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Başkan Vahap Küçük’ten Halk Günü
Doğanşehir Beledi-

ye hizmet binası Başkanlık 
makamında gerçekleştirilen 
halk gününde mesai saat-
leri içerisinde vatandaşlar 
istediği saatte makama ge-
lerek Doğanşehir Belediye 
başkanı Vahap Küçük’e talep 
ve isteklerini belirtme imkânı 
buluyorlar. Oldukça yoğun 
geçen halk gününde Başkan 
Küçük aldığı notlarla gelen 
taleplerin büyük bölümünü 
çözüme kavuşturuyor.>>5’te  

Doğanşehir’in Gururu
Kaymakam Göreve Başladı

Hendek'in çalışkan ve genç 
Kaymakamı İdris Akbıyık Şişli 
Kaymakamlığı'na atandı. Ed-
inilen bilgilere göre İdris Ak-
bıyık’ın görev aldığı yerlerdeki 
yaptığı hizmetlere bakıldığında 
Şişli’de birçok dengenin değişe-
bileceği öngörülüyor.>>4’te

Doğanşehir Küçüklü’nün su sorunu çözülüyor
Doğanşe-
hir İlçesi’ne 
bağlı Küçüklü 
Mahallesi’nde 
içme suyu alt 
yapı çalışma-
ları devam 
ediyor.>>4’te

GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ,
GÖNÜLLERİ KAZANDIRIYOR

AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından uygu-
lanan Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Muş ilinden Malatya’ya 
gelen öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 
ile bir araya geldi. Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Gürkan, 
“Türkiye’nin her köşesinde bir güzellik göreceksiniz” dedi>>2’de

CHP Akçadağ İlçe Örgütü İstifa Etti
CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba'nın CHP'yi HDP'leştirmek 
çabası içerisinde olduğunu ileri sürerek Akçadağ 
ilçe örgütü olarak  istifa ettiklerini açıkladı>>6’da
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Seninle uğraşan insanla asla 
uğraşma; Uğraşırsan onunla aynı 
yerde kalırsın. Onu yol kenarına 

bırak ve yoluna devam et.
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GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ,
GÖNÜLLERİ KAZANDIRIYOR
AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından uygulanan Gönül Köprüsü Projesi kapsamında 
Muş ilinden Malatya’ya gelen öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. 
Öğrencilere hitaben konuşan Başkan Gürkan, “Türkiye’nin her köşesinde bir güzellik göreceksiniz” dedi

AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkil-
er Başkanlığı tarafından uygulanan Gönül 
Köprüsü Projesi kapsamında Muş ilinden 
Malatya’ya gelen öğrenciler, Battalgazi il-
çesine geldi. Battalgazi ilçesinin tarihi me-
kânlarını gezen öğrenciler, daha sonra Bat-
talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 
tarafından ağırlandı. Burada konuşan AK 
Parti İl Başkan Yardımcısı Cumali Altıntop, 
Gönül Köprüsü Projesi’nin önemine dikkat 
çekerek, “Gönül Köprüsü kapsamında Muş 
ilimiz kardeş il oldular. Bu vesile ile söme-
str tatilinde biz Muş’tan öğrencilerimizi 
alarak Malatya’ya davet ettik. Kendileri de 
bizleri kırmadılar Malatya’ya teşrif ettiler. 
Davetimizi kırmadığınız için sizlere teşek-
kür ediyorum. Bugün Battalgazi Belediye 
Başkanımız bizleri ağırladı. Kendilerine 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Battalgazi merkez İlçe Başkanı 
Osman Güder ise, Muş ilinden gelen öğren-
cileri ve öğretmenleri ağırlamaktan mem-
nun olduklarını belirterek, “Sizleri Bat-
talgazi bölgesinde ağırlamaktan onur 
duyuyoruz. Bu güzel pırıl pırıl gençlerimizle 
gurur duyuyoruz. Ülkemizin her tarafını 
ileride sizlere teslim edeceğiz. Bizler 
geçmiş kuşaklardan bayrağı nasıl teslim al-
dıysak, sizlerde bizlerden bu bayrağı teslim 
alacaksınız. Yarınlarımız için ülkemizi si-
zlere teslim edeceğiz. Biliyorsunuz ülkem-
iz üzerinden değişik oyunlar oynanıyor. 
Ülkemizi doğu, batı, kuzey, güney diye bölm-
eye çalışıyorlar. Bizleri ayırmaya ve ayrıştır-
maya çalıştırıyorlar. Oyun bununla bitmiyor, 
insanımızı farklı meşreplere bölerek Kürt, 
Türk, Laz, Çerkez diye ayırmaya çalışıyor-
lar. Ben Malatyalıyım ama Kürt’üm. Benim 
eşim Türk. Bu ülkede ayrı gayrımız yok. Biz 
bu oyunlara alet olmayacağız. Muşlular, 
Vanlılar, bu ülkede yaşayanlar hepsi bizim 
kardeşimizdir. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. 
Bunun için genç kardeşlerimize çok önemli 
görevler düşüyor. Buraları gezip görecek-
siniz. Gittiğinizde sınıfınızda, mahallenizde 
Türkiye’nin bir bütün olduğunu, insanların 
birbirlerini çok sevdiğini anlatacaksınız. 
Malatya’da da Kürtlerin ve Türklerin old-
uğunu ve birbirleriyle sorunlarının ol-

madığını anlatın’ diye konuştu.
Battalgazi belediye Başkanı Selahat-

tin Gürkan’da, Muş ilinden gelen öğren-
cileri ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “Partimizin yap-
mış olduğu Gönül Köprüsü kapsamında 
Muş’taki öğrencilerimizin, öğretmenlerim-
izin Malatya’ya gelerek buraları tanımaları, 
buranın tarihi, coğrafyası ve demografik 
yapısı hakkında bilgi almaları noktasın-
da, buranın kültürüyle ilgili bilgi alıp kendi 
memleketlerine gitmeleri, eğitim, iletişim 
ve etkileşim ürünüdür. İnsanlar birbirleri-
yle iletişim kuracak, etkileşim içine gire-
cek ve bir eğitim formatı ortaya çıkacak. 
Dolayısıyla sizler buraya gelecek, bizler 
oraya gideceğiz. Cennet vatanımızın her 
köşesine gideceksiniz. Her yerde bir güzellik 
göreceksiniz. Önemli olan güzel bakmaktır. 
Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Bugün 
içinde bulunduğumuz süreç içinde, ülkem-
iz içten ve dıştan bazı mahfiller gaflet ve 
delalet ve hatta hıyanet içindeler. Bu ülke 

