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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

HÜSEYİN
KARAASLAN

GÜVEN ve İTİMAT

2 delikanlı bir adamın koluna girip Hazreti Ömer’e 
gideler.

“Ya Ömer! Bu adam bizim babamızı öldürdü kısas is-
teriz” derler.

Mahkeme kurulur adama son isteği sorulur.
Adam: “Eşim ve çocuklarımı 3 günlük yolda bıraktım 

benden haber bekliyorlar. Müsaade edin onlar ile helal-
leşeyim” 

Hazreti Ömer: “İdam kararın verildi. Sen 3 günlük 
yola gitmek için izin istiyorsun. Nasıl güvenelim sana?”

Adam: “Ya Ömer” der ve İsra süresi 34.ayeti okur. 
“Söz verenler verdikleri sözden mükelleftir. Yarın 

huzuru mahşer de hesaba çekilecektir.”
Hazreti Ömer;”Peki, Fakat yerine bir kefil almamız 

lazım.
Sen gelmezsen onu idam edeceğiz.”
Adam oradaki kalabalığa sorar kefil olacak olan var 

mı? 
Kalabalıktan ses yoktur.
En arkadan biri elini kaldırır ve 
“Ben olurum Ya Ömer” der. 
Bakarlar ki bu kişi Hazreri Ebu Zer’dir.
Herkes şaşkın
“Ya Ebu Zer neye kefil olduğunu biliyorsun değil mi?”
der Hazreti Ömer 
“Bırakın gitsin adamı ben kefilim” der yine Ebu Zer.
Adam biniyor atına uzaklaşıyor.
3 gün herkes adamı konuşuyor gelecek mi gelmeye-

cek mi? Mescitte bile gündem oluyor.
Akşam namazına yakın uzaktan bir atlı geliyor.
Hazreti Ömer: “Be adam neden geldin?”
Adam: “Demesinler ki Müslümanlar söz veripte söz-

lerini tutmuyorlar diye geldim.”
Ölen adamın çocukları söz ister bu defa.
“Ya Ömer biz kısas hakkımızdan vazgeçtik.”
Hazreti Ömer:
“Peki neden affediyorsunuz babanızı öldüren bu 

adamı?”
“Ya Ömer demesinler ki Müslümanların arasında 

merhamet yok oldu!”
Ebu Zer’e dönüp;
“Sen bu adamın neyine, nasıl inandın da kefil oldun?”
Hazreti Ebu Zer; 
“Ya Ömer demesinler ki Müslümanların arasında gü-

ven, itimat kaybolmuş. Onun için kefil oldum” der. 
Birlik olalım.
Aramızda güveni, itimadı yok etmeyelim.
Yoksa dağılırız. Yok oluruz.

Vali Baruş Doğanşehir’de
İncelemelerde Bulundu

Malatya Valisi Ay-
dın Baruş Doğan-
şehir’de bazı ince-
lemelerde ve Bazı 
ziyaretlerde Bu-
lundu. Doğanşehir 
kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğ-
lu ve Doğanşehir  
Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’u 
ziyaret ederek 
incelemelerde bu-
lundu.2’DE

Erkenek Göletinde İncelemelerde Bulundu

DSİ.9 Elazığ Bölge Müdürü ve ekibi Erkenek Göletinde incelemelerde bu-
lundular.3’TE

Jandarma Yaralı Kuş’a Sahip Çıktı
Doğanşehir 
ilçesinde jan-
darma ekip-
leri devriye 
e s n a s ı n d a 
yaralı bir kuş 
bularak sa-
hip çıktı.3’TE
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Vali Baruş Doğanşehir’de
İncelemelerde Bulundu

Malatya Valisi Aydın Ba-
ruş Doğanşehir’de bazı incele-
melerde ve Bazı ziyaretlerde 
Bulundu. Doğanşehir kayma-
kamı Halil İbrahim Köroğlu ve 
Doğanşehir  Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’u ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.

İlk olarak Doğanşehir Kay-
makamlığını ziyaret eden Vali 
Aydın Baruş  Baruş, ilçesi-
nin genel durumu hakkında 
ilçe kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu’ndan bilgiler aldı.

