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MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNDEN 
BAŞKAN İSMET BAYRAM’A ZİYARET

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Karaaslan ile Vahap Güner Esnaf ve sanat-
kârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge 
birliği Başkanı İsmet Bayram’ı Makamında ziyaret et-
tiler.>>5’te

Yurtdışı gö-
revi için Bosna 
Hersekte görev 
yapan uzman 
çavuş un kızı 
eylül demirci 
babasına ko-
mando selamı 
gönderdi

KAYMAKAMDAN MUHTARA PLAKET

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN
MALMÜDÜRÜNE ZİYARET

Eğitimci Muzaffer 
Öğretmen Emekli Oldu

Doğanşehir 
Kaymakamı Mu-
hammet Şükrü 
Pekpak, Eskiköy 
mahallesi Muh-
tarı Mehmet 
Hatun’a plaket 
ve Teşekkür 
Belgesi ver-
di.>>4’TE

Vergi haftası 
münasebetiyle 
Yeni Doğanşehir 
gazetesinin İmti-
yaz Sahibi Hüseyin 
Karaaslan Doğan-
şehir Malmüdürü 
İsmail Ayçiçek’i 
makamında Ziya-
ret etti.>>3’TE

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlk Okulu Müdür Yardımcısı Muzaffer Karabıyık'ın 
emekli olmasından dolayı eğitimci mesai arkadaşları tarafından yemek organ-
ize edildi. >>7’DE

Cemre Bugün
Toprağa Düştü3’TE
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

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

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

HABER MERKEZİ 
Antidepresanların bilinçsiz ve yanlış 

kullanımının çok önemli ve hayati sonuçlar 
doğurabileceğini vurgulayan Psikiyatrist 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu durumun anti-
depresanlardan değil yanlış ve bilinçsiz kul-
lanımdan kaynaklandığına dikkat çekiyor. 
Prof. Dr. Tarhan, “Yanlış kullanım sonucu or-
taya çıkan durumları antidepresanlara fatu-
ra etmek son derece zihinsel bir çarpıtmadır” 
diye konuştu

Son dönemlerde medyada yer alan an-
tidepresan kullanımıyla ilgili tartışmalara 
ilişkin açıklamalarda bulunan Psikiyatrist 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları aktardı;

“Depresyon hastalığı bütün dünyada 
artıyor, bu bilinen bir gerçek” diyen Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Dünya Sağlık Örgütü, 2020 
yılında önlem alınmazsa dünyanın en önemli 
sağlık sorunu olacağı uyarısında bulunuyor. 
Depresyonda duyu yitimi yapan bir durum 
ortaya çıkıyor. Hastalık ölüme yol açmıyor 
ama kişileri çalışamaz hale getiriyor. Kişinin 
işlevselliğini bozuyor, fonksiyonsuz hale ge-
tiriyor. Bu nedenle çok daha büyük bir risk 
taşıyor. Son günlerde yer alan tartışmalarda 
bir bilgi çarpıtması söz konusu. Şöyle bir söz 
vardır; ‘En tehlikeli yalan abartılmış doğru-
lardır’ diye. Burada antidepresanlar peynir 
ekmek gibi kullanılıyor demek doğru. Ben-
im halamın oğlu antidepresanlar yüzünden 
öldü demek ise kanıtsız konuşmak. Bir bilim 
kadınına yakışmayacak bir durum var orta-
da. Söylenenlerin kanıta dayanması gere-
kiyor. 99 araştırma olumlu sonuç verir bir 
araştırma bu sonuca uymazsa o araştırmayı 
alıp kesin kanıt diye sunmak algıları bozar. 
Tıpkı şeker şurubu kokain kadar zararlıdır 
demek gibi. ” diye konuştu.