geçmiş bin yılın ötesinde, 5 bin yıllık bir mil-
letiz. Bu ülkede her kes hısım akraba olmuş. 
Kız alıp kız vermişler. Bu memleketin her 
köşesi bizimdir. Milli Kurtuluş savaşımızdan 
sonra Türkçülüğün esaslarını yazan 
Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. Bu mil-
let Alicenap bir millettir. Kadirşinas 
bir millettir. Dünyanın her tarafın-
da Türkler vardır. Türkler her zam-
an gittikleri yerlere medeniyet, 
insanlık götürmüşlerdir. Dün Cum-
hurbaşkanımız Afrika bölgesine zi-
yarette bulundu. Oradaki insanların 
büyük sevgisiyle karşılaştı. Bu de-
mek oluyor ki ülkemiz güçlü olursa, 
onların elinden de tutabiliriz. Çünkü 
onların elinden tutacak başka bir mil-
let yok. Şunu özellikle söylüyorum. 
Bu memleketin içine nifak sokmak 
isteyen insanlar, bu memleketin in-
sanı değildir. Bunları insan olarak 
vasıflandırmakta çok doğru değildir. 
İnsanı yaşatmamız lazım ki devlet 
yaşasın. Bir insanı öldüren, insanlığı 
öldürmüş gibidir. Bombalarla hem 
kendisini öldüren, hem de başka in-
sanların ölümüne sebep olanlar var. 
Memleketimizi huzursuz etmek isti-
yorlar. Bunlar sizlerini daha iyi şart-
larda eğitim almanızı engellemek 
istiyorlar. Siz çocuklarımız, yarın-
ların büyükleri olacaksınız. Bizimde 
öğrencilik hayatımızda Türkiye’nin 
dört bir tarafından arkadaşlarımız 
vardı. Pırıl pırıldık. İnsanın iyisi 
iyidir. Dolayısıyla sizlerden ricam 
önce sorgulayın, araştırın. Siz sorgu-
ladıkça doğru yola gidersiniz. Allah 
insana akıl vermiştir. Akıl nimetini 
insanoğlu doğru kullanırsa Cennet 
ile müjdelenmiştir. İnsan düşünürse, 
haramı helali gözetirse, düzgün ol-

maya niyet edip gayret gösterirse, Allah 
ona bildiklerinin yanında bilmediklerini de 
öğretir. Ve onu doğru yola iletir. O yüzden 
çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım” dedi.
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Adam, Kadından Boşanmak İstediğini 
Söyledi. Kadının Cevabı, Adamı Şok Etti. 

Hikâye yi en az birkaç kez okudum 
ancak her seferinde gözyaşlarıma hâkim 
olamıyorum. Aşkı özetleyen ve herkesin 
okuması gereken bir yazı. Üzücü olsa da 
sevgi ve ilişkilerden ders almamızı sağlaya-
cak bir hikâye.

Adamın yazdığı bu yazı internette 10 
yıldır konuşuluyor. Gerçek mi yoksa kurgu 
mu tam olarak bilmesem de, kesinlikle 
paylaşmaya değer bir yazı. Okuyunca daha 
iyi anlayacaksınız.

Birkaç dakikanızı ayırın ve hikâyeyi 
sonuna kadar okuyun.

     Bir gece eve geç geldim. Eşim, akşam 
yemeği için masayı hazırlarken elini tuttum 
ve “Boşanmak istiyorum” dedim. Sözler-
imden alınmışa benzemiyordu. Sakince 
nedenini sordu. Cevap vermek istemedim. 
Bu, onu kızdırdı. Çatal ve kaşıkları fırlata-
rak bana “Sen adam değilsin!” dedi. O gece 
hiç konuşmadık. Uyuyordu. Evliliğimizin 
bitmesinin ardındaki nedeni bilmek istiyor-
du. Bense tam olarak ne cevap vereceğimi 
bilemiyordum. Kalbimi Jane’e kaptırmıştım. 
Artık eşimi sevmiyordum. Ona acıyordum!

Derin bir vicdan azabı içerisinde, evi, 

arabayı ve şirket hisselerinin 30%’unu 
alabileceğine dair bir boşanma anlaşması 
hazırlattım. Görür görmez anlaşmayı yırtıp 
attı. On yıldır hayatıma ortak olan kadın 
artık bir yabancıydı. Harcadığı zaman ve 
verdiği emeğe acıyordum. Ama söyle-
diklerimi geri alamazdım. Bir gün yanımda 
bağırarak ağladı. Aslında bu tepkiyi ilk kez 
boşanmak istediğimi söylediğimde bekli-
yordum ondan. Boşanma fikri artık daha 
gerçekçi geliyordu.

Yine bir gece eve geç geldim. Masanın 
üstünde bana yazdığı bir yazıyı gördüm. 
Yemek yemedim. Hemen uyumaya gittim.

Sabah bana boşanma koşullarını anlat-
tı. Benden tek bir şey istemiyordu. Boşa-
nana dek hayatımızı eskisi gibi yaşamamızı 
istiyordu. Nedeni ise gayet basitti. Çocuğu-
muzun sınavları yaklaşıyordu ve çocuğu-
muzun durumdan etkilenmesini istemiyor-
du.

Ayrıca, bana onu evlendiğimiz gün eve 
kucağımda nasıl taşıdığımı hatırlattı. Mah-
keme gününe kadar her gün onu kapıdan 
yatak odasına kadar kucağımda taşımamı 
istedi. Delirdiğini düşünmeye başladım. An-
cak evde huzursuzluk çıkmasın diye garip 
olan bu teklifini kabul ettim.

İlk gün, eşimi kucağımda yatak odasına 
kadar taşıdığımda ikimiz de bir gariplik 
seziyorduk. Oğlumuz ise neşeli bir şekilde, 
“Aslan babam! Annemi kucağında taşıyor!” 
diye alkışladı. Oğlumun söyledikleri içim-
de bir yerlere dokundu. Eşimi, yatak 
odasından oturma odasına sonra da kapıya 
kadar kucağımda taşıdım. Gözlerini kapa-
ttı ve sakince, “Boşanacağımızı oğlumuza 
söyleme” dedi. Onaylayan bir ifadeyle kafa-
mı salladım ve yere indirdim.

İkinci gün duruma biraz daha 
alışmıştık. Göğsüme yaslandı. Bluzundaki 
parfümün kokusunu alabiliyordum. Fark 
ettim ki eşime uzun süredir kadın gözüyle 
hiç bakmamışım. Artık genç bir kız değildi. 
Suratında kırışıklıklar vardı ve saçları beya-
zlıyordu. Evliliğimiz ona verdiği hasar belli 
oluyordu. Bir anlığına ona ne kadar zarar 
verdiğimi anladım.

Dördüncü günümüzde eşimi kucağıma 
aldığımda, aramızda bir bağ oluştuğunu 
hissettim. Kucağımdaki kadın bana ve 
evliliğimize on yılını vermişti. Beşinci ve 
altıncı günde, aramızdaki bağın giderek 
yoğunlaştığını gördüm. Mahkeme günü 
yaklaştıkça aramızdaki bağ daha da kuv-
vetleniyordu ve eşim giderek daha hafif 
gelmeye başladı.

Bir sabah eşime yaşattığım acının 
farkına varmaya başladım. Bir anda eller-
imi başını okşarken buldum. Oğlumuz o 
an içeriye girdi ve “Baba, annemi taşıma 
zamanı!” dedi. Annesini her gün kucağımda 
taşımam oğlumun hayatındaki en önem-
li şeylerden birisi haline gelmişti. Eşim, 
oğlumuzu tuttu ve ona sıkıca sarıldı. Bense 
fikrimi değiştirmemek için kafamı çevir-
dim. Eşimi kucağıma aldım ve eliyle boynu-
mu sardı. Onu kucağımda sıkıca tutuyord-
um, tıpkı evliliğimizin ilk günü gibi.

Mahkemeden bir gün önce eşimi 

yine kucağıma aldım. Adım atmakta zor-
lanıyordum. Ne yapmam gerektiğine karar 
vermiştim. Jane’in yanına gittim ve ona 
“Üzgünüm, Jane. Artık eşimden boşanmak 
istemiyorum” dedim.