 Akabinde Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt’u 
ziyaret ederek belediyenin ilçe 
genelindeki hizmetleri hakkın-
da bilgi aldı. Doğanşehir Be-
lediye başkanı Durali Zelyurt 
yaptığı açıklamada; “ Sayın  
Valimizi Doğanşehir Belediye-
mizde ağırlamaktan büyük bir 
onur ve kıvanç duymaktayız, 
bu nazik ziyaretinden dolayı 
öncelikle şahsım ve hemşeri-
lerim adına kendilerine teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya Valisi Aydın Vali 
Baruş daha sonra ilçede ya-
pımları devam eden Hüsne 
Küçük Kız İmam Hatip Anado-
lu Lisesi, Yıldız Küçük Öğrenci 
Yurdu, Spor Salonu ve Erkenek 
Çok Programlı Lisesinde ince-
lemelerde bulunarak Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Fikret Or-
han ve yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklama yapan 
Malatya Valisi Aydın Baruş, 
“Doğanşehir ilçemizi ziyaret-
lerde bulunduk. Halen devam 

eden Milli Eğitim yatırımları-
mıza hem de Gençlik Spor ya-
tırımlarımıza baktık ve ince-
ledik. Gerçekten Doğanşehir 
güzel tesisler kazanmış bunu 
müşahede ettik. Gerek ilçe 
merkezindeki 500 kişilik Do-
ğanşehir Spor Salonu, gerekse 
200 yataklı öğrenci yurdumuz 
tamamlanma aşamasında. 
Yine ayrı bir yerde öğrenci yur-
dumuz ve okulumuz var. Erke-
nek Çok Programlı Lisesinin 16 
derslik binası yeni bitti. Ger-
çekten çok güzel bina olmuş, 
temiz bir işçilik var. Çocukla-
rımız inşallah burada eğitim 
ve öğretime devam edecekler. 
Hem ilçe merkezimizin hem 
mahallelerimizin böyle tesisler 

kazanması bizleri mutlu edi-
yor. Şehir merkezinde yaşayan 
vatandaşlarımız kadar taşrada 
yaşayan vatandaşlarımızın ma-
hallelerde yaşayan vatandaş-
larımızın da böyle standartlara 
erişmesi gerçekten hükümeti-
mizin politikalarına uygun dü-
şen bir gelişim. Dolayısıyla da 
Erkeneklilere hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu güzel binanın 
çocuklarımıza öğrencilerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. 
Yine Gençlik ve Spor Müdürlü-
ğünce Erkenek’de bir halı saha 
inşaatı olacak. Yer temin nok-
tasında karar verildi inşallah 
onunda inşaatı yakında başlar. 
Dolayısıyla buradaki gençleri-
miz hem spor tesislerimizden 

hem de eğitim olanaklarından 
yararlanmalı. Diğer yerlerdeki 
çocuklarımızdan bir eksikleri 
kalmaz. Kaymakamımız, Bele-
diye Başkanımız başta olmak 
üzere bu çalışmalarda emeği 
geçen tüm arkadaşları tebrik 
ediyorum. Halen Doğanşe-
hir ilçesinde devam eden çok 
önemli yatırımlarda var. Yol 
yatırımları var, yolların asfalt-
lanması, doğalgaz çalışması; 
İnşallah önümüzdeki süreçte 
Doğanşehir çok daha güzel bir 
görünüme kavuşacak. Burada-
ki insanlarımızda daha mutlu 
daha huzurlu yaşamlarına de-
vam edecek” dedi.

Haber Merkezi

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner GÜLER, 2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılının Başlaması Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Ca-
ner Güler 2020 – 2021 Eğitim Öğretim 
yılının başlaması münasebetiyle bir me-
saj yayımladı. Doğanşehir Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler Mesajında;”  Sevgili 
veliler; tüm okullarımızda çocuklarımı-
zın sağlığı için her türlü önlemi aldık. 
Okul haricinde Canlı dersler ve EBA TV 
ile onların eğitimdeki aktivitesini sizler 
de kontrol ederek sürece katkı sunmalı-
sınız. En kısa sürede size emanet bırak-
tığımız çocuklarımızı okullarımızda yeni-
den görmenin heyecanı ve temennisi ile 
tüm personelimizle birlikte çalışıyoruz. 

