından, hiç olmazsa (eski)... Afşar... 4. Şama-
nı olan... Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli 
çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, dek... 

5. Uçan, uçucu... Örülerek dokunan bir cins yün kumaş... 
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç... 6. Kemiklerin topar-
lak ucu... Ulan... Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu 
birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya 
yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık... 7. Yassı demir çe-
lik ürünü... Yüksek saygı (eski)... Çeşit, cins, tür... 8. Uyuş-
ma durumu, uyuşurluk... Filgillerden, dördüncü zamanda 
Avrupa ve Asya’da yaşamış olan, şimdi ancak fosili bulu-
nan iri, kıllı bir hayvan... Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı 
durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... 
9. Zirkonyum elementinin simgesi... Pamuk, keten veya 
ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş... İnce, na-
rin (eski)... 10. Bıkmak işi... Canlandırıcı... 11. Gözde sarıya 
çalan kestane rengi... Küçücük, ufacık... Engel... 12. İnen, 
inmiş (eski)... Kibarca olmayan, bayağı... 13. Çinko elemen-
tinin simgesi... Müzik temposuna uyularak yapılan ve este-
tik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks... Yağda 
kızartılarak üzeri-
ne şeker veya şer-
bet dökülen bir 
hamur tatlısı... 
14. İmlemek işi, 
ima... Yirmi lira 
değerinde kâğıt 
para... 15. Yüksek 
sesle uzun uzun 
haykırmak... Tro-
pikal bölgelerde-
ki denizlerde bü-
tün yıl süresince 
düzenli esen rüz-
gâr...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ METİN UNUTKAN’A
VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Doğanşehir İlçe Kaymakam-
lığı Tarafından Yazı İşleri Mü-
dürü Olan Metin Unutkan İçin 
Doğanşehir Park Restaurant’ta 
Düzenlenen Veda Yemeğine Do-
ğanşehir İlçe Kaymakamı Mur-
taza Ersöz, İlçe Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Gülhaş, 
Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Çe-
vik, Cumhuriyet Savcısı Tugay 
Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü 
Alparslan Güven, İlçe Jandarma 
Komutanı Tolga Coşkun Ve Ku-
rum Müdürleri Katıldı.

Malatya Valiliği 112 Acil 
Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 
Atanan Doğanşehir İlçe Yazı 
İşleri Müdürü Metin Unutkan’a 
Yapmış Olduğu Katkılardan Ve 
Başarılardan Dolayı Teşekkür 
Dileklerini İleten İlçe Kaymaka-

mı Murtaza Ersöz Hediye Tak-
diminde Bulunup Yeni Görev 
Yerinin Hayırlı Olmasını Diledi.

Metin Unutkan İse Yap-
mış Olduğu Konuşmasında, “ 
Doğanşehir İlçe Kaymakam-
lığı Yazı İşleri Müdürlüğünü 7 
Yıldan Beri Yürütmekteyken, 
2018 Yılı İç İşleri Bakanlığının 
Açmış Olduğu Görevde Yüksel-
me Sınavını Kazanarak Malatya 
Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi 
Müdürlüğüne Atanmış Bulun-
maktayım. Doğanşehir’de gö-
rev yaptığım süre içinde göre-
vimi en iyi şekilde yaptığıma 
inanıyorum, Çalıştığım Süre 
Boyunca Şahsım Olarak Nefsim 
Olarak Sizlerin Kalbini Kırdıy-
sam Özür Diliyorum” dedi.

Kadir Aydın-Kenan Eren

KAYMAKAM ERSÖZ
ZİYARETLERE

DEVAM EDİYOR
DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI MURTAZA ER-

SÖZ TARAFINDAN KÜÇÜKLÜ, BIÇAKÇI VE GÖV-
DELİ MAHALLELERİ ZİYARET ETTİ.