Her şeyin farkına varmıştım artık. 
Evliliğimizin ilk günü eşimi ilk kez kucağım-
da evimize taşımıştım ve ölene dek onu 
kucağımda taşıyacağıma yemin etmiştim. 
Eşime çiçek almaya karar verdim. Çiçekçi 
nota ne yazdırmak istediğimi sorunca da 
gülerek, “Ölüm bizi ayırana dek seni ku-
cağımda taşıyacağım” dedim.

Eve geldim. Ellerimde çiçekler ve 
suratımda içten bir gülümsemeyle. Ben 
dışarıdayken eşimin vefat ettiğini öğren-
dim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim 
birkaç aydır kanserle mücadele ediyordu. 
Bense Jane ile ilgilenmekten bunu bile 
fark edememiştim. Öleceğini biliyordu 
ve oğlumuzun bana tepki göstereceğini 
düşündüğünden boşanmamızı ona belli 
etmememi söylemişti. Oğlumun gözünde 
son ana dek eşini seven bir baba olarak 
görünmüştüm. Eşimi son kez kucağımda 
taşıdım…

Günlük hayatımızdaki önemsiz ve sıkıcı 
görünen ayrıntılar aslında ilişkilerimizi 
şekillendiren şeyler. Ne kadar büyük bir 
evinizin olduğu, ne model bir arabanız 
olduğu ya da banka hesabınızdaki paranın 
miktarı hiçbir anlama gelmiyor. Para, araba 
ve ev gibi şeyler mutluluğuna bir nebze de 
olsa katkı sağlayan araçlardır. Ama hiçbiri 
size kalıcı mutluluk sağlamaz.

Bu nedenle, sevdiğiniz kadının hayat 
arkadaşı olun. Aranızdaki bağı kuvvetle-
ndirmek için birbirinize küçük jestler yapın.

Birçoğumuz vazgeçtiğimiz an başarıya 
ne kadar yakın olduğumuzun farkına bile 
varamıyoruz.

Sevginin gücü

HÜSEYİN KARAASLAN

Malatya Büyükşehir’den “Bilge Terzi” ye vefa...
Bilge Terzi olarak da bilinen Malatyalı 

Mütefekkir Mehmed Said Çekmegil, Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen panel ile 
yad edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi 
Konferans Salonu’nda düzenlenen panele 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekret-
eri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı 
Metin Torun, daire başkanları, şube müdürl-
eri, kurum kuruluş temsilcileri ile kalabalık 
vatandaş topluluğu katıldı.

Malatya’nın önemli bir köşe 
taşı

Panelin açış konuşmasını yapan Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, 
Malatya’nın değerlerini anmaya devam ede-
ceklerini anlatarak “Mehmed Said Çekme-
gil’in Malatya’nın kent tarihi, kültür tarihi 
açısından baktığımız zaman önemli bir köşe 
taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önce 
Topal Said Hoca olarak bilinen Said Ertürk’ü 
anmıştık. Fethi Gemuhluoğlu Sempozyumu 
düzenlemiştik. Bilindiği üzere 15 Temmuz 
gibi çetin bir süreci atlattık. Malatya kendine 
düşeni en güzel şekilde yaptı. Çok güzel bir 
mücadele ve direniş gösterdi. Bu direnişin 
altında da Mehmed Said Çekmegil gibi Topal 
Said Hoca gibi Malatya’nın bir çok değerin-
in olduğunu gördük. Malatya’da bu farkın-
dalığın oluşturulmasında bu insanların büyük 
emeklerinin olduğunu gördük. Bu değerlerin 
halkımız arasında somut olarak da yaşadığını 
gördük” dedi.

 

Fikirleri, Türkiye sathında 
makes bulmuştur

Daha sonra panele geçildi. Ömer Şevki 
Hotar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelde Murat Zengin, Ercan Aslaner, Metin 
Önal Mengüşoğlu ve Selami Çekmegil bir-
er konuşma yaptılar. Paneli başlatan Ömer 
Şevki Hotar, Mehmed Said Çekmegil’in çok 
sayıda insan üzerinde emekleri olduğunu 
belirterek, “Onu hayırla yad ediyor, rahme-
tle anıyoruz. Çekmegil, her ne kadar hayatını 
Malatya’da geçirmişse de onun fikirleri, 
düşünceleri Türkiye sathında makes bulmuş-
tur” diye konuştu. 

Onun düşünce tarzına herkes 
hayret ederdi

Murat Zengin, “Kıymetli dostum Mehmet 
Said Çekmegil hakkında konuşmayı şeref 
addediyorum. Düşünmeyi, eleştirel düşünme 
noktasına taşıyabilen ve kendisine temas 
eden her insanda bunu ustalıkla harekete 
geçiren bir büyüğümüz ve mütefekkirimizdi. 
Onun düşünce tarzına herkes hayret ederdi. 
Fakat bu hayret, klasik önder, lider, imam 
ya da düşünce adamlarında olan hayretten 
bağımsız bir hayretti. Siz onun düşünce tarzı-
na, söylediklerine hayret ederdiniz; çünkü, o 
sizi öyle bir yola, öyle bir noktaya getirirdi 
ki bu hayret ettiğiniz şeyin mümkün olabi-
leceğine inanırdınız. Sizin de öyle düşünebi-
leceğinize inanırdınız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür 

M. Said Çekmegil’in aynı zamanda dam-
adı olan Ercan Aslaner de Merhum Mütefe-
kkirin yaşamından çeşitli anılarını paylaştı. 
Aslaner, şöyle konuştu:

“Gittiği bir lokantada, garsonlara içecek 
olarak ne olduğunu sorar. Onlar da alkollü 
içkileri sıralarlar. O da devamla ‘daha güzel 
içkiler yok mu sizde?’ diye sorar. Şaşıran gar-
sonlar ayran ve suyu içkiden saymıyorlardı 
ki artık bir şey söyleyemeyince o, ‘sizde ay-
ran ve su yok mudur’ der. Onlar cevaplarını 
almışlardır, çok mahçup olmuşlar ve yanında 
bile duramamışlardır. Böylece ayran ve su-
yun yanında diğer içkilerin hangi derecelere 
düştüğünü çok büyük bir başarıyla da göster-
miştir.”

Panelden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür eden Metin Önal Mengüşoğlu da 
“Başkan Ahmet Çakır’ın şahsında tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok 
değerli işler yapıyorlar. Bunlar tarihe not 
düşmektir. Umut ediyorum ki gelecek zam-

anlarda yeni kuşaklar, bundan yararlanacak-
lar inşaallah. Çekmegil Kitabı da yayınlandı. 
Orada birtakım metinler var. Acizane benim 
de bir metnim var. O anlamda belediyemize 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.  

Said Çekmegil’in oğlu Selami Çekmegil 
de programdan dolayı teşekkürlerini dile 
getirerek, “Türkiye’de belediyecilik derk-
en yol yapmak, havuz doldurmak, parkaları 
düzenlemek gibi konular anlaşılıyor. Ama 
Malatya, bu anlayışın ötesine taşmış bir bel-
ediyenin sahibi. Değerli Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve ekibi; fikri faaliyetlere, düşün-
sel aktivitelere de kapı açarak, her konuda 
Malatya’nın örnek olması gibi belediyecilikte 
de bütün Türkiye’ye inşaallah örnek olacak 
ve Türkiye’de fikri faaliyetlerin, düşünce ey-
lemlerinin yaygınlaşmasına vesile olacak. 
Bu bakımdan teşekkürümü ve yürekten te-
brikimi tekrar ediyorum. Allah onlardan razı 
olsun” dedi.