Değerli öğretmenlerimiz; sürecin ba-
şından beri birçok alanda görev alarak 
sağlık ekiplerimize, güvenlik güçleri-
mize ve okullarımızdaki iş ve işlemlere 
fedakârca omuz verdiniz. Asıl görevimiz 
21 Eylül itibariyle başladı. Canlı dersle-
re katılım oranını arttırmak, öğrencileri 
sistem üzerinden takip etmek ve sürecin 
verimli geçmesi için tüm tedbirleri almak 
konusunda sizlere olan güvenimiz tam-
dır. Buradan hareketle yeni eğitim-öğre-
tim yılınızı tebrik ediyor, çalışmalarınız-
da başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Eğitim Ögretimin
İlk Zili Çaldı

Doğanşehir ilçesinde 2020-2021 Eği-
tim-Öğretim Yılının İlk Zili Okul Öncesi ve 
1.Sınıflar için çaldı.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner 
Güler ile birlikte Ertuğrul Gazi İlkoku-
lu’na giderek yüz yüze eğitimin ilk gü-
nünde öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İlçe Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu’na bilgi veren İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Caner Güler; “Tüm 
okullarımızı eğitim-öğretime hazır hale 
getirdik.Bu yılki önceliğimiz öğrencile-
rimizin sağlığı. Bu nedenle tüm okulla-
rımızda her türlü tedbirleri aldık.Yeni 
eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” dedi.
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GÜLÜN
Saray olmuş bakmaz gözüm,
Para pula koşmaz özüm,
O dağlarda meler kuzum,
Bir gül ile gülün canlar.

Yağmur yağar gıdım gıdım,
Çiçek ile gider adın,
Bulut gezer akar yudum,
Sevgi ile gülün canlar.

Elde ele gülüm gülsün,
Seven canlar murat alsın,
Gül sevgisi bizde kalsın,
Çiçek açmış gülün canlar.

Güzel sevda son dileğim,
Yağmur ile yağ meleğim,
Gül çiçekle gül bebeğim,
Bebem ile gülün canlar.

Dost özlemiş garip ağlar,
Derdim çoktur yordu dağlar,
İçten içe yolum bağlar,
Gariplerle gülün canlar.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Baba... Yalıtmak... 2. Atlarla çekilen, dört tekerlekli, yaylı, 

üstü örtülü binek arabası... Yıldız falcısı... 3. Isırmasına sebep 

olmak... Rengi karaya yakın olan, esmer... 4. Zamanın bölüne-

meyecek kadar kısa parçası, lahza... Parçalanıp dağılmış yer 

katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi 

kolu... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, 

ayağın şekline uygun demir parçası... 5. Ciltli ve ciltsiz olarak 

bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü... 

İğdiş etmek... Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış 

yapı... 6. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen ya-

ratıcı duygu, düşünce, ilham... Düşünce... Hiçbir zaman, hiçbir 

biçimde, sakın, zinhar... 7. Üzerine herhangi bir şey asmaya ya-

rar nesne... Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş 

bulunan, yeni karşıtı... İp merdiven (eski)... 8. Radyum elemen-

tinin simgesi... Atom numarası 24 olan, 1514 °C’de eriyen, ısı-

ya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr)... 

Belleme (halk ağzı)... Lityum elementinin simgesi... 9. Kas... Çok 

şişman... Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan... 10. Yıl... 

Kayak... Cemaate namaz kıldıran kimse... 11. Üzerinde çıkarıldı-

ğı yılın tarihi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına 

göre daha yayvan ve iri olan altın sikke... Genellikle sarık, boh-

ça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, 

üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş... 12. De-

nizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu 

bölümü... Canice (eski)... Alüminyum elementinin simgesi... 13. 

Kökten, asıl olarak, esaslı bir biçimde (eski)... Kabare oynayan 

oyuncu... 14. Şırnak iline bağlı ilçelerden biri... Ülkenin vali yö-

netimindeki bölümü, vilayet... Karganın çıkardığı ses... 15. Hiç-

bir özrün geçerli olamayacağını anlatan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Beyaz tenli, kara gözlü, kara saçlı... 2. Yapma, suni (eski)... 

Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz... Dokuzdan sonra ge-

len sayının adı... 3. Temiz, münezzeh... Eşi olmayan, biricik, ye-

gâne... Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, 

yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların 

kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi... 4. Orta ağır-

lık... Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri veya bu-

hardan oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inme-

siyle oluşan duman... 5. Tepi... Renyum elementinin simgesi... 

