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ALEVİLİKTE HIZIR
ORUCU VE LOKMASI

“HERŞEY DOĞANŞEHİR İÇİN,
HERŞEY MEMLEKET İÇİN”

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük AK 
Parti aday tanıtıp toplan-
tısı için Ankara gitti. An-
kara da bazı temaslarda 
Bulunan Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Kü-
çük, Burada Cumhur Baş-
kanı Recep Tayip Erdoğan 
ile de bir süre görüştü. 
Başkan Vahap Küçük” Biz 
sayın Cumhurbaşkanınız 
Recep Tayip Erdoğan ile 
de bir araya geldik. Do-
ğanşehir’e yatırımlar ve 
Projeler ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunduk”  
Her şey Doğanşehir için, 
Her şey Memleket için”. 
Dedi.

KAYMAKAM ERSÖZ ANKARA
MALATYALILAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Doğanşehir kaymakamı 
Murtaza Ersöz Ankara Ma-
latyalılar derneğini ziyaret 
etti. 

Ankara Malatyalılar Der-
nek Başkanı Hemşerimiz 
Süleyman Bilgili ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza Ersöz’ 
ü dernek binasında ağırla-
dılar. Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz ile bir 
süre sohbet eden Dernek 
yöneticileri Kaymakam Er-
söz e Teşekkür ettiler.

Ziyaretin anısına Anlara 
Malatyalılar derneğinin pla-
ketini sundular.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Turgut Özal 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Aysun Bay Karabulut'u maka-

mında ziyaret etti.

İslâmiyet’in en zengin ta-

savvufi yorumlarından biri olan 

Alevilikte hiç bir ibadet tesadüfi 

olarak doğmamıştır. Tüm ibadet 

ve inanç unsurlarının arkasın-

da ya tasavvufi bir yorum ya 

da Kurʼânʼi bir hakikat vardır. 

Aleviliğin en temel ibadeti olan 

cem ibadetlerinde de bunu açıkça 

görebilirsiniz.  Örneğin şeriat ka-

pısında su ile temsil edilen ʼab-

destʼ, tarikat, marifet ve hakikat 

kapılarında daha derin tasavvufi 

anlamlara taşınarak uygulanır ve 

yaşatılır. Şeriat kapısında beden-

sel bir takım durumlarda bozu-

labilen abdest, tarikat kapısında 

bedeni hudutları aşar, marifet 

kapısında anlamını yaşar ve haki-

kat kapısında da bozulamayacak 

kadar olgunlaşır... Alevilikteki ab-

destten maksat şudur ki: El, hela-

li kazanmak ve çalıp çırpmaktan 

men edilmekle; bel, başkasının 

namusuna zarar vermemekle; 

dil, yalandan, dedikodu ve tüm 

riyakâr işlerden men edilmekle 

ancak abdestini tutar. Örneğin, 

ayaklar harama yürütemez ve 

gözler de nefse hizmet edemez!.. 

Bütün bedeni uzuvlar ancak 

“Allah’ı bilmek ve O’na hizmet 

etmekle” abdestlerini tutarlar. 

Onun için Alevilikte yola kabul 

edilen talipler ikrâr verirlerken 

aldıkları abdesti bozamazlar! Bu 

manevi abdest bir kere alınır ve 

bozulmasına da “yol” asla razı 

olmaz. Pir Sultan Abdal’ın bir 

nefesinde ifade ettiği gibi: 

Alınmış abdestim aldırırlarsa,

Kılınmış namazım kıldırırlarsa,

Siz de Şâh diyeni öldürürlerse,

Ben de bu yayladan Şâh’a gide-

rim.

diyerek, alınan bu abdestin 

bir kere alınacağının ve bozulma-

sına da müsaade edilmeyeceğinin 

anlamı vurgulanır.  