Doğanşehir Kaymakamı Muraza Ersöz Ma-
halle ziyaretlerine devam ediyor. ziyaretleri 
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz  Bu 
kapsamında  Doğanşehir’e bağlı Küçüklü, Bı-
çakçı ve Gövdeli Mahalleleri ziyaret etti. Do-
ğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz ve kurum 
amirlerinin katıldığı ziyaret programında va-
tandaşlarımızın sorun ve görüşleri dinlenerek 
ilgili kurum amirlerine Doğanşehir Kaymaka-
mı Murtaza Ersöz tarafından gerekli talimat-
lar verildi. Şehit Ailelerimiz evinde ziyaret 
edilerek şehitlerimiz için dualar okundu. Göv-
deli Ortaokulu’ da ziyaret edildiği programda 
okuldaki öğrencilerin derslerindeki başarısı 
hakkında okul yönetiminden bilgi aldı.
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Osmanlı’nın dağılmasından sonra onun küllerinden doğan 
Türkiye Cumhu-riyeti, bütün bunlardan ders çıkartarak, kalkın-
manın ve bunun sonucu olarak güçlü bir konuma gelmenin, ancak 
akılla, bilimle ve yetişmiş insan gücü ile mümkün olabileceğini 
öngörerek, kurucumuz Atatürk ve silah arkadaşlarınca ülkenin 
düşman işgalinden kurtarılması ve de güçlü bir ülke konumuna 
gelme-sinin ardından, aynen Osmanlı’daki Enderun okulları örnek 
alınarak, ta Atatürk’ ün sağlığından itibaren eğitim hamlesine gi-
rişiliyor, başlangıçta askerliğini on-başı ya da çavuş olarak yapan 
uyanık gençlerden eğitmen olarak yararlanma yoluna gidiliyordu. 
Bilahare Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün talimatı ile Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlk Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Tonguç tarafından Köy Enstitülerinin kurulup faaliyete geçirilmesi 
ile sağlanı-yordu. Ama gelin görün ki, çıkarlarını düşünen güçlü 
kişiler ve güçlü bir ülkeye tahammül gösteremeyen emperyalist 
devletler, bu okulların faaliyete geçmesin-den rahatsızlık du-
yuyorlardı. Emperyalist devletlerin düşünceleri açıktı. Güçlü ve 
aydınlık bir Türkiye istemiyorlardı. Çünkü böylesi ülkeleri sömür-
mek müm-kün değildi. Ya içerdekiler ne düşünüyorlardı? Bunu en 
güzel şekilde, eski C.H. P. eski milletvekili Kinyas Kartal bir itiraf 
şeklinde dile getiriyordu. “ Köy Enstitüleri kesinlikle komünist bir 
uygulama değildi. ( İnsanlar özellikle bu gibi sözlerle etki altına 
alınmışlardı) Doğuda en yüksek eğitim gören insan bendim. Köy 
Enstitüleri, bizim devlet üzerindeki gücümüzü kırmaya yönelikti. 
Bunu içimize sindiremedik. Benim Van yöresinde 258 köyüm var-
dır. Bu köylerdeki insanlar devletten ziyade bana bağlıdırlar. Ben 
ne dersem onu yaparlardı. Amaa, köylere öğretmenler girmeye 
başlayınca, benim gücümden başka güçlerin de var olduğunu 
gördüler. Demokrat Parti milletvekilleri ile pazarlığa girerek bu 
okul-ların kapanmasını sağladık”( Bu örneği önemine binaen yeri 
geldiğinde devamlı kullanmaktayım)…Tek parti C.H.P. iktidarının 
sonlarına doğru başlayan yıp-ratma faaliyetleri Hasan Ali Yücel ve 
İsmail Tonguç’un görevden alınıp Reşat Şemsettin Sirer’in bakan 
yapılması ile yeni bir ivme kazanıyordu. Bütün olumlu yapılanma-
lar birer birer budanmaya başlandı. 1950 yılında Demokrat Parti 
iktidarında ise Amerika’dan eğitim uzmanları gelmeye başlamıştı. 
Florida Üni-versitesinden getirtilen Kate Wofford’un raporu doğ-
rultusunda Öğretmen Okul-larına dönüştürülen büyük bir özveri 
ile kurulmuş bu Köy Enstitüleri, Tevfik İleri’nin bakanlığı sırasında 
komünizm faaliyetleri yapıldığı gerekçesi ile, 27 Ocak 1954 tarih-
li 6234 sayılı yasa ile tamamen kapatılmış oluyordu. Bu okullar 
bir devrimdi. Ona karşı, karşı devrimcilerin bir araya gelmesi, bu 
okulların sonunu getirmiş oluyordu …   