Acı katılmış olan... 6. Akasya, kitre, sütleğen vb. ağaçların ka-

buklarından sızarak donan, eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan, 

renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde... Ne var, 

ne oluyor?... Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım 

dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü... 7. 

Tanrıtanımaz... Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceke-

ti genellikle ipek yakalı takım giysi... Protaktinyum elementinin 

simgesi... 8. Kısa ve özlü (söz), veciz... Birikme, bir yerde top-

lanıp yığılma... 9. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren 

işaretin adı... Nasıl bir düşünceyle, niçin?... Elin parmak diple-

riyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... 10. Etkimek işi, tesir... 

Kısa sürede birçok mermi atabilen, isabet oranı düşük, tek elle 

de kullanılabilen bir tür makineli tüfek... Okyanusların güneş 

ışığının ulaşamadığı derin yerleri... 11. Soluk borusu... Bir şeyin 

esas tutulan yüzü, arka karşıtı... Anlamlı... 12. Kırmızı ile mavi-

nin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya ça-

lanı... Ölüm veya felaket haberi, kötü haber... 13. Şimdi, şu anda, 

hâlâ, henüz, daha 

(eski)... Skandiyum 

elementinin sim-

gesi... Çelişkili ve 

tutarsız iki cümle-

yi birbirine bağla-

maya yarayan bir 

söz, amma, lakin... 

Ben... 14. Kocaeli 

ilinden olan kim-

se... Sapı kısa, kü-

çük odun baltası... 

15. Galvanizcinin 

yaptığı iş...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DSİ.9 Elazığ Bölge Müdürü ve 
ekibi Erkenek Göletinde inceleme-
lerde bulundular.

Doğanşehir ilçesine bağlı Er-
kenek Mahallesi'nde yapımı de-
vam eden Erkenek Gölet inşaatını 
DSİ. 9. Elazığ Bölge Müdürü Mah-
mut Dündar ve  beraberindeki he-
yet, incelemede bulundu. 

Bölge Müdürü Dündar sosyal 
medyada yaptığı açıklamada şu 
sözlere yer verdi;      

Suyun çok verimli bir şekilde 
kullanıldığı ve yoğun talebin ol-
duğu  Malatya ilimizde yapılan 
tarımsal yatırımların en kısa za-
manda faydaya dönüşmesini sağ-
lama önem arz etmektedir. Söz 
konusu inşaatlarda yapılan ince-
lemelerde;

Bölge Müdürü Dündar;
"Malatya iline 90 km mesa-

fede, Doğanşehir ilçesi Erkenek 

Mahallesi sınırları içerisinde Kara 
Dere üzerinde yer almaktadır. Ön-
yüzü ve rezervuarı membran kap-
lı kaya dolgu tipinde, temelden 41 
metre yüksekliğinde ve 3 milyon 
170 bin m3 depolama kapasite-
siyle, Doğanşehir ilçesi Erkenek 
Mahallesine ait 9.130 dekar tarım 

arazisini sulayacaktır. Sulama şe-
bekesi inşaatı tamamlanmış olup, 
İnşaatı devam eden gölette su tu-
tulması aşamasında membran ve 
drenaj imalatlarında meydana ge-
len tahribatlar incelendi. Gölette 
su tutulabilmesi ve benzer sorun-
ların yaşanmaması için yapılması 

gereken çalışmalar belirlenerek, 
kalan imalatların tamamlanması 
akabinde su tutulmak suretiyle 
bir bütün olarak vatandaşlarımı-
zın istifadesine sunulacaktır. Ma-
latya ilimize, Doğanşehir ilçemize 
ve Erkenek Köyümüze bereket ge-
tirmesini dileriz." dedi.

Erkenek Göletinde İncelemelerde Bulundu

Jandarma Yaralı Kuş’a Sahip Çıktı
Doğanşehir ilçesinde jan-

darma ekipleri devriye esna-
sında yaralı bir kuş bularak 
sahip çıktı.

Doğanşehir ilçesine bağlı 
Polat Mahallesi Pamuklu mev-
kiinde devriye gezen Polat Jan-
darma Karakolu ekipleri arazi-
de yaralı bir Şahin kuş buldu.