DEVAMI HAFTAYA
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Ali AVŞAR

Malatya AK Parti Teşkilatı Doğanşehir’de 
Malatya AK Parti Teşkilatı 

Doğanşehir Belediye Başkanı ve 
Belediye Başkan Adayı Vahap Kü-
çük'ü ziyaret ettiler.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali 
İhsan Koca, AK Parti MKYK Üye-
si ve Malatya Milletvekili Bülent 
Tüfenkçi, AK Parti Malatya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı 
Selahattin Gürkan Doğanşehir 
ilçesini ziyaret ederek, Doğanşe-
hir’de 2014 yerel seçimlerinde Sa-
adet Partisi’nden Belediye Başkan 
Adayı olan Yasin Zeren ve ekibinin 
AK Parti'ye katılmalarından dolayı 
Başkan Ali İhsan Koca tarafından 
AK Parti rozetleri takıldı. Belediye 
binası önünde yapılan konuşma-
lardan sonra Doğanşehir ilçesinde 
esnaf ziyareti yaptılar. 

AK Parti Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Selahat-
tin Gürkan yaptığı açıklamada; 
"Doğanşehir Belediye Başkanımız 
Vahap Küçük ile birlikte Doğanşe-

hir'de hemşerilerimizle bir arada-
yız. Doğanşehir 31 Mart'ta yeni bir 
destan yazmaya hazır." dedi. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Ma-
latya Milletvekili Bülent Tüfenk-
çi; Doğanşehir Belediye Başkanı 
ve Adayı Vahap Küçük ile birlikte 
Doğanşehir'de hemşerilerimizle 
bir araya geldiklerini. Esnaf ziya-
reti yaptıklarını, Doğanşehir 31 
Mart'ta Gönül Belediyeciliği ile 
durmak yok yola devam dediğini." 
belirtti.

Malatya AK Parti İl Başkanı Ali 
İhsan Koca ise yaptığı açıklamada; 
"Doğanşehir’de hemşerilerimiz-
le bir araya gelip hasbihâl ettik.ʼ 
ʼRabbim birliğimizi, beraberliği-
mizi daim eylesin. Doğanşehir’de 
2014 yerel seçimlerinde Saadet 
Partisi’nden Belediye Başkan Ada-
yı olan Yasin Zeren ve ekibinin AK 
Parti’mize katılması bizleri mem-
nun etmiştir. ʼAK Parti Ben değil 
biz partisidir. Gönlü güzel milleti-

mize verdiğimiz sözü tutarak, ça-
lışmalarımıza hız kazandırıyoruz. 
" dedi.

Doğanşehir Belediye Başkan 
Adayı Vahap Küçük ve AK Parti 
Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Ka-

vuncuoğlu ise yaptıkları açıklama-
da ziyaretlerinden dolayı teşek-
kürlerini belirttiler.

Doğanşehir Belediye Binası 
önünde yapılan konuşmalardan 
sonra Doğanşehir ilçesinde esnaf 

ziyareti yapıldı. Yapılan esnaf zi-
yaretine Doğanşehir AK Parti Be-
lediye Başkan Adayı Vahap Küçük, 
AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu ve AK Parti 
yönetimi eşlik ettiler.

AK KADINLAR İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPTI
Ak Parti Kadın Kolları Teşki-

latından Genişletilmiş il Danışma 
Meclisi Toplantısı Ömer Halis Demir 
Konferans Salonunda yapıldı 

Divan oluşumundan sonra Ka-
dın Kolları tarafından bir yıl içeri-
sinde yapılan çalışmalar sinevizyon 
ile tanıtıldı. Tüm ilçe teşkilatların-
dan gelen kadın kolları yönetim ve 
başkanlarından en yüksek katılımı 
sağlayan Doğanşehir ekibi Ömer 
Halis demir Konferans salonunu  
yaptıkları tezahüratlarla salonu in-
letti. AK Parti  İl Kadın Kolları Baş-

kanı sn. Aynur Oğuzhan Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı  Selahattin 
Gürkan, vekiller sırasıyla Cumhur 
ittifakı ve birlik beraberlik ruhu-
nu n bozulmadan devamına vurgu 
yaptılar.   

Ak Parti Kadın Kolları ilk istişare 
toplantısında ilk konuşmayı il kadın 
kolları Başkanı Aynur Oğuzhan yap-
tığı konuşmada şunları kaydetti. 
“31 mart yerel seçimleri öncesi is-
tişare toplantımızı seçim çalışma-
larımıza ufuk çizeceği ve önümüzü 
görmemize katkı sağlayacağı çalış-

ma azmimizi taze-
leyeceği  düşünce-
sindeyim” dedi.  