Panel programında ayrıca tüm katılım-
cılara Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış 
olduğu Mehmed Said Çekmegil kitabı ücret-
siz olarak takdim edildi.
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Doğanşehir’in Gururu
Kaymakam Göreve Başladı

Hendek'in çalışkan ve genç Kaymakamı 
İdris Akbıyık Şişli Kaymakamlığı'na atandı.

Hendek'in çalışkan ve genç Kaymakamı 
İdris Akbıyık Şişli Kaymakamlığı'na atandı. 
Edinilen bilgilere göre İdris Akbıyık’ın 
görev aldığı yerlerdeki yaptığı hizmetlere 
bakıldığında Şişli’de birçok dengenin değişe-
bileceği öngörülüyor. Akbıyık Geyve Kay-
makamı iken dar gelirli vatandaşlara Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile 55 metreka-
relik 43 konut yaptırıp hiçbir ücret almadan 
istedikleri kadar ikamet etmelerine im-
kan sağlayarak Geyvelilerin gönlünde taht 
kurmuş. Hizmetten ziyade sansasyonlarla 
gündemden düşmeyen Şişli’ye böylesi bir 
dönemde halkı ile iç içe, sorun ve problem-
lerine karşı duyarlı olan bir yöneticinin atan-
ması Şişli için bir nebze de olsa teselli kay-
nağı olacak. 

İdris Akbıyık kimdir? 1971 yılında Malat-
ya'nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu köyünde 
dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkoku-
lunda, ortaokul ve lise tahsilini Polat Kasa-
basında tamamladı. 1986 yılında A.Ü. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne 
girdi. 1990 yılında iyi derece ile mezun oldu. 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İktisat Anabilim dalında Yüksek Lisansını 
tamamladı. 1991-92 yılında Polis Akade-
misinde bir yıllık özel eğitimden sonra, Bur-
sa Emniyet Müdürlüğünde iki yıl Komiser 
Yardımcısı olarak hizmet etti. 1994 yılında 
Mülki idare Amirliği mesleğine geçiş yaptı. 
6 ay Sinop Kaymakam adaylığı, 5 Ay Yeşi-
lyurt Kaymakam Refikliği yaptı. Ankara'da 
4 aylık İngilizce kursundan sonra 8 ay süre 
ile inceleme araştırma ve eğitimi amacıyla 
İngiltere'de bulundu. 1,5 ay Elazığ'da Mülki-
ye Müfettişi refakatinde teftiş stajını yaptı. 
Afyon İhsaniye ve Denizli Güney ilçelerinde 
8 Ay süre ile Kaymakam Vekilliğinde bu-
lundu. 4 ay Ankara'da İçişleri Bakanlığında 
Kaymakamlık kursundan sonra Rize ili İkiz-
dere İlçe Kaymakamlığına atandı. 1997-1999 
yılları arasında İkizdere Kaymakamı olarak 
hizmet etti. 1999-2001 yılları arası Elazığ-
Ağın ilçesi ve 2001-2005 yılları arasında Di-
yarbakır'ın Çınar ilçesinde hizmet etti. 2005-
2006 tarihleri arasında Sındırgı Kaymakamı 
olarak görev yaptı. 2006-2010 tarihleri ar-
asında Yahyalı Kaymakamlığı, 2010 yılından 
2015 yılına kadar da Geyve Kaymakamlık 

görevini yürüttü. 2016 yılından bu güne ka-
dar Hendek Kaymakamlık görevinden sonra 
Şişli Kaymakamlığına atandı. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi  olarak hemşer-
imiz Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık’ı kutlar, 
Başarılarının devamını dileriz. 

Doğanşehir Küçüklü’nün su sorunu çözülüyor

Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Küçüklü Ma-
hallesi’nde içme suyu alt yapı çalışmaları de-
vam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 

ile Doğanşehir Belediyesinin iş birliği ile 
yapılan çalışmalar meyvesini vermeye de-
vam ediyor.  Doğanşehir’in genelinde içme 
suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı 
çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kap-

samında Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Küçüklü 
Mahallesi’nde içme suyu alt yapı çalışmaları 
devam ediyor.

Muhtar Şahin: Bu Hizmetler 
Kolay Alınabilecek Hizmetler 

Değil
Küçüklü Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, 

20 senedir evlerimizin önündeki çeşmel-
erden ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Hasre-
tle beklediğimiz içme suyu artık musluk-
larımızdan akacak. Şuan çalışmalar devam 
ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Ahmet Çakır ile Doğanşehir Beledi-
ye Başkanımız Vahap Küçük başta olmak 
üzere, MASKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Özgür 
Özdemir’e ve emeği geçen herkese mahallem 
adına teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Özdemir: 4,3 Kilometre 
İçme suyu Hattı Yapılıyor

Doğanşehir İlçesi Küçüklü Mahallesi’nde 
devam eden çalışmalar hakkında bilgiler 
veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ 
Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, içme suyu 
alt yapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte 
Küçüklü Mahallesi’nin içme suyu sorununu 
ortadan kaldıracağız. Dr. Özdemir, “İçme 
suyu alt yapısı ile ilgili çalışmalarımız Malat-
ya genelinde devam ediyor. Çalışmalar net-
icesinde şu ana kadar Küçüklüye 2,7 km. 
içme suyu hattı çalışmasını tamamladık. Bu 
çalışmalar ile beraber 1 adet Terfi Binası ve 
1 Adet 30 tonluk İçme suyu deposu inşasının 
da sonlarına yaklaştık. Toplamda Küçüklüye 
4,3 km. lik içme suyu hattı ile beraber 22 
Adet abone bağlantısı yapılacaktır. Çalışma-
larımızın tamamlanmasıyla birlikte Küçüklü 
mahallemiz Modern bir altyapıya kavuşmuş 
olacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma 
ve çalışmalar sırasında bizlerden yardım-
larını esirgemeyen mahalle muhtarıma 
teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı 
olsun” dedi.

Aşçılardan Çevik’e Destek Ziyareti
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfed-

erasyonu (TAŞPAKON)’na bağlı Malat-
ya Profesyonel Aşçılar Derneği Baş-
kan Cumali Çetinkaya, yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Yeşiltepe’de bulu-
nan Çevik Kuvvet şube müdürlüğüne 
destek ziyaretinde bulundu

 Ziyarette terör olaylarının son 
bulması için temennilerde bulu-
nan Aşçılar Derneği Başkanı Cumali 
Çetinkaya, "Ben, ülkemizin Kardeşlik, 
barış, huzurlu bir ülke haline gelmesi 
için tüm polislerimizin yanında bu-
lunduğumuzu belirtmek istiyorum. 15 

Temmuz sürecinde ve terör olayların-
da şehit düşen polislerimize ve askerl-
erimize de Allah’tan rahmet yakınları-
na başsağlığı diliyorum. 2016 yılındaki 
gibi kötü günleri geride bırakıp daha 
mutlu bir Türkiye için 2017 yılının daha 
pak, daha şeffaf daha terörsüz geçme-
sini dilerken, Bizleri kabul eden Çevik 
Kuvvet şube müdürümüz Lokman 
Ünal’a, ekibine ve tüm polislerimize 
teşekkür ediyorum" şeklinde konuş-
tu. Ziyaret sonrası Başkan Çetinkaya 
Çevikkuvet Müdürlüğüne ‘Polisimizin 
yanındayız’ başlıklı plaket takdim etti.
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Başkan Vahap Küçük’ten Halk Günü
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük haftanın iki günü makamında halk günü 
gerçekleştiriyor. Bu sayede vatandaşlar şikâyet ve isteklerini başkana iletme şansı buluyorlar