İLAÇ KANIT DÜZEYLERİNİ BELİRLEME 
ÇALIŞMALARI YILLARCA SÜRÜYOR

Antidepresan ilaçların piyasaya çık-
madan önce çok detaylı inceleme ve araştır-

malardan geçtiğini, ilaç kanıt düzeylerinin 
belirlenmesi için yapılan çalışmaların yıllarca 
sürdüğünü belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
şunları söyledi: “Antidepresanlar çıkmadan 
önce birinci faz çalışmalar yapılır, hatta faz 
öncesi çalışmalar yapılır. Daha sonra hayvan 
deneyleri yapılır. Hayvan deneylerinden son-
ra sağlıklı gönüllüler üzerinde denenir. Bu da 
yeterli değil, hasta gönüllüler üzerinde dene-
nir. Bunlar denendikten sonra artık üçüncü 
faza geçilir. Bundan sonra piyasada kul-
lanılırken etkisine bakılır. Bir ilaçla ilgili tüm 
bu aşamalar 15-20 sene sürüyor. Bu süreç 
içerisinde bazı yayınlar oluyor, bu konuda 
95 olumlu yayın var, 5 olumsuz yayın varsa 
o 5 bilgiyi alıp 95 bilginin yerine koymak son 
derece hatalı bir bakış açısı.”

ANTİDEPRESANLARIN KANIT DÜZEYİ 
YILLARCA SÜREN ÇALIŞMALARLA BELİR-
LENİYOR

Antidepresan ilaçlar için kanıt düzeyinin 
de çeşitli aşamalarla belirlendiğini ifade 
eden Prof. Dr. Tarhan, “Birinci alt seviyede 
kanıt vardır. Klinik olgular vardır, şu ilacı kul-
landım, bu kişiye iyi geldi der, herkes bunu 
yayınlar. Daha sonra bu klinik seri haline ge-
lir onlarca kişi üzerinde uygulanır, bu da ye-
terli değildir. Daha sonra klinik araştırmalar 
yapılır: Açık ölçekli, plasebo kontrollü çift yön 
çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla bu ilacın, 
maddenin ya da bitkinin işe yarayıp yaram-
adığına bakılır. Eğer oradan da olumlu çıkar-
sa daha geniş ölçekli daha büyük çalışmalar 
yapılır. Ondan sonra meta analizler oluşur, 4 
bin kişilik. Artık kanıt düzeyi yükselmiştir de-
nir” diye konuştu.

GENELLEME YAPMAK SON DERECE 
SAKINCALI

Antidepresanların 30-40 yıl önce ortaya 
çıktığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “An-
tidepresanlar boşuna kullanılıyor. Antidepre-
sanlar işe yaramıyor demek doğru değil. bu-
rada abartılmış doğru diyebileceğimiz yalan 

var. Birkaç örnek vakadan hareketle genel-
leme yapmak son derece sakıncalı" dedi.

ANTİDEPRESAN KULLANIMI KİŞİYE 
ÖZEL OLMALI

Doktor önerisi olmadan eş dost tavsiye-
siyle antidepresan kullanımının yanlışlığı-
na da dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
kişiye özel tedavinin önemini vurguladı. Prof. 
Dr. Tarhan, şunları söyledi: “Depresyon bir 
beyin hastalığıdır. Depresyon kişinin beyn-
indeki kimyasal iletimin bozulmasıyla ilgili 
bir hastalık, bu sadece serotoninle ilgili değil. 
10’a yakın kimyasal sorumlu tutuluyor. Biri-
si olmazsa nöroadrenalin oluyor, dopamin 
oluyor, endorfin oluyor. Birçok kimyasalların 
rolü var beyindeki. O nedenle şimdi kişiye 
özel tıp üzerinde duruluyor. Precision Med-
icane olarak geçiyor. Mükemmel tıp bulun-
maya çalışılıyor. Kişiye özel tedavi, o kişinin 
bireysel ihtiyaçlarına göre, genetik profilini 
çıkarıyoruz. Genetik profiline göre en doğru, 
en uygun, doğru doz, doğru ilaç, doğru süreyi 
tayin etmeye çalışıyoruz.”