Hakan Kahtalı 
yaptığı konuşmada 
“  Herkes haddini 
bilecek bu memle-
ket ve millet hizmet 
almıştır ve hizmet 
almaya devam ede-
cektir. Kimse hiçbir 
milletvekilimiz üze-
rinden, hiçbir be-
lediye başkanımız  
adına partimizin il, 
ilçe ve mahalle baş-
kanlarına laf söyle-
yebilecek kalitede 
ve kapasitede de 
değildir. Bu vesile 
ile partimizin tüzü-

ğüne ve kararlarına uygun olarak 
hareket edecektir” dedi.   

Öznur  Çalık” yola çıktıklarımızı, 
yolda bulduklarımıza değişmedik” 
diyen çalık sözlerini söyle tamam-
ladı: “ davaya vefa gösterirseniz 
davada size vefa gösterir. Bunu asla 
unutmayın.”biz yola çıktıklarımızı 
yolda bulduklarımızla değişmedik. 
Değişmeyeceğiz. Yolda bizi bıra-
kanları ise Allaha Havale ediyoruz. 
Her ilçemizde tarih yazacağız. ve 
inşallah  önce Memleket, Önce Ma-
latya ; diyeceğiz. kadınlarımızla bir-
likte tarih yazacağız” dedi.  

Ahmet Çakır ve mkyk üyeleri  
Çalık ve Bülent Tüfenkçi konuşma-
larında 31 mart yerel seçimlerinde 
Ak Parti olarak başarılı olunması 
için sıkılmadık el çalınmadık kapı 

bırakılmamasını ve 31 mart da san-
dıklarda rekor bir oy la seçimi ta-
mamlayacaklarını bildirdi ve birlik 
beraberlik ruhu asla zedelenmeme-
lidir. dendi.  

İlçelerden en yoğun katılımı 
sağlayan Doğanşehir Ak Parti Ka-
dın Kolları salondaki performansı 
ile göz doldurdu. Toplantı sonunda 
ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah 
Sağlam ve ekibine İl Başkanı il ka-
dın kolları başkanı, Başkan adayla-
rı özellikle teşekkür ettiler. Kadın 
Kolları Başkanı  Aynur Oğuzdan Ak 
Parti Doğanşehir Kadın Kolları Baş-
kan ve ekibine teşekkür etti 

Dilek ve temennilerden sonra  
kapanış konuşmasını İl Başkanı İh-
san Koca yaptı.. 

İl Kadın Kolları Danışma Meclisi 

Toplantısına Ak parti Doğanşehir, 
Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, He-
kimhan, Arguvan, Yazıhan, Pütür-
ge, Darende,  Ak Parti Milletvekili 
mkyk üyesi  Bülent Tüfenkçi, Öznur 
Çalık,Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ,İl 
Başkanı  İhsan Koca Büyükşehir Be-
lediye Baskan adayı Selahattin Gür-
kan ve İlçe Belediye Başkan aday-
larından Yeşilyurt Belediye Başkan 
ve adayı Mehmet Çınar ,Battalgazi 
Belediye Başkan adayı Osman Gü-
der ,Doğanşehir Belediye Başkanı 
ve adayı Vahap Küçük,Yazıhan Be-
lediye Başkanı ve adayı Nevzat Öz-
türk,Darende Belediye Başkan ada-
yı İsa Özkan ve diğer ilçelerimizin 
Belediye Başkan adayları ile il Ka-
dın Kolları,İlçe Kadın Kolları Başkan 
ve yönetimleri katıldı.

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Temsilcileri Seçimi Yapıldı
Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda görev 

yapacak 3 Gazete Temsilcisini belirlemek üzere 
Anadolu'dan gelen Gazete sahipleri oylarını kul-
landılar. 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ta-
rafından organize edilen seçimlerde, Türkiye Ga-
zeteciler Konfederasyonu tarafından aday göste-
rilen Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen 
seçimi rakipsiz olarak kazanmayı garantilediler. 