     Bilgiden uzak olan bir toplumun cehalete teslim olacağı 
aşikardır. Zaten istenen de budur. Toplum ne kadar cahil kalırsa 
nemalananların ekmeğine o ka-dar yağ sürülmüş olur. Nitekim 
zamanla bu gibi faaliyetlere engel olunması ile birlikte, ülkenin 
nasıl bir çıkmazın içine girdiğini açıkça görebilmekteyiz. Gü-nü-
müz Türkiye’sinde okumuş ve belli bir seviyeye gelmiş etkin ko-
numda olan insanların bile, okumanın, bilgi ve kültür sahibi insan-
ların ülkeye zarar verdiğini söylemesi, ibret alınması gereken bir 
husustur. Bir insanın önce kendi varlık sebebini bilmesi gerekir. 

Kendisinin nasıl biri olduğunu doğru düzgün bileme-den insanlara 
akıl sunmaya çalışılması nasıl bir çelişkidir?  Asırlar öncesi Yunus 
Emre’nin şu söyledikleri unutulmamalıdır. “ İlim ilim bilmektir. 
İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır”… 
İlim ve irfan sahibi ol-manın yol taşları, ancak bu şekilde döşene-
bilir. Doğru olup olmadığı bilin-meyen bir fikrin ve onu ileri süren-
lerin arkasından gitmek bağnazlıktır, yobaz-lıktır. Hiçbir şey bil-
meden bir şeyler biliyormuş süsü vermek ise ukalalıktır. Zamanla, 
hakkın ve hak olanın tanınması ile birlikte, adaletle davranmanın, 
iyiyi-kötüden, güzeli-çirkinden, doğruyu-yanlıştan, bilgiyi-ceha-
letten, araya   kimseleri sokmadan aklı kullanarak ayırt etmenin 
ve bunu içselleştirmenin en doğru bir yol olduğu artık kanıksan-
malıdır. Zararlı sonuçlar vereceği bilinen her türlü bilgi ve davra-
nıştan uzak durulmalıdır. 

Bilmek ve öğrenmenin sınırı yoktur. Öğrendiklerim bana ye-
ter diyerek kena-ra çekilmenin hiçbir anlamı olamaz. Öğrenme-
miz gereken bilgilerin çok daha fazla olduğu bilinci ile, ilme ve 
öğrenmeye dört elle sarılmak gerek. Zamanının en büyük alim-
lerinden Sokrates’e  “ Siz ne kadar bilmektesiniz, bunun ölçüsü 
nedir?” şeklinde sorulan bir soruya verdiği şu cevap çok ilginçtir. 
“ Bildiğim bir şey varsa, o da hiçbir şey bilmediğimdir.”  Böylesine 
ilmi açıdan güçlü bir ilim adamı böyle diyorsa, bizlerin ne deme-
ye hakkı vardır. İnsanlarımıza miras ola-rak, maldan ziyade bilgi 
ve ilim bırakma gayret içinde olmalıyız. İlime, bilime, öğrenmeye, 
aydınlanmaya karşı tavır alan insanların tek amaçları kendilerine 
sorunsuz yaşam alanları oluşturmaktır. Bu gibilere, vatanını ve 
milletini seven hiç kimsenin asla fırsat vermemesi gerekir. Bu da 
ancak okuyarak, öğrenerek, sorgulayarak, irdeleyerek ve de bili-
nenlerin başkaları tarafından da öğrenilme-sini sağlayarak müm-
kün olur …