Doğanşehir Belediye hizmet binası 
Başkanlık makamında gerçekleştirilen 
halk gününde mesai saatleri içerisinde 
vatandaşlar istediği saatte makama gelerek 
Doğanşehir Belediye başkanı Vahap Küçük’e 
talep ve isteklerini belirtme imkânı buluy-
orlar. Oldukça yoğun geçen halk gününde 
Başkan Küçük aldığı notlarla gelen talepler-
in büyük bölümünü çözüme kavuşturuy-
or.  Haftanın iki günü halk günü harici diğer 
günlerde ise vatandaşlarla mahallelerde bir 
araya gelen Başkan Küçük: “ Bizler hizmet 
yapmaya, sorunları çözmeye talip olduk. 
Görevimiz hizmet çıtasını en üst seviyelere 
çıkarmak. Düzenli olarak her gün program-
larımız dâhilinde vatandaşlarımızla bir araya 
gelmeye gayret ediyoruz. Malatya Büyükşe-
hir olunca Doğanşehir ilçemizin hizmet sınır-
ları da oldukça büyüdü. Hizmet verdiğimiz 
nüfusumuz arttı. Bu nedenle planlı, daha 
modern ve yaşanabilir bir Doğanşehir için 

altyapıdan, üst yapıya, sosyal donatılardan, 
modern yaşam alanlarına, sağlıktan, eği-
time kadar her alanda Doğanşehir Beledi-
yesi olarak kısa, orta ve uzun vadeli yatırım 
planlarımızı hayata geçirtiyoruz. Biz hiz-
metlerimizi yaparken Doğanşehirli hemşer-
ilerimizle, sivil toplum temsilcilerimizle ve 
yetkililerimizle istişareler ederek tüm im-
kânları en iyi şekilde kullanmak için gayret 
ediyoruz. Devamlı sahada mahallelerimizde 
gezerek vatandaşların sorunlarını istekler-
ini yerinde görmek için geziyor çalışma-
lar yapıyoruz. Haftanın iki günü ise hizmet 
binamızda ilçemizdeki vatandaşlarımıza halk 
günü yapıyoruz. Belediyenin kapısı halkımıza 
devamlı açık. İsteyen herkes gelip bizimle 
görüşüyor. Biz bu makamlara sorunları çöz-
mek ve ilçemize hizmet etmek için ekibimi-
zle geldik. Sorumluluğumuzun bilinciyle en 
güzel hizmetlerimizi Doğanşehir’in geleceği 
için yapıyoruz” dedi. 

Yolların Büyük Bölümü Ulaşıma Açıldı
Geçtiğimiz günde yaşanan kar yağışından 

sonra kent merkezinde buzlanmaya karşı 
tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapan eki-
pler, kaldırımlarda da kar küreme çalışma-
ları yaptılar. İlçelerde de tuzlama çalışması 
yapan Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal 
mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma-
larına aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 
17 bin 440 km karla mücadele çalışması ya-
pan ekipler kapanan 472 mahalle yolunun 
400 yakınını ulaşıma açtı. Tipi ve fırtınanın 
yaşandığı bölgelerdeki yolları tekrar tekrar 
açan Büyükşehir Belediyesi acil çağrılara da 
anında müdahale etti. Acil hastalara ve yolda 
fırtınaya yakalananların imdadına Büyükşe-
hir Belediyesi ekipleri yetişti.

 Alanya’dan Malatya’nın Kuluncak ilçes-
ine giden Turgay Mecit yönetimindeki araç 
Darende’nin Ayvalı mahallesinde fırtınadan 
dolayı mahsur kaldı. Mecit ailesinin 4 üye-
sinin bulunduğu araç fırtına ve tipiden 

kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edil-
di. Doğanşehir’in Çobandere Mahallesinde 
sancıları tutan hamile Rihane Eybir adlı Suri-
yeli kadın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 
başarılı çalışmaları sonucunda sağlık ekipler-
ine teslim edildi. Yine Doğanşehir’in Beğre 
mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Özlem 
Ulu’nun hamilelik sancıları artınca Büyükşe-
hir Belediyesi ekiplerinden yardım istendi. 
Olay yerine kısa sürede giden ekipler görüş 
mesafesinin çok düşmesine rağmen başarılı 
bir çalışma yaparak, Özlem Ulu’ya ulaşmayı 
başardılar. Arguvan’ın Çakmak mahallesinde 
kalp rahatsızlığı yaşayan 65 yaşındaki Zeynep 
Baltacı’da başarılı bir çalışmanın ardından 
sağlık ekiplerine teslim edildi. Darende’nin 
Başkaya Mahallesinde yaşayan 65 yaşında-
ki Şeyho Sevindir adlı vatandaş ise düşerek 
başını yaralamış, devamında gelen çağrıya 
anında müdahale eden ekipler Şeyho Sevin-
dir’i hastaneye yetiştirmeyi başardılar. 

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisine devam ediyor. Hafta içi kent merkezi başta ol-
mak üzere tüm ilçelerde yağan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü 
çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi kapanan 6 bin km’ye yakın yolun büyük kısmını ulaşıma açtı

Büyükanneye Verilecek Maaş Belli Oldu! 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul’da 
ekonomi muhabirleriyle bir araya geld-
iği basın toplantısında açıklamalarda bu-
lundu. Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi 
kapsamında torununa bakan büyükan-
neye asgari ücretin net yüzde 30’u gibi 
maaş vereceklerini açıkladı. Müezzinoğ-
lu ilk etapta uygulamanın 5 bin aile üze-
rinden yapılacağını belirterek “İstanbul 
Sanayi Odası’nda yaptığmız toplantılar-
da bu gündeme gelince, hemen hemen 
bizim kültürümüzde de var. Ailede bir 
anneanne ve babaanneden istifade 
edilebilir mi? Çalışmalar son noktaya 

geldi. Protokolü önümüzdeki Salı veya 
Çarşamba günü imzalayacağız” dedi.

PİLOT UYGULAMA
BAŞLADI

Projede ilk etapta pilot uygulama 
çalışmalarının başladığını açıklayan 
Müezzinoğlu, “Projeyi 5 bin aile üze-
rinden planlıyoruz. İstanbul ve Bur-
sa’nın da aralarında olduğu 3 veya 4 şe-
hirde bir yıl boyunca proje uygulaması 
gerçekleşecek. Aylık değerlendirmeler-
le bu projenin ülke genelinde kalıcı olup 
olmayacağına bir yıl sonra karar vere-

ceğiz” diye konuştu. Taleplerin Şubat ayı 
sonuna kadar alınacağını bildiren Müez-
zinoğlu, “Olağanüstü bir aksilik olmazsa 
Mart ayı itibariyle Büyükanne Projesi’ni 
başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

"NET YÜZDE 30 GİBİ 
DÜŞÜNÜYORUZ”

Müezzinoğlu, proje kapsamında 
büyük annelerin alacağı ücretle ilgili 
olarak ise "Asgari ücretin net yüzde 30’u 
gibi düşünüyoruz. Pilot uygulamada 
analizler ne kadar sağlıklı olursa kalıcı 
projeye o kadar doğru dönüşür" dedi.
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Soldan sağa
1. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulu-

nan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... Yersiz kalmak, 
barınacak yer bulamamak... 2. Bağ çubuğu, ağaç veya sebze 
dikmek için açılan çukur (halk ağzı)... İleri sürülerek savunu-
lan düşüncelerin en belli başlı olanı... Bir işi yapma, yerine 
getirme (eski)... 3. “Ne güzel, Allah nazardan saklasın” an-
lamlarında beğenme duyguları bildiren bir söz... Bir konu 
üzerine olan, üzerine, konusunda, - ile ilgili, üstüne... 4. 
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince 
karşıtı... Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri... Dek, değin, 
kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 
hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 
noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçim-
de anlatan bir söz... 5. Tanzimata kadar her türlü davaya, 

Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız 
evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mah-
kemelerin başkanları.. Mutlu... 6. Germanyum elementinin 
simgesi... Alaturka vurmalı çalgı aleti... Baryum elementinin 
simgesi... 7. Alıştırma... Düzenlenmiş... Darmstadtiyum ele-
mentinin simgesi... 8. Havada pek az olarak bulunan, asal 
gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne)... O gösterme 
sıfatı (eski)... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, 
okunuşu... Şarap, içki (eski)... 9. Pragmacılığı kendine öğreti 
olarak kabul eden, pragmatist... Hint prenseslerine ver-
ilen unvan... 10. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç 
bölümü, avuç içi... Anlayış... 11. Yalın ayak (kimse)... Kendi 
kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant (eski)... 12. İl-
enme, beddua... Avanak gibi, avanağa yakışır bir biçimde... 
Servis sayısı... 13. Eşit, denk, eş değer (eski)... Pencere veya 
kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilm-
esine yarayan, açılır kapanır bölüm... 14. Sit bütünlüğünü 
veya onun bir parçasını üzerinde bulunduran yer... Otel, 
pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli... 15. Eğlenmek, 
gezmek amacıyla gruplar hâlinde yapılan gezi... Bir şeyin 
geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, 
alamet, emare...

Yukarıdan aşağıya
1. Tembellikten yağ bağlayan, semiren (kimse)... Bir 

dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan 
bir güce niyette bulunmak, nezretmek... 2. Çare... Kötü 
davranışlarda bulunanlara “utan, edebini takın” anlamında 
kullanılan bir söz... 3. Kapı boşluğunun alt yanında bulu-
nan alçak basamak... Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, 
maneviyat... Birinin buyruğu altında olan görevli, madun... 

4. O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... Kasta-
monu iline bağlı ilçelerden biri... Değişiklik (eski)... 5. Akden-
iz ülkelerinde yetişen, tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, 
beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan 
bir bitki... Yoğunluk... 6. Ölü gömüldükten sonra mezar 
başında imamın söylediği dinî sözler, telkin... Kemiklerin 
toparlak ucu... Orta Çağda, üç bentten oluşan bir Batı şiiri 
türü... 7. Yemiş verecek durumdaki ağaç... Muğla iline bağlı 
ilçelerden biri... Lütesyum elementinin simgesi... 8. Değişik, 
farklı... Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan... 9. 
İskambil kâğıtlarında birli... Rengi karaya çalan, esmer (kim-
se)... Kanmış, inanmış (eski)... 10. İçki içmeye yarayan ayaklı 
bardak... Hangi şey... Tacı olmayan... 11. Üstünlük... Bahailik 
yanlısı kimse... 12. İtici güç, ilham verici... Ebesi olan... Kay-
ak... 13. Baş, kumandan, amir (eski)... İterbiyum elemen-
tinin simgesi... Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak)... 14. 
Bir suçu, bir kusu-
ru veya bir hatayı 
b a ğ ı ş l a m a . . . 
Çoğalma, sayısı 
artma (eski)... 
Müslümanların 
namaz kılmak 
için toplandıkları 
yer... 15. Hayvan-
ların eskiyen na-
llarının çivilerini 
değiştirme işlemi 
(halk ağzı)... 
Sonuçsuz...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

CHP Akçadağ İlçe Örgütü İstifa Etti
CHP Akçadağ ilçe binasında 

yönetim kurulu üyeleri ile bir-
likte basın açıklaması yapan CHP 
Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, 
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağba-
ba’ ya sert sözlerle yüklenerek şun-
ları dile getirdi: “ CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba’ ya parti 
içerisinde bir takım sıkıntılarımızın 
olduğunu paylaştık. Âmâ Ağaba-
ba, bu sıkıntıları görmezden gel-
di. Tabana kulak vermedi. Bizde 
bu sıkıntıları CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Teşkilat ve Örgütten 
Sorumlu Tekin Bingöl ile paylaştık, 
bunun yanı sıra partideki üst düzey 
birçok isim ile görüşmemiz oldu 
ama bir sonuç alamadık.

“İL BAŞKANLIĞI PASİF 
KALDI”

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağbaba'nın CHP tabanını 
HDP'ye doğru kaydırdığını hisset-
tim. CHP Akçadağ Örgütü olarak 
bu durumdan rahatsız olduk. CHP 
Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile 
de görüştük, il başkanımız pasif 
kaldı. Biz bu partiye gönül ver-
mişiz ama Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba olduğu müddetçe, Kadın 
ve Gençlik kolları Asil ve Yedek 
üyelerimiz ile birlikte CHP Akçadağ 
Örgütü olarak hepimiz istifa ettik. 
İstifamızı CHP Genel Merkezine 

faksladık.”

“CHP İLE GÖNÜL 
BAĞLARIMIZ DEVAM 

EDECEK”
CHP ile gönül bağlarının devam 

edeceğini parti ile bir sorunlarının 
bulunmadığını vurgulayan Aslan: 
“Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün 
askerleriyiz. Biz Cumhuriyet Halk 
Partiliyiz. HDP ile dirsek teması 
içerisinde olmayı kabul edemey-
iz. Bunun hesabını Ağbaba’ ya 
sormak zorundayız. Malatya’da 
bütün belediye başkanlarını, ilçe 
Başkanlarını, meclis üyelerini ve 
il başkanını belirleyen Ağbaba’dır. 
Milletvekili Ağbaba’ ya soruyorum; 
‘Çıkıp TV'lerde 'Bu Malatya'nın 
ablası bu abası' derken, CHP'nin 
abisi kim? Açıkça söylüyorum; 
CHP'nin abisi Veli Ağbaba’dır. Biz 
önce tabanımıza, örgütümüze sa-
hip çıkacağız, Malatya'yı bir tek 
kişiye, Veli Ağbaba’ ya teslim et-
mişiz. Biz demokrasiden, özgürlük-
ten bahsediyoruz. CHP içerisinde 
demokrasi varsa, işliyorsa ondan 
sonra AKP'yi eleştirme hakkımız 
olacak, bizde demokrasi yok. CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat 
ve Örgütten Sorumlu Tekin Bingöl 
ile bir görüşmemiz oldu, hiç 
örgüte kulak vermedi. Malatya'yı 
Veli Ağbaba’ ya teslim etmişler. 

Doğanşehir ilçe başkanı bir yılda 
dört defa değişti. Hekimhan, Argu-
van, Pütürge, Kale, Kuluncak ilçe 
başkanlarını görevden aldı kendine 
yakın olsunlar diye. Hayırdır! Hani 
CHP'de demokrasi vardı?