Temsilci Seçimine Malatya'dan Anadolu Vus-
lat Gazetesi Sahibi Fahri Memur, Sonsöz Gazetesi 
Sahibi Ali Er, Malatya SÖZ Gazetesi vekili ile Yeni 
Doğanşehir Gazetesi Sahibi Hüseyin Karaaslan ka-
tılarak oylarını kullandılar.
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Cumhur İttifakı, Doğanşehir’de
Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Doğanşehir Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı Doğanşehir 
Belediye Başkan Adayı Vahap 
Küçük, 31 Mart 2019 Yerel Se-
çimleri için çalışmalarına ara 
vermeden Tevazu, Samimiyet, 
Gayret sloganı ile devam ediyor.

Mahalle Ziyaretlerinde va-
tandaşlarla yakından ilgilenerek 
sohbet edip taleplerini dinleyen 
Vahap Küçük Ziyaret edilen ma-
hallerde vatandaşların yoğun il-
gisiyle karşılaşıyor. 

Vahap Küçük,AK Parti ve 
MHP liderlerinin aldığı karar 
doğrultusunda Cumhur İttifakın-
da birleşip kenetlenmeleri, ve 
gayret içerisinde bir sonuç alma-
ları gerektiğin söyledi.

Bunu sağlayabilmek içinde 
hep beraber yürünmesi gerek-
tiğine işaret eden Vahap Küçük, 
konuşmasında şunları kaydetti:

“Bizim liderlerimiz bir karar 

aldı. Bu karar doğrultusunda 
MHP’li kardeşlerimizle birlikte 
bu seçime giriyoruz. Ben biliyo-
rum ki, Doğanşehir’de de milli-
yetçi, vatansever, muhafazakar 
insanlar var. Bizim partimizin 
mensupları da aynı şekilde. Bi-
zim hiç bir şey gözetmeksizin 
direk Cumhur İttifakında birleşip 
kenetlenmemiz, kol kola olma-
mız, tevazu, samimiyet ve gay-
ret içerisinde bir sonuç almamız 
gerekiyor. Bunu sağlayabilmek 
içinde hep beraber yürümemiz 
gerekiyor. ”

AK Parti Doğanşehir İlçe Baş-
kanı Murat Kavuncuoğlu ve MHP 
İlçe Başkanı Selim Güven de yap-
tıkları konuşmalarda liderlerine 
sonuna kadar bağlı olduklarını 
ve Cumhur İttifakı'nı Doğanşe-
hir’de zirveye taşıyacaklarını 
söylediler.

Kadir Aydın-Kenan Eren

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK 
2019 YILININ İLK NİKÂHINI KIYDI

DOĞANŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ “SPOR VAR ENGEL YOK” PROJESİ

Mesut Sarıbaş Ve Elif Selçuk Çiftlerin Nikâhını 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Kıydı. 
Vahap Küçük Davetlilerinde Katıldığı Nikâh Törenin-
de Genç Çiftlere Bir Ömür Boyu Mutluluklar Diledi.

Çiftin Nikâhını Kıyan Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Çiftlere Ömür Boyu Mutluluk 
Temennisinde Bulunurken , “Tabi ki birlikteliğiniz-
de iyi günleri de kötü günleri de birbirinizle yaşa-

yacaksınız. Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, 
sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni 
ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu ol-
sun” diye konuştu. Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Başkan daha sonra evlilik cüzdanını Mesut Sarıbaş 
Ve Elif Selçuk Çiftinin İkisine teslim ederek, Çiftleri 
Tebrik Etti.

DEMET TUNCEL

Gençlik ve Spor Bakanlığının 
gençlik projeleri destek progra-
mı kapsamında Doğanşehir Bele-
diye Spor Kulübünün 23685 nolu 
“Spor Var Engel Yok” isimli pro-
jesi kabul edilmiştir.

Proje kapsamında 2019 yılı 
Şubat ayında geçen seneye kadar 
Doğanşehir Belediye Spor Kulü-
bü bünyesinde müsabakalara ka-
tılan Tekerlekli Sandalye Basket-

bol takımı sporcuları Galatasaray 
tekerlekli sandalye basketbol ta-
kımı ile İstanbul’da antrenman 
yapacak olup ve Galatasaray – 
Fenerbahçe tekerlekli sandalye 
basketbol takımlarının müsaba-
kalarını izleyecektir.