Yaralı Şahin'e sahip çıkan 
Jandarma ekipleri kuşu tedavi 
ettirmek için veterinere götür-
dü. Veteriner'de yapılan mü-
dahalenin ardından yaralı Şa-
hin tekrar doğaya salıverildi.
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A D A L E T    
Ü Z E R İ N E -7

  2010 yılında Washington Üniversi-
tesinin Uluslararası  İlişkiler Bölümünde 
ha-zırlanan ve “ Global Economic Journal 
” isimli dergisinde yayınlanan “ An Eko-
no- mic İndex” isimli makalede, insani 
ve politik haklar ve uluslararası  ilişkiler 
konu-larındaki uygulamalar dikkate alına-
rak, ülkelerin yönetim anlayışları, İslam’ın 
te-mel ilkeleriyle mukayese edildiğinde; 
Kuran’ın ortaya koyduğu değerlere  uygun 
olarak  yaşamakta olan  ülkelerin  başında  
İrlanda,  Danimarka  ve  Lüksemburg   gel-
mekte, Türkiye 71. ci - Suudi Arabistan 91. 
ci – İran 139. cu – Pakistan 145. ci sırada 
bulunmaktadır. 208 ülke arasında ilk otuz 
ülke arasında hiçbir Müslüman ülke bu-
lunmamaktadır. Bu durumu bir makale ile 
insanlığa duyuran İranlı profe-sör Hossein 
Askari; bir İslam Ülkesinin nasıl olması 
gerektiğini bakın nasıl tanım-lamakta-
dır.  “ Eğer bir ülke veya toplum, seçimle 
gelmeyen baskıcı  ve  adaletsiz yöneticiler 
tarafından yönetiliyorsa, insanlar kanun 
önünde eşit  değillerse,  din dahil hiçbir 
konuda düşünce özgürlüğü yoksa, bazıları 
fakirlik çekerken diğerleri lüks içinde yaşı-
yorlarsa, sorunların çözümlerinde diyalog 
ve uzlaşma yerine bas- kı ve şiddet uygu-
lanıyorsa ve adaletsiz uygulamalar yaygın  
halde  ise,  o toplum ve ülke, İslam olarak 
kabul görülemez” … 

      İslam’ı yaşadığını sanan bizler,  bu  
durumdan  hicap  duymalıdır. Ve  oturup 
kafamızı iki elimizin arasına alarak  iyice  
düşünmeliyiz.  İstiklal  Marşımızın  şairi 
Mehmet Akif,  konu ile ilgili olarak  şu  
dizeleri  sunmaktadır. “ Ey koca Şark ! Ey 
ebedi meskenet ! - Sen de kımıldanmaya 
bir niyet et  -  Korkuyorum garbın elin-de 
yarın – Kalmayacak çekmediğin melanet” 
… Günümüz  İslam  dünyasının  du-rumunu 
ne güzel anlatıyor değil mi? ( Bu bilgiler 
diyanet yazarlarından Ayşe  Su-cu’nun bir 
gazete yazısından alınmıştır.) Bu konu ile 
ilgili olarak, önemli  bir  şah-siyet “ Batıya  
doğru gittim, oralarda  İslam yoktu  ama, 

İslamî bir  yaşantı  vardı. Ancak doğuya 
doğru gittiğimde ise görünürde İslam vardı 
ancak, İslamî  yaşantı-dan eser yoktu” 
demiştir.                      