YANLIŞ KULLANIMIN SONUÇLARINI 
ANTİDEPRESANA FATURA EDEMEZSİNİZ

Bunlar yapılmadan, tanıdıkların tavsiye-
siyle rastgele ilaç alınırsa hayati derecede 
yan etkilerin oluşabileceğini vurgulayan 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Üç antidepresanı 
bir arada alan kişinin beynindeki seroton-
inler aşırı artar, kişi maniye girebilir. Kişide 
ölüm düşünceleri oluşmaya başlayabilir. 
Kişide intihar düşünceleri oluşabilir. Bunların 
hepsi antidepresanların yanlış kullanılmasıy-
la ilgili. Antidepresan kullanımıyla değil. Yan-
lış kullanım sonucu ortaya çıkan durumları 
antidepresanlara fatura etmek son derece 
zihinsel bir çarpıtmadır. Son derece yanlış bir 
davranıştır. Toplumu yanlış etkileyecek bir 
durumdur. Antidepresanlar kimyasal silah 
gibi ilaçlardır, hastalığı yok etmek için üretili-
yor. Bu silah yanlış kullanılırsa rastgele kul-
lanılırsa tabii ki bir bedeli olacaktır. Bu ned-

enle ilaçları evlerde rastgele kullanım ciddi 
risklidir ve tehlikelidir” uyarısında bulundu.

DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANIL-
MALI

Antidepresan ilaçların doktor kon-
trolünde bırakılması gerektiğine de dikkat 
çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hekimler 
olarak ilacın türüne göre ilaç kesmede çapraz 
yöntemler vardır. Bunun yerine geçecek 
ilaç konulur, biri azaltılırken diğeri artırılır. 
Genellikle en çok kullanılan yöntem budur. 
Bu, kişinin bireysel ihtiyacına göre, vücudun 
ihtiyacına göre, yan etkilerine göre verilir. 
İlacı alırsa kazanacağı, kaybedeceği şey, al-
mazsa kazanacağı ve ya kaybedeceği şey, 
ona bakılır. Eğer almazsa kaybedeceği şey 
daha fazlaysa, risk yönetim, yapılır. O riskler 
takip altına alınır. Bu nedenle ilaçlar kade-
meli bir şekilde bırakılmalıdır. İlaçlar aniden 
bırakılırsa ribaund etki dediğimiz, geri tepme 
gibi başka yan etkiler ortaya çıkıyor. Sonuçta 
bu ilaçlar bıçak gibidir. İyi kullanılırsa ekmeği 
keser, yanlış kullanılırsa adamı yaralar” diye 
konuştu.

DEPRESYON, CİDDİ BİR HASTALIK
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Zayıflama 

Ürünlerine Hücum

Zayıflık ve cinsellikle ilgili ürünler de piyasada yoğun talep 

görüyor. Her aktar dükkanında bu konuda en az 5 çeşit hazır ürün 

bulmak mümkün. Ancak en büyük pazarlama kanalı internet. Bu 

pazarın büyüklüğünün 1 milyar doları bulduğu söyleniyor. Çoğu ithal 

olan ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen bu ürünler genelde Uzak-

doğu menşeli. Yerli bitkiler de var ama bunlar Türkiye?den gittikten 

sonra işlenip farklı isimlerle tekrar ithal ediliyor.

Aroma Bitki?nin sahibi Herbalist Tarkan Güveloğlu, İstanbul?-

da sırf bu çeşit ürünler ithal eden 40-50 ithalatçı firma olduğunu 

söylüyor. Güveloğlu?na göre, en büyük suiistimal zayıflama ürünler-

inde yaşanıyor. Her yıl birkaç ürünle piyasada vurgun yapılıyor:

?Örneğin, geçen yıllarda ?lila? diye adlandırılan bir ürün çık-

mıştı. İçerisinde asma süsü hammaddesi vardı. Şu anda ise piyasada 

acı biber hapı (orijinal adıyla asai biberi) satılıyor. Zayıflama çay-

larında mısır püskülü kullanılıyor. Bu da böbrekleri çok çalıştırıyor. 

Vücuttan çok su atılınca, insanlar kilo verdiğini sanıyor. Oysa giden 

sudur. Hepsinin içinde kimyasal maddeler var.

İkinci büyük vurgun, cinsellik ürünlerinde yaşanıyor. Örneğin, 

ereksiyon sağladığı iddia edilen ?bitkisel? ürünler çok talep görüyor. 

Oysa hepsinin içeriğinde eczanelerde satılan ve cinsel uyarıcı işlevi 

gören ilaçlarda bulunan maddeler var.?

İnternetten şifa dağıtıyorlar

Bitkisel ürünlerin en önemli pazarlama kanalının internet old-

uğunu belirtmiştik. Satışlarının büyük kısmını internet üzerinden 

gerçekleştiren şirketlerden biri de Aksu Vital. Bu şirket, internet 

sitesinin yanı sıra eczanelerde Shiffa Home markasıyla 200 farklı 

ürünün pazarlamasını yapıyor. Şirketin İstanbul?da iki bölgede 

toptan satış mağazası bulunuyor. İkitelli?de ise bitki işleme tesisi ve 

Ar-Ge laboratuarı var.

Aksu Vital Doğal Ürünler Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı 

Yunus Aksu, satışa sundukları ürünlerde toplamda 2 bin farklı bitki 

çeşidinin karışımının kullanıldığını vurguluyor. Aksu, bu bitkileri 

yurtiçindeki üretici ya da toptancılardan aldıklarını belirtiyor. Aksu 

Vital?in 2010 yılında elde ettiği 10 milyon dolarlık cironun yaklaşık 

yüzde 20?si kısmı ihracattan gelmiş. Şirket, halen 20 ülkeye ihracat 

yapıyor.

Piyasada özellikle zayıflama ve afrodizyak amaçlı ürünlerin talep 

gördüğünü vurgulayan Yunus Aksu, tedarik süreciyle ilgili şu bilgil-

eri veriyor: ?Bir taraftan işin teknolojisini üretmeye çalışırken, diğer 

taraftan bu ürünlerin saflaştırılmış formlarını kısmen ithalat yoluyla 

kısmen de kendimiz buradan temin ediyoruz. Hedefimiz tarladan 

çatala kadar tüm sürecin denetimi. Geçen yıl kudret narı, oğul otu, 

ekinezya gibi bazı bitkilerin üretimini yaptırdık. Bu ürünlerin kuru-

tulması, öğütülmesi ve formülasyonların hazırlanması gibi süreçleri 

kendimiz yerine getirebiliyoruz. Bitkisel çayların yüzde 99?unu ise 

yurtdışından işlenmiş halde Türkiye?ye getiriyoruz.?

İLKER
DURAK

Devamı Gelecek Sayıda

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN
MALMÜDÜRÜNE ZİYARET

İSA KANLIBAŞ 
Vergi haftası münase-

betiyle Yeni Doğanşehir 
gazetesinin İmtiyaz Sa-
hibi Hüseyin Karaaslan 
Doğanşehir Malmüdürü 
İsmail Ayçiçek’i 
makamında Ziyaret etti.

D o ğ a n ş e h i r 
Malmüdürü İsmail 
Ayçiçek ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti be-
lirterek;” 1990 yılından 
beri Şubat ayının son 
haftasını vergi haftası 
olarak kutluyoruz. Bu 
sene 29'uncusunu icra et-
tiğimiz. Vergi Haftasının 
temel amacı toplumda 
var olduğuna inandığımız 
vergi bilincinin daha 
üst seviyelere çekerek 
farkındalık oluşturmak 
ve vergi bilincini topluma 
yaymak. Toplumumuzda 
bir bilinci oluşturmak ve 
Vergi haftasında kamu-
oyuna, verginin önemini 
mükelleflere tanıtmak-
tır.” Dedi.

Yeni Doğanşehir 
Gazetesi imtiyaz sa-
hibinde yaptığı açıklam-
ada;” Bütçeleme, mu-
hasebe denilince malum 
bir işin gider tarafı bir de 
gelir tarafı var. Bu anlam-
da da bir toplumun, bir 
devletin, bir topluluğun 
kamuya ait işlevlerini 
yerinme getirebilmesi 

ancak ve ancak gelirl-
eri ile mümkün oluyor. 
Gider yapabilmek için 
gelir oluşturmalıyız.. Şu 
an ki modern devletlerde 
de özellikle güçlü dev-
letlerin ciddi anlamda 
vergilerini eksiksiz ve 
zamanında ödediklerini 
görüyoruz. Vergi idare-
lerinin güçlü olduğunu 
görüyoruz. Devlet vergi 
toplayamazsa kamuya ait 
işleri yürütmek çok zor-
laşır. Vergisini ödemek 
her vatandaşın kutsal 
bir görevidir.  Bunun için 
vergi çok büyük bir önem 
arz ediyor” dedi. 