2019 Nisan ayında Doğan-
şehir Belediye Spor tekerlekli 
sandalye basketbol takımı spor-
cuları ve Doğanşehir İlçesinden 

götürülecek 50 genç ile Malat-
ya’da Evkur Yeni Malatya Spor 
maçını izleyeceklerdir.

2019 Mayıs ayında Doğan-
şehir Belediye Spor tekerlekli 
sandalye basketbol takımı ve 
Doğanşehir İlçesindeki gençlerin 
katılımıyla fidan dikme etkinliği 
ile piknik yapılacaktır.

Kadir Aydın-İsa Kanlıbaş

(BASIN: 940182  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR İCRA DAİRESİ 2018/18 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 no’lu taşınmazın 
Özellikleri  : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi, Hüyükoku Mevkiinde kain 
3.550,00 M2. yüzölçümlü sulutarla niteliğindeki 851 parsel sayılı  taşınmaz yerleşim birimi merkezine 
ve Malatya-Gaziantep karayoluna kuş bakışı mesafede, yaklaşık 800 m. Uzaklıktadır. Ulaşım komşu 
parseller üzerinden sağlanmaktadır. Sulu tarım yapılmaktadır. Eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun 
düzeydedir. Mevcut hali ile tarım yapılmaktadır.Tarımsal problemler bulunmamaktadır. Dere suyu ile 
sulanmakta, yetiştirilen ürünlerin il, çevre il ve ilçe merkezlerinde pazarlama imkanı mevcuttur. Sulu 
tarla vasfında II. sınıf tarım arazisidir. 
Kıymeti  : 29.394,00 TL.-
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Botaş lehine 1.127,69 M2. Daimi irtifak hakkı  tesis edilmiştir. 
   Taşınmazın değeri irtifak tesis hakkı düşülmek suretiyle tespit edilmiştir.
1. Satış Günü  : 12/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 09/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri  : Doğanşehir Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odasında

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 no’lu taşınmazın 
Özellikleri  : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Sürgü Mahallesi, Hüyükoku Mevkiinde kain 
1.209,00 M2. yüzölçümlü sulutarla niteliğindeki 822 parsel sayılı  taşınmaz. (1. Nolu taşınmaz özel-
liklerine sahiptir.)
İmar Durumu  : İmar planı dışında yer almakta olup 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni Planında 
   Ekolojik öneme sahip alan olarak gözükmektedir. (Her iki parsele aittir.) 
Kıymeti  : 14.508,00 TL.-
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü  : 12/03/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü  : 09/04/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri   : Doğanşehir Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odasında 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Dev-
let tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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Güçlü olmanın çok değişik şekilleri vardır. Maddi durumu 
çok iyi olan bir in-san da güçlü kabul edilir. Bu maddiyat nasıl 
değerlendirilmektedir? Ülke ve in-sanlık yararına üretime dönük 
mü, yoksa keyif ve eğlencelerde har vurup har-man savurmakla 
mı? Ülke ve insanlık yararına üretime dönük kullanılıyorsa bir 
anlam ifade eder, aksi halde bu maddiyatın hiç değeri yoktur ve 
zaten kısa bir zaman sonra da suyunu çekecek demektir. Güneşe 
kar dayanamadığı gibi, bol keseden harcamaya da para dayan-
maz. Senin etrafında senin olanaklarından istifade etmek için 
sana yakın olmaya gayret sarf eden yalakaların, bir zaman sonra 
buhar olup uçtuklarını görüverirsin …     