     Türk ve İslam  alimlerinden  yarar-
lanan  Avrupalı  Devletler, Rönesans  ve  
Re-form hareketlerinin etkisi ile, dinin etki 
alanından kurtularak akıl ve ilme yönelip 
büyük bir ivme kazanıp, her konuda üstün 
bir konuma gelirlerken; İslam  ülkele-ri,  
akıl  ve  bilimden uzaklaşıp dinin  taassu-
buna sıkışıp kalmışlardı. Oysaki İslam dini,  
hiç zaman bilimi yasaklamamış üstelik  
başta İslam Peygamberi olmak üze-re 
İslam ileri gelenleri, akıl ve bilime teşvikte 
bulunmuşlardır. İslam Peygamberi “ İlim 
Çin’de de olsa gidin alın” derken, damadı 
ve aynı zamanda amcasının oğlu dördün-
cü halife Hz. Ali “ Bana bir harf öğretenin 
kölesi  olurum” diyerek  bilime ve aydın-
lanmaya ışık tutmuşlardır … Zamanla orta 
çağ  Avrupa’sı,  bu  gibi konu-larda  uyanış  
gösterdiği  sıralarda, ilim adamı Galile, “ 
Dünya yuvarlaktır ve dön-mektedir” deme-
si  üzerine  kilise  tarafından yargılanıp 
ölüme mahkum edilmiş-ti. Yalnız o mu?  
İlmi konularda fikir  beyan  eden  herkes  
‘ Bunun  içine  şeytan girmiş denilerek  
aynı  akıbete  uğratılıyordu. Güya din adı-
na  adalet  uygulayan kilise ve adamları, 
Cennet’ in anahtarını halka  para  karşılığı 
satmaktan da  geri kalmıyorlardı. Adalet, 
kendi arzu ve çıkarları doğrultusunda uy-
gulanır olmuştu. Ne zaman ki Martin Lut-
her; İncili Latinceden Almancaya çevirerek 
herkesin dini bilgileri kendi dillerinde 
gerçek manada öğrenmesini  sağladı ve ne  
zamanki  in-sanlara “ Ey millet! sizler boş  
yere  paranızı verip de  Cennet’in anah-
tarını satın almaya kalkmayın. Zira ben, 
Cehennemin  anahtarını  onlardan  satın  
aldım  ve  kapısına da  kilit  vurdum.  Artık 
korkmanıza ve çekinmenize gerek kalma-
mıştır” diyerek halkı gaflet uykusundan  
uyandırmaya  çalışmıştır. Bununla beraber 
ne zaman ki Rönesans ve Reform  hare-
ketleri alenen hayata geçirildi, Avrupalı  
ül-keler her konuda, ilim, ekonomi, sanayi, 
teknoloji  ve sosyal alanda büyük geliş-me-

ler kaydetmeye başlamıştır. Adalet ise, ak-
lın aydınlanması  ile  birlikte  Jean Jacques 
Rousseau ve  Maximilien Robespierre , 
Montesquiyo  gibi  ilim  adamla-rının ön 
görüleri  doğrultusunda kendi mecrasına 
çekilmiş oluyordu.      

    Yine o dönemlerde, Avrupa’da, güçlü 
bir kral olan Friedrich, kendisine büyük 
bir saray yapılması  hususunda  emirler 
veriyordu.  Sarayın yapılacağı  yerde bir 
vatandaşın mülkü bulunmakta idi. İstimlak 
hususunda mal sahibi  ile temas  ku-ru-
luyor, ancak, mal sahibi mülkünü satmak 
istemiyordu. Durum kral Friedrich’e akta-
rılıyor. Friedrich, “ O mülkün istimlaki ol-
madan yapılacak sarayın bir değeri olmaz. 
İki misli fiyat verin ve mutlaka alın orayı” 
diye emir verir. Fakat gel gör ki adam asla 
rıza göstermemektedir. Kral Friedrich bu 
duruma  çok  bozulur  ve  si-nirlenir. “ 
Gidin söyleyin ona. Para ile olmasa bile, 
gelir zorla alırım ondan orayı” diye  haber  
salar.  Adam inadında  ısrarlıdır. “ Kral da 
olsa, benim  malımı zorla  elimden alamaz. 
Zira Berlin’de hakimler var, onlar benim 
hakkımı korurlar” de-miştir. Bu durum 
karşısında Kral Friedrich pes edip ve kara-
rından vazgeçmiştir …

     Şimdi geçelim Osmanlıya. Osman-
lının kısa bir süre  içerisinde  üç  kıtaya 
yayıl-masında; orta çağda hemen bütün 
ülke halkları, adaletten yoksun ve  son  
dere-ce  baskıcı bir idareye adeta mahkum  
olduklarından, Osmanlı’nın hükmü altına 
girmekten pek rahatsızlık duymamış ve 
direniş göstermemişlerdir. Zira Osmanlı 
aldığı ülke insanlarının dinlerinde ve sos-
yal yaşantılarında müsamahakar ve adil 
davranmıştır. Zira Osmanlı, bilgili, kültür-
lü  ve  her  konuda  oldukça  iyi yetişmiş 
Hükümdarlarca  ve  de  devlet adamlarınca 
idare ediliyor ve  insanlara  adil  dav-ra-
nılıyordu. Ancak sonraları bu özellikler 
kaybolunca, zamanında fethedilen  bü-tün  
topraklar birer birer kaybedilmiştir. Çünkü  
devletin  başına  geçirilen  padi-şahlar, 
ömürlerinin çoğu  hapis  hayatıyla  geçir-
miş,  akıl  sağlığından yoksun  in-sanlardı. 
Asıl  ülkeyi idare etmeye çalışanlar ise Va-