İSLAMDA  İLİM- BİLİM- AKIL ve  
MANTIĞIN YERİ      

Her insanda akıl vardır. Yüce Yaratan her insanı aklı ile birlikte 
eksiksiz bir şekilde yaratmıştır. Tabii ki başlarda yani ilk çocukluk 
yıllarında akıl henüz dev-  rede değildir. Nasıl hareket edileceğinin 
henüz bilincinde olunmadığından sade-ce meme emmeye odakla-
nılmıştır. Zamanla tecrübe kazanıldıkça aklın yönlen-dirme gücü 
ortaya çıkıverir. Bundan sonrası aklın nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. 
Ancak insanların kimisi aklını doğru yönde kullanabilmiş, ne ya-
zık ki çoğu in-san da akıldan yoksun bir şekilde yaşamayı kendine 
uygun görmüştür. İslam’ın kutsal kitabının her suresinin her aye-
tinin sonunda, önemli bir duruma açıklık getirildikten sonra “ Hiç 
düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez, aklınızı çalıştırmaz mısınız?” 
diye de uyarılarda bulunulur.  Akıl, ancak bilime ve öğrenmeye 
yönel-diği sürece bir anlam ifade eder. Bilimden yoksun bir insan 
aklının, deli bir in-sanın aklından ne farkı vardır? O da ne yaptığını 
bilmez, aklını kullanmayan da. Bilime önem vermeyen ve aklını ve 
mantığını tam olarak kullanmayan, araştır-mayan, sorgulamayan  
insanların; ne kendilerine ne topluma ve ne de ülkelerine fayda-
sı olmaz. Bir ülkenin ileri düzeyde olması ancak kendisini idare 

eden in-sanların, akıl ve mantıklarını çalıştırarak, her konuda bil-
gili, donanımlı olmaları, ilime, bilime, sanata, alimlere önem ver-
meleri, dünyadaki ilmi gelişmeleri yaki-nen takip edip, onlardan 
yararlanabilmeleri ile mümkün olabilir ancak. İslam’ı temsil eden 
Osmanlı, sonraları bu kurala uymadığı, akıldan, bilimden, bilgi-
den, gerçeklerden, dünyadaki ilmi gelişmelerden uzak durduğu, 
dini hurafelere önem verdiği, çıkarları öne çıkardığı, kısır çekiş-
melerle günü gün etmeye çalıştığı içindir ki çöküverdi. On üçün-
cü yüzyılda Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mev-lana gibi tasavvuf 
ve gönül insanlarının Anadolu’ya yaydıkları hoşgörü dalgası, on 
altıncı yüzyıldan itibaren koyu bir taassuba dönüşmüştür. On do-
kuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise durum içler acısıdır… Çoğunlukla 
bazı insanlarca; başı-mıza gelen felaketler, İslam’ı doğru düzgün 
yaşamadığımıza bağlanır ve akabin-de de “ Din elden gidiyor, ba-
şımıza taş yağacak” denilerek yakınmalara, sızlan-malara ve hat-
ta Osmanlıda olduğu gibi ayaklanmalara neden olunabilmektedir. 
Onlar için, ilmin, bilimin, aklın, sanatın, teknolojinin dinde yeri 
yoktur. İslam dini, sadece ibadet etmekten ibaretmiş gibi kabul 
edilerek insanlığın gelişiminde başka hiçbir şeyin önemli olmadığı 
vurgulanır. Elbette ki  İslam ümmeti olarak, dini vecibeler yerine 
getirilmelidir ama, ilimden, irfandan ve her türlü gelişme-lerden 
de uzak durulmamalıdır. İslam, “ Hiç bilenle bilmeyen bir olur 
mu?” der. Bilimin ve bilginin olmadığı yerde cehalet vardır. Ce-
haletin olduğu yerde de yolsuzluk, yoksulluk, hırsızlık ve kaos 
ortamı vardır. Böylesi bir durumda insanî ve İslamî değerlerden 
söz edilemez. Umursamazlığın, tepkisizliğin, duyarsızlı-ğın, adam 
sendeciliğin, boş vermişçiliğin, ilgisizliğin egemen olduğu bir top-
lum-da, düzenden, hak ve adaletten bahsetmek mümkün müdür? 
Bu durumda top-lumda bir çürümüşlük başlamıştır ve kanser 
mikrobu gibi her katmanı saracak demektir.Ve böyle bir ortamın 
oluştuğu yerde de fırsat kollayan fırsatçılar, çıkarcılar, yok edici-
ler, emperyalist güçler vardır. Senin insanî  duygularını istis-mar 
ederken,  yüzüne gülüp arkandan çorap örerlerken, her gün biraz 
daha etra-fındaki çemberi daraltıp kıpırdayamaz hale sokacaklar-
dır ki, artık ondan sonra işin farkına varılsa bile çabalayıp kurtul-
maya çalışmanın bir faydası olmaya-caktır. Bu arada şu duruma 
bir açıklık getirmek gerek. İslam’ı yaşayanlar olarak Kuran’ın ve 
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in ileri sürdüklerini şartsız ve 
şüphesiz olarak kabul etmekle mükellefiz. Ancak bazı din adam-
larının din adına ileri sürdüklerini, akıl ve mantık süzgecinden, 
Kuran’a uyup uymadığına bakıl-maksızın kabul edip onaylamak 
insan aklına ve İslam’a ihanettir.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-16