     Şayet güç, zamansız ve yersiz bir şekilde kullanılmışsa bir 
değeri olmaz herhalde. Örneğin hiç sebepsiz yere birilerine za-
rar veriliyorsa, bunun adı kaba-dayılıktır, zorbalıktır, mafyalıktır, 
vandallıktır. Belki kendilerine değer verili-yormuş gibi görünse 
de bu, içtenlikle yapılan bir değerlendirme değil, korkudan ve 
çekinmeden kaynaklanan cahilane bir değerlendirmedir ki bu-
nun toplum nezdinde bir değeri bulunmamaktadır. Bu konumla 
ilgili bazı olumsuz değerlen-dirmeler de yok değildir. Örneğin, 
işi gücü mafyacılık olan eli kanlı mafya bo-zuntuları ya da insan-
lara zarar veren birilerinin, birileri tarafından “ Türkiye seninle 
gurur duyuyor” diye lanse edilmesi ne kadar doğru bir sapta-
madır? Muhakkak ki toplum nezdinde bütün bunların bir değeri 
bulunmamakta ve an-cak bazılarınca sınırlı tutulmaktadır. Bu ve 
bunun gibi olumsuz davranışların, ne yazık ki son zamanlarda 
rağbet gördüğüne üzülerek şahit olmaktayız. İki kişi, bir biri ile 
kavgaya tutuşmuşsa, normalde araya girilerek kavganın sonlan-
dı-rılması amaçlanır. Ama ne yazık ki böyle davranılmamakta, 
oraya seyir için top-lananlar tarafından “ vur, vur! “ denilerek 
olay iyice kızıştırılmakta ve bundan da büyük  haz duyulmakta-
dır. Buna benzer olayları bazen televizyonda izlerken kahroluyor 
insan. 

     Ülkemizde bulunan bir İrlandalı ile bir Afrikalı gence ya-
pılan oldukça kaba  ve insanlık dışı muamele tüylerimizi diken 
diken etmeye yetmiştir. Sudan bir ne-denle on on beş Türk genci, 
ellerine ne geçirdilerse insafsızca İrlandalı gence saldırıyor, o da 
kendini savunmaya  çalışıyor. Neticede o İrlandalı gencin, bizim 
gençleri sadece yumruğu ile yıkıp onları pes ettirdiğinde hem 
üzülüyor ve hem de küçük düşürüldüğümüz için de utanıyoruz.  
Bir diğer olayda ise, bir Afrikalı gence saldıran birkaç gencimiz 
yine sebepsiz yere, iyice onu hırpalayıp bir üst kattan aşağıya 
atıyorlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi aşağıya inerek acı için-
de kıvranan o genci tekrardan hırpalamaya devam ediyorlar… 
Ülkesindeki kaos ortamından kaçarak ülkemize sığınan bir Suri-
yeli aile, bin bir zorluk içerisinde hayat mücadelesi vermeye çalı-
şırken, hem de komşuları olan biri evli ve çocuk sahibi iki kişinin, 

aile reisinin evde olmadığı bir zamanda evin kapısını zorla kı-rıp 
dokuz aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra, hem onu ve 
hem de çok küçük yaştaki yavrusunu hunharca öldürüp  sonra 
da götürüp ormanlık bir alana attıklarını nasıl izah edebiliriz? Bu 
nasıl bir insanlık, bu ne merhametsizlik, bu   ne vandallıktır?...  
Aile içinde bile tecavüz ve ensest ilişkilerden sık sık haberdar 
olmaktayız. Bu olaylar o kadar büyük boyuttaki, çoğundan ha-
berdar dahi olamı-yoruz. Hele hele dokuz aylık bir çocuğa bile 
tecavüzde bulunulduğunu öğrendi-ğimizde insanın kanı don-
maktadır. Buna benzer o kadar çok olay yaşanıyor ki memleke-
timizde, insanın bu memleketi terk edip çekip bir yerlere gidesi 
geliyor. Adeta maraza çıkarmak için bahaneler üretiliyor.  “ Niye 
bana yan baktın!” gibi. Ya da hiç yok yerden karşılarındakilere 
omuz vurmalar gibi … Bizim bu millete ne oldu dersiniz? Ge-
netiği bozuk gıdalar nedeni ile bizlerin de mi genetiği bo-zuldu 
dersiniz? Hani Türk milleti asildi? Hani Müslümanlıkta insanlara 
yardımcı olmak, merhametli olmak vardı? Nerde kaldı Allah kor-
kusu?... Etrafa salınan  korku, Allah korkusuna galebe çalmaya 
başladı sanki. Hele son zamanlarda ka-dınlara ve çocuklara karşı 
yapılan cinayet ve tecavüz vakaları adeta kanımızı donduruyor. 
Biri çıkıyor basit bir nedenle karısını, he mi de çocuklarının göz-
leri önünde katlediyor. Bir cinsi sapık çıkıyor, bir küçücük çocuğa 
cinsel tacizde bu-lunuyor, olay duyulup da kendisi zarar görme-
sin diye de boğup bir kenara atabi-liyor. Böyle zalimlikler olabilir  
mi?... Ne yazık ki ülkemizde buna benzer insan-lık dışı hadiseler 
artık olağan hale gelmiş bulunmaktadır… Diğer taraftan düğün   
ve şenliklerde insanlar, hiç çekinmeden sağa sola silahlarını 
ateşleyerek, güya erkekliklerini ve cesaretliklerini göstermeye, 
ispatlamaya çalışıyorlar. Ve bu şe-kilde de o şölene renk kattıkla-
rını sanıyorlar. O silahlardan çıkan kurşun ve saç-malardan şim-
diye kadar kaç insanımızı kaybettik. 