lide  Sultanlar ve  onların  yar-dakçıları idi. 
Ülkede adaleti sağlayan  şeyhülislamlar, 
bir  zamanlar  padişahların saygı  duydu-
ğu ve  onların verdikleri  kararlara itibar 
ettikleri  insanlardı.  Ancak zamanla her 
konuda  olduğu  gibi  bir  ülkeyi  ayakta 
tutan  adalet  uygulayıcıları olan bu in-
sanlar da, gerek çıkarları ve gerekse ölüm  
korkusu  ile  yanlış  ve  ada-letsiz fetva-
lar verebilmişlerdir.  I.V. Mehmet ( Avcı ) 
zamanında, padişah devlet işleri ile uğraş-
maz, av peşinde koşarken, önce Köprülü 
Mehmet Paşa ve  takiben oğlu Fazıl Ahmet 
Paşa’nın sadrazamlığında devlet işleri hiç 
aksatılmadan adalet-le yürütülüyordu.  
Fazıl Ahmet Paşa; bu devirde gerek Kösem 
Sultan ve gerekse devlet içinde çöreklen-
miş çıkarcılarca, işlerine gelmeyen bazı 
kişilerin idamı için şeyhülislam’a  idam 
fermanı verdirmeleri  üzerine “ Bu  idam  
fermanlarını  kim imzaladı? diye kızgınlık-
la  sormuş,  şeyhülislamın “ Hayatımdan  
endişe  ettiğim için imzalamak zorunda  
kaldım” demiş  bunun  üzerine “ Efendi, 
efendi.  Tanrı yerine birilerinden korkmak 
senin gibi  bir  din  adamına yakışır mı?”  
diye  onu azarlamış ve kendisini sürgüne 
gönderirken, yerine başka birini şeyhü-
lislam ola-rak atamıştır.  Böyle durumlar 
olunca da,  adaletle  yönetilen  devlet, 
adaletten yoksun, keyfi  bir idareye mah-
kum olabilmektedir. Lüks ve şatafatlı ya-
şam,  bit-mez tükenmez diye bilinen devlet 
hazinesini eritilmiştir. Dolayısı ile  bir  
zaman-lar hükmü altında  olan ülkelerin  
oyuncağı durumuna düşülmüştür … Şimdi 
de Osmanlı’nın en güçlü  hükümdarlarının 
adalet anlayışları ile ilgili  bir  iki  örnek 
verelim.  

MÜNİR
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AK Parti’de Özcan Selçuk Güven Tazeledi
AK Parti Doğanşehir ilçesinde Gençlik Kolları 6. olağan 

kongresine tek aday olarak yeniden aday olan Özcan Sel-
çuk tekrar başkan seçildi. Seçim, İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü konferans salonunda yapıldı.

AK Parti Doğanşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özcan 
Selcuk, kongrede yaptığı konuşmada;

"Değerli yol arkadaşlarım. Size öncelikle şunu ifade 
etmek istiyorum. AK Parti Gençlik Kolları altında siyaset 
yapmak önemli bir imtiyazdır. Davamıza hizmet etmeye de-
vam edeceğiz. Önümüzde güçlü ve büyük Türkiye yolunda 
gerçekleştirmemiz gereken hedefler var. Biliyoruz ki bu ha-
reketin umudu da gençlerdir. AK Parti’de siyaset yapmayı, 
genç olmanın gururunu nasıl yüreğimizde yaşıyorsak, yine 
AK Partili genç olmanın sorumluğunu yüreğimizin en de-
rinliklerinde hissediyoruz."dedi.

Pandemi tedbirlerinin alındığı Gençlik 
Kolları 6. olağan kongresine,

Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi, Doğu Anadolu 
Bölge Koordinatörleri Velat Akyıldız, Lokman Hekim Güler, 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt,AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu ‘nun katılımlarıyla 6. Gençlik Kolları 
Olağan Kongresi gerçekleşti.