Ağbaba'nın nasıl milletvekili 
seçildiğini çok iyi biliyoruz. Bütün 

örgüt elinde. Ağbaba'nın yüreği 
yetiyorsa önce seçimle Hakim kon-
trolünde seçime gir, ondan son-
ra görelim. Bugün Malatya'da 13 
kurultay delegesi var. Ben altısını 
tanımıyorum. Bunları delege ya-
pan Ağbaba’dır. Malatya CHP'de 
demokrasi yoktur, Veli Ağbaba 

vardır. Biz hiç bir zaman HDP ile 
aynı yolda yürümeyeceğiz, yürü-
medik te. Ağbaba'nın HDP ile dirsek 
teması sürdüğü müddetçe bu par-
ti bir yere gitmez. Biz her zaman 
küçülmeye mahkûmuz. Yüzde 25'te 
kalırız, iktidar olamayız." diye 
konuştu.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın CHP'yi HDP'leştirmek 
çabası içerisinde olduğunu ileri sürerek Akçadağ ilçe örgütü olarak  istifa ettiklerini açıkladı
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Vefanın En Güzel Örneği:
Şehit Kütüphaneleri

İstanbul’a yağan kar kadar kıymeti kalmadı şehitlerim-
izin. Saniyelik görüntülerle geçiştirilen haberler ve yapay 
gündemin işgali altındaki ekranlar; ve bize ait olmayan 
onca program!..

***
Kültürlü toplumlarda bırakın anayasa değişikliklerini 

hayatın doğal akışını düzenleyen bir yasa için bile fikirler 
üretilir ve ortak akılla yasalar çıkarılır. Ve yasalar siyasi 
menfaatler için değil toplumların menfaatleri için çıkarılır-
lar. Çünkü bekasından emin olduğumuz devlettir, siyasi 
partiler değil!

***
Kültürel erozyonun şiddetlendiği şu çağda ne vakittir 

ecdadımızın kemiklerini çiğniyoruz da ödenen bedelleri 
görmezden geliyoruz. Tamam, Atatürk’ü sevmeyin ama bir 
millete onurunu ve hürriyetini armağan etmiş, üstelikte 
cumhuriyet gibi eşsiz bir miras bırakan o güzel insana 
haksızlık da yapmayın!.. Toplumumuz, değerlerini kay-
bettikten sonra dizlerine vuran bir toplum yapısına sahip. 
Bu yapı değişmeli, insan sağken ‟kıymeti‟ bilinmeli. Sık 
sık tekrar ettiğim bir tespittir; rahmet ve merhamet sa-
dece göçenlere değil, belki de en çok kalanlara gereklidir. 
Musalla taşı etrafında oluşan merhametimizi ve pişman-
lıklarımızı hayatın genelinde yaşatabilmeliyiz. Yitirilen 
merhamet, sevginin katılaşması ve gönül kapılarımızın 
kapanması anlamına geliyor. Dilime pelesenk olmuş, Prof. 
Dr. Kemal Sayar hocamızın bir cümlesinin altını bir kez 
daha çizmek istiyorum; “İnsan; insanın kurdu değil, yurdu-
dur!..” Bizler biri birimize yurt olmak mecburiyetindeyiz.

***
Kültürel erozyonların en büyük işgal alanı hiç şüphesiz 

ki “eğitim”dir. Eğitim, çağlara yön verecek şekilde ve ipo-
tekli bir sistemde yürütülürse -ki stratejik hesaplar böyle 
yapılmaktadır- bir ülkenin cephelerde elde edemediği 
başarılar kendiliğinden gerçekleşir ve bu stratejik hede-
flerin kıskacında ki ülkeler, kendi işgalcilerini çiçeklerle 
bile karşılar duruma gelebilirler.

***
Tamda bu noktada bize yol gösteren bir kavram 

karşımıza çıkmaktadır; “mankurtlaştırma”... Bu kavramı iyi 

idrak etmek ve bu kavramla yapılmak istenenleri görmek 
gerek, aksi hâlde kimliksiz bireylerden oluşan bir toplum 
yetiştirmiş olursunuz ve bu da kendi felaketiniz olur. Dr. 
İkram Çınar hocamızın tespitleriyle “mankurtlaştırmayı” 
şöyle özetlemek gerekirse:

Mankurtlaştırma nedir?
Mankurtlaşmak, ulusal kimlikten uzaklaşma, topluma 

ve kültüre yabancılaşma, zihnin yeniden inşası yoluyla 
bilinçsizleşme, egemen güçlere ve süper devletlere yaran-
mayı içeren sosyo-kültürel bir kavramdır.

Bir insan nasıl mankurtlaştırılıyor?
Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” adlı yapıtında an-

lattığı bir efsane vardır: Mankurt Efsanesi. Juan-Juan adlı 
barbar bir toplum, tutsak ettiği kişileri nitelikli (!) köleler 
hâline getirmek için onların belleklerini silermiş. Bunu 
şöyle yaparlarmış: Önce tutsağın başını kazır, saçlarını 
tek tek kökünden çıkarırlarmış. Bu arada bir deveyi keser 
derisinin en kalın yeri olan boynundaki deriyi tutsağın kan-
lar içindeki kazınmış başına sımsıkı sararlarmış. Kuruyup 
büzülen deri kafayı mengene gibi sıkıp, dayanılmaz acılar 
verirmiş.

Bir yandan da kazınan saçlar büyüyüp dışarı çıkamayın-
ca başına batarmış. Tutsak başını yerlere vurmasın diye 
bir kütüğe bağlanır, yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın 
diye elleri ayakları bağlı olarak ıssız bir yerde dört beş gün 
aç susuz bırakılırmış. Beşinci günün sonunda tutsakların 
çoğu ölürmüş. Kalanlar ise belleklerini yitirirmiş. Tutsak 
zamanla kendine gelir yiyip içerek gücünü toparlarmış. 
Ama o artık bir insan değil, ölünceye kadar geçmişini hatır-
lamayan “mankurt” olurmuş. Bir mankurt kim olduğunu, 
hangi soydan geldiğini, anasını, babasını ve çocukluğunu 
bilmezmiş. İnsan olduğunun bile farkında değilmiş. Bilinci, 
benliği olmadığı için, efendisine büyük avantaj sağlarmış. 
Ağzı var, dili yok, itaatli bir hayvandan farksız, kaçmayı 
dahi düşünmeyen, hiçbir tehlike arz etmeyen bir köle. 
Onun için önemli olan tek şey efendisinin emirlerini yerine 
getirmekmiş.

Zihni yeniden kurgulanarak mankurtlaştırılan kişi, 
düşmanını “efendi” kabul ederek kendi halkına ve değerl-
erine karşı savaşan bir köledir. Okumuşlar kolay mankurt-
laştırılabilirken halk aynı kolaylıkla ve kısa zamanda man-
kurtlaştırılamaz. Kültür kodları halkı kendi değerleriyle 
ayakta tutarken, aydın ya da yöneticiler gerek arayış içinde 
olmaları, yeni değerlere kontrolsüz biçimde açık olmaları 
ve bireysel çıkarlarını toplumsal çıkarların önünde tutma-
ları onları mankurtlaştırma sürecine sokar ya da bu süreci 
hızlandırır. İşte, toplumumuzda olup bitenleri bu bağlamda 
değerlendirmek gerekir. Bugün Türk toplumu mankurt-
laştırılıyor. Ulusal kimliği, kişiliği, dini, onuru dejenere edil-
iyor, aşağılanıyor. Geçmişimiz ve kim olduğumuz bize unut-
turuluyor. Azar azar, alıştıra alıştıra, şiddeti zamana yayıp 
yüngülleştirerek mankurtlaştırılıyoruz. Uygarlıkların beşiği 
olmuş bu ülkenin insanları mankurtlaştırılıyor! Topluma 
“geçmişi unut, kim olduğunu unut, geleceği düşünme, anı 

yaşa” düşüncesi genel geçer yapılarak mankurtlaştırılıyor. 
Başta artık bizim olmaktan çıkmış ulusal (?) kitle iletişim 
araçları olmak üzere her türlü araç bu amaçla kullanılıyor. 
Bir daha kendimizi toparlayamayacak biçimde zihnimiz 
yeniden inşa ediliyor! Böylece ulusal refleksimiz ve direnci-
miz kırılıyor. Görünüşe bakıldığında epey yol aldıkları 
anlaşılıyor.