     Daha çocuk yaşta kızlarını, zorla ve gönülsüzce evlen-
dirmek isteyen anne babalar, sevdiği gence kaçtığında da, na-
muslarını temizlemek adına gözlerini dahi kırpmadan canlarına 
kıyıyorlar. Bir genç kızın sevmediği ve de oldukça yaşlı birine 
sırf maddi durumu iyi olduğu için anne babası tarafından ve-
rilmesi nasıl bir anlayışın ürünüdür? Sokak hayvanlarına eziyet 
edenlere ne demeli? Vahşi yırtıcılar bile karşılarına çıkan diğer 
hayvanların canlarına kıyarlarken bunu sırf açlıklarını gider-
mek ve hayatta kalmak için yaparlar. Oysa ki acımasız gaddar 
insanların hayvanlara zarar verirlerken böyle dertleri de yoktur. 
Hayvan-lardan bile beter bu mahluklar, hiç mi vicdan azabı çek-
mezler?...  Neticede, hiç yoktan  masum insan ve hayvanların 
ölümlerine sebep olabilmektedirler. Bütün bunların çok sıkı bir 
şekilde takip edilip, gerekli kanuni uygulamalarla en ağır cezala-
ra çarptırılmaları gerekmez mi?.. Bütün bunlar, erkeklik ve güç-

lülüklerini kanıtlamak adına yapılmaktadır. Bu ise, ne erkekliğe, 
ne insanlığa, ne de Müslü-manlığa sığmaktadır … 

     Ülkeler açısından ele alındığında ise; aslında, insan yaşa-
mından pek farklı olmadığının kolayca farkına varabiliriz. Bazı 
ülkeler yer altı ve yer üstü zengin-liklerine sahiptirler. Bu ülkeler 
kendilerini bir yerde şanslı sayabilirler, çoğu A-rap ülkelerinde 
olduğu gibi. Allah, yeterli suyun bulunmadığı, hiçbir tarımsal 
iş- levin yapılamadığı,  çöllerle kaplı bu ülkelere, her devirde 
önemini koruyan yer altı petrol ve doğalgaz kaynaklarını bah-
şetmiş. Akıllarını kullanarak bu zengin-likleri değerlendirebilse-
lerdi bugün dünyanın en zengin ve güçlü ülkeleri olabi-lirlerdi.  
Ama ne olmuştur? Ülkenin başında bulunan krallar, kendilerini 
her şey-den muaf tutarak, din adına kendi halkına İslami kural-
ları dayatmakta, insanlar sıkıntı ve zaruret içinde yaşarlarken, 
diğer yandan kendileri şaşaalı ve debdebeli bir hayat içinde, so-
rumsuzca bir yaşantı sürebilmekteler pek ala. Sadece Arap ve 
Afrika ülkelerinde değil, diğer kıta ülkelerinde de bunun örnek-
lerini görmek mümkün olmaktadır. Haktan, adaletten yoksun, 
keyfi bir idare tarzı ile insanlara hayatı adeta zehir ederlerken, 
kendileri zevkü sefa içinde yaşam sürmektedirler. Allah’ın ver-
diği bu nimetleri yerli yerince kullanmaz, kendi halkını, kendim 
daha çok yararlanayım diyerekten ihmal edersen, ilimden irfan-
dan uzak durup insanları dinin katı kurallarına hapsedersen, 
kendi ülkeni koruyacak olan ordu-nu, zamanın koşullarına göre 
donatıp her hangi bir saldırıya karşı hazır vaziyette tutamaz ve 
tarihsel olaylardan ders çıkarmazsan, önünü göremez, geleceği 
oku-yamazsan, seni ham edecek birileri mutlaka çıkar karşına. 
Senin o çokça olan maddi gücünün hiçbir değeri yok demektir. 
Başkaları  seni sömürürken ve bazı yaptırımları dayattığında da 
gıkını bile çıkaramazsın. Nasıl ki insanların sana biat etmesini, 
her yaptığının koşulsuz kabul edilip onaylanmasını ve destek-
len-mesini ve bu biatçılığının ömür boyu devam etmesini istiyor-
san, yanlış poli-tikalarınla bağımlı olmak durumunda kaldığında 
da, emperyalist ve küresel güçler karşısında senin aynı konuma 
düşmen kaçınılmazdır.  
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Devamı Gelecek Sayıda