Devamı Gelecek Sayıda

EYMS Bursa’dan 1 Puanla Döndü
Spor Toto Süper Lig’in 17. Haftasında Bursaspor’a konuk 

olan Evkur Yeni Malatyaspor, galibiyeti yakalayamadı. Bera-
berlikle sonuçlanan müsabakadan 1 puan çıkaran EYMS, pu-
anını 29’a çıkararak 17. haftayı 3. sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Tunay’ın sağ kanattan içeriye ortaladığı top-

ta Umut Nayir’in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede 
kontrol etti. 

39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren 
Aleksic’in şutu yandan auta çıktı. 

45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Ma-
latya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bu-
lan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0  

46. dakikada Adem’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya 
kalan Guilherme düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 
1-1 

53. dakikada Aytaç’ın pasıyla ceza sahası dışında topla 
buluşan Barış’ın şutu yandan auta çıktı. 

66. dakikada Umut Meraş’ın kafayla indirdiği topta Latov-
levici’nin sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu. Müsabakanın 
hakemi VAR’a giderek golü iptal etti. 

80. dakikada Umut Meraş’ın sol kanattan ortaladığı topta 
penaltı noktası üzerinden Aytaç’ın uçak kafa vuruşu üstten 
auta çıktı. 

87. dakikada Guilherme hakeme itirazdan dolayı ikinci 
sarı karttan oyundan atıldı. 

89. dakikada Barış sağ kanattan ortaladığı topu kaleci 
Farnolle elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan 
Aytaç’ın şutu üstten auta çıktı. 

90. dakikada Çağatay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Mi-
na'nın Umut Nayir'i düşürmesiyle VAR'a giden maçın hakemi 
penaltı noktasını gösterdi. Aytaç'ın vuruşunda top direkten 
geri geldi. 

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf 

Bozdağan xx 
Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, 

Santiago Vergini xx, Aurelien Chedjou xxx, Umut Meraş xxx, 
Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx (Allano 
Lima dk. 76 xx), Henri Saivet xx (Çağatay Yılmaz dk. 90 ?), 
Iasmin Latovlevici xxx, Umut Nayir xxx 

Yedekler: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, F.Emre Ünver, M.E-
min Sarıkaya, Onur Atasayar, Jani Atanasov 

Teknik Direktör: Samet Aybaba 
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake 

xx, Arturo Mina xx, Murat Akça xx, Erkan Kaş xx, Murat Yıldı-
rım xx, Mitchell Donald xx, Danijel Aleksic xx (Ahmet Ildız dk. 
81 ?), Guilherme xx, Adem Büyük xx (Rahman Buğra Çağıran 
dk. 90 ?), Eren Tozlu x (Khalid Boutaib dk. 63 xx) 

Yedekler: Ertaç Özbir, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, 
Michael Pereira, Seth Sincere, Mustafa Eskihellaç, Sulley Mu-
niru 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Goller: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor), Guilherme (dk. 

46) (Evkur Yeni Malatyaspor) 
Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Fabien Farnolle (Ev-

kur Yeni Malatyaspor)