***
Tam da bu noktada ve mankurtlaştırmalara karşı 

toplumsal hafızayı diri tutan ve gönüllü insanların oluştur-
duğu Şehit Kütüphaneleri Ailesini tanımanızı istiyorum. Bu 
hafta ki yazımızı Şehit Kütüphaneleri Ailesine ayırmamızın 
en temel nedeni de bu gerekçelerdi.

Şehit Kütüphaneleri Ailesi kimdir ve neler yapmak-
tadırlar?

Şehit Kütüphaneleri; vatan savunmasında toprağa 
düşmüş kahramanlarımızın öykülerini yaşatmak ve on-
ların mukaddes hatıralarını diri tutmak amacıyla bir araya 
gelmiş ve tamamen gönüllülük esasıyla hareket eden bir 
sivil toplum hareketidir. Şehitlerimizin doğdukları to-
praklarda ve ihtiyaçlar oranında kütüphaneler açıp, farklı 
illerde ki gönüllüleri bir araya getiren ve şehit aileleri 
arasında da manevi bir köprü oluşturan bir iyilik platfor-
mudur. Şehit Kütüphaneleri; bugüne kadar farklı illerde ve 
farklı seviyelerde (ilkokul-ortaokul ve lise düzeylerinde) 
olmak üzere 50’ye aşkın kütüphaneyi hizmete sundu. Bir 
çok ilde de kütüphane hazırlıkları hızla devam etmekte-
dir. Şehit Kütüphanelerine destek vermek ya da bulun-
duğunuz ilde ki bu gönüllülük hareketi içerisinde yer almak 
isterseniz, Şehit Kütüphanelerinin ‟http://www.sehitku-
tuphaneleri.com‟ adlı internet adresinden yetkililerle 
iletişime geçebilirsiniz.

***
Toplumlar; hangi çağda olursa olsun ödedikleri bedel-

lere sırt çeviremezler. Vatan kavramı; hem ortak bir toprak 
parçasını hem de ortak bir bilinci ifade eder. Geçmişi 
öğretemeyen toplumlar, gelecekte “zihni bulanık nesill-
eri” yetiştirmeye mecbur bırakılırlar. Onun için toplumsal 
bilince katkı sunan ve bir çok okulumuzda eksik kalmış 
kütüphane ihtiyacını gidermeyi amaçlamış olan Şehit 
Kütüphaneleri Ailesinin tüm çalışmaları takdire şayandır 
ve yurttaşlar olarak hepimizin bu gönüllü birlikteliğe güç 
katması gerekir. Gönül isterdi ki vefa duygusunun karşılığı 
bu kadar ağır olmasaydı ve o yiğit kahramanlar asla ve 
asla toprağa düşmeselerdi. Bizler de birlikteliğimizi başka 
projelerde gerçekleştirseydik!..

***
Kıymetli dostlar; yazımızın yayımlandığı tarihlerde 

bizlerde askerlik görevimizi icra etmek için Balıkesir’deki 
birliğimize doğru yol almış olacağız. Bu sebeple yaklaşık 6 
aylık bir zamanda yazım dünyasından ve sizlerden uzak ol-
acağım. Umarım; ülkemizin üstünde ki kara bulutlar bir an 
önce dağılır ve bizlerde yarına dair güzel umutları kaleme 
alabiliriz. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimle...

Hasan
Çelik

hasancelikkafkas@gmail.com

Malatya Kent Konseyi Projelerini Çeşitlendiriyor
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi 

modernleşen dünyada unutulmaya yüz 
tutan komşuluk kültürünü unutturmam-
ak için yeni projeler gerçekleştiriyor. 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah 
Pektaş komşuluğu her yönüyle Malat-
ya’ya anlatacaklarını belirterek, kay-
bolan değerlerimizi yeniden yaşatmak 
adına farklı etkinlikler yapacaklarının 
altını çizdi

Basın mensuplarıyla bir araya gelen 
Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Abdullah Pektaş, proje hakkın-
da bilgiler aktardı. Pektaş, projenin 2017 
yılı içerisinde unutulan değerlerden 
birisi olan komşuluğu her boyutuyla 
Malatya’ya anlatacaklarını kaydederek 
“Bunu çalışırken, Malatya’nın tecrübe-
lerini de beraberinde değerlendirmeyi 
düşünüyoruz. Hepimiz gittikçe büyüyen, 
dikey bir şekilde büyüyen, hızla 
kentleşen şehirlerde yaşıyoruz. İsimleri 
büyürken, şehirlerin sınırları genişlerk-

en, hacimleri büyürken; komşuluk ve 
insan ilişkilerinin gittikçe daraldığı bir 
dünyaya hepimiz neredeyse alışkın 
hale geldik. Bunu aşmak, yeniden kay-
bolan değerlerimizi yakalamak ve bu 
değerlerimizi yaşatmak, bizden son-
raki nesillere de aktarmak adına böyle 
bir projeyi başlatmayı uygun gördük” 
dedi. Proje kapsamında yapacakları 
çalışmaları da anlatan Pektaş, “Özellikle 
kıdemli hemşerilerimizi, güzel komşu-
luk ilişkileri yaşamış kıdemli hemşeril-
erimizin tecrübelerinden faydalanmayı 
düşünüyoruz. Okullarda bu konuyla ilgili 
kompozisyon ve şiir yarışmaları yapmayı 
düşünüyoruz. Mahallelerde özellikle 
komşuların birbirleriyle ilişkilerini ve di-
yaloglarını artırmak amacıyla ‘komşum-
la bir fincan kahve, komşuluk iftarları, 
komşuluk ziyaretleri, kardeş komşu uy-
gulamaları’ yapmayı düşünüyoruz. Bu 
projenin Malatya’ya hayırlı olmasını te-
menni ediyorum.” diye konuştu.

 Proje, gerek ailelerin gerek toplumun 
huzuru, güvenliği ve sosyal dayanışması 
açısından komşuluk kavramına dikkat 
çekerek, bu olguyu Malatya’yla paylaş-
mayı hedefliyor. Öte yandan uygulan-
acak etkinliklerle, huzurun, paylaşımın, 
özverinin, fedakârlığın komşular arasın-
da daha yoğun yaşlanmasına katkı sağl-
anması amaçlanıyor.2017 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecek olan proje kapsamın-
da 30 etkinlik yapılacak. Ayrıca proje 
tanıtımı yapılarak, konferans ve seminer 
programları düzenlenecek. Projenin 
öğrenciler tarafından da iyi algılanabil-
mesi adına resim, şiir ve kompozisyon 
yarışmaları yapılacak. Mahalleler arası 
futbol turnuvalarıyla komşuluk ilişkil-
erinin daha da güçlendirmesi planlanan 
projede, komşuluk konulu ulusal düzey-
de fotoğraf yarışmaları, mahalle iftar 
programları, kardeş komşu uygulama-
ları ve ilçeler buluşması da gerçekleştir-
ilecek.
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİTTİĞİ TAKTİRDE BÖYLE OLACAK

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK 
YÜKSEK OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU