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük Doğanşehir Belediye 
Başkanı Yardımcısı Mustafa Gül-
haş’ın dayısı Hasan Doğan’ın vefa-
tı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Başkan Vahap Küçük mesajında 

“Doğanşehir Belediye Başkan Yar-
dımcımız Mustafa Gülhaş’ın dayısı 
Hasan Doğan Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan 
Rahmet yakınlarına başsağlığı di-
lerim” ifadelerini kullandı.

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Vahap Küçük Çömlek 
Oba ve Yol koru Mahallerini 
ziyaret etti.  Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük 
Bizleri coşkuyla karşılayan 
Çömlek obalı ve Yol korulu 
hemşerilerime Teşekkür edi-
yorum. Hemşerilerimiz İle Bir 
Araya Geldik. Çömlek Obalı 
ve Yol korulu hemşerilerimin 
desteklerini bekliyorum. Bi-
zim yaptıklarımız yapacak-
larımızın teminatıdır.. Bizleri 
coşkuyla karşılayan çömlek 
obalı ve yol korulu hemşeri-
lerime yeniden  teşekkürleri-
mi , saygılarımı ve sevgileri-
mi sunuyorum.. Dedi. 

Malatya’nın nüfusu 10 
bin artarak 797 bin 36 kişiye 
ulaştı. Bu rakamla Malatya 
ülke genelinde nüfus itibariy-
le 28. sırada yer aldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
Malatya Bölge Müdürlüğünce 
2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi Sonuçları açık-
landı. Buna göre Malatya’nın 
nüfusu geçen yıla oranla 10 
bin 360 kişi artış göstererek 

797 bin 36’ya yükseldi. 
Toplam nüfus itibarı ile 

Malatya’nın 81 il içerisinde 
28. sırada yer aldığı belirtilir-
ken, 2018 yılında Malatya’nın 
nüfus artış hızının ise binde 
13,1 olarak gerçekleştiği ifade 
etildi. Nüfus artış hızına göre 
ise Malatya’nın 81 il içerisin-
de 58. sırada yer aldığı bilgisi 
verildi. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi Sonuçlarına göre Ma-
latya’nın ilçelerinin nüfusları 
şöyle:  “Akçadağ 35 bin 359, 
Arapgir 10 bin 868, Arguvan 
8 bin 157, Battalgazi 295 bin 
821, Darende 29 bin 45, Do-
ğanşehir 39 bin 454, Doğan-
yol 4 bin 420, Hekimhan 22 
bin 867, Kale 6 bin 100, Ku-
luncak 8 bin 384, Pütürge 15 
bin 49, Yazıhan 16 bin 673 ve 
Yeşilyurt 304 bin 839”

DOĞANŞEHİR YİNE EN BÜYÜK İLÇE