Cemre Bugün Toprağa Düştü
DEMET TUNCEL 
Kor manasına gelen cemre-

lerin sonuncusu bugün toprağa 
düştü.  Baharın habercisi olarak 
kabul edilen cemreler sırasıyla, 
havaya, suya ve toprağa düşüyor. 

Baharın gelişini simgeleyen 
Cemrelerin sonuncusu bugün to-
prağa düştü. Havaların ısınması-
na sebep olan cemreler ilk olar-
ak havaya, sonra suya en son da 

toprağa düşüyor. Son cemre 5-6 
Mart tarihinde toprağa düştü.

CEMRE KOR 
ANLAMINA GELİYOR  

Arapça kökenli bir kelime olan 
“Cemre” nin sözlük anlamı kor yani 
ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın 
artması olarak bilinir. Cemrenin 
ilkbahar başlamadan hemen önce 

7 gün arayla havaya, suya ve to-
prağa sırasıyla düştüğüne inanılır. 
Bu düşen cemreler sayesinde 
hava, su ve toprak ısınır. Halk ar-
asında cemre düşmesiyle birlikte 
Hıdırellez ve nevruz kutlamaları 
başlamaktadır. Cemre düşme-
si Türk kültüründe de önemli bir 
yere sahiptir. Kültür ve edebiyat 
alanında kendine yer bulmuştur. 
Osmanlı zamanında Divan şairleri 
cemre zamanlarında önemli kişil-
ere övgü şiirleri yazarlardı. 

CEMRE HAKKINDA
Anadolu’da yaygın olarak kul-

lanılan geleneksel halk takviminde 
yıl, “Kasım günleri” ve ”Hızır gün-
leri” olarak kış ve yaz diye ikiye 
bölünüyor. Kasım günleri, miladi 
takvime göre 8 Kasım’da başlıyor 
ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona 
eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir 
şubat ayı 29 çektiği zaman 180 
gün oluyor. Hızır günleri ise 6 
Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a 
kadar 186 gün sürüyor. Cemre-
lerin düşmesi, Kasım günlerinden 
Hızır günlerine, başka bir ifadeyle 
kıştan bahara geçişin sembolleri 
olarak gösteriliyor.
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AİHM KARARLARI UYGULANSIN
KENAN EREN 
CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref 

Doğan, Bazı Alevi Örgütleri, “çakma” örgüt 
olarak nitelendirerek, Aleviliği yanlış tanıtma 
çabası içerisinde olduklarını belirtti.

CEM Vakfı Malatya Şube binasında, değer-
lendirme yapan, CEM Vakfı Malatya Şube 
Başkan Eşref Doğan, Alevilikte farklı boyutta 
örgütlenmelere tepki gösterdi. Doğan ayrı-
ca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
kararlarının biran evvel uygulanmasını istedi. 
Doğan, yaptığı açıklamada şu hususlara yer 
verdi;

“Türkiye’de bir defa şunu kabul etmek 
lazım, Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini İs-
lam’dır, Yüzde 99’u Müslüman’dır. Halbuki, 
Devletin dini olmaz, devlet laiktir, kişilerin ve 
şahısların dini olur veya olmaz. Bu vesile ile 
Diyanet Başkanlığının 1924’lerden itibaren ku-
rulması ile beraber, belki kuruluş amacı o değil 
ama, bugünkü geldiği itibari ile Anadolu’da 
Türkiye Coğrafyasında, Sünni hanifi mezhebe 
hizmet eden kamusal bir örgüt haline gelmiş 
oldu. Bir bütçesi olan 180 bin kişilik bir kadro-
su olan bir yapı. Büyük kesim olan, geçen 
gün televizyonlarda bir alt yazı geçildi, 9500 
kişilik bir kadro tahsisi söz konusu. 100 
bini aşan bir cami var, camileşme mıntıkası 
bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada da ülk-
ede belirli bir Alevi İslam anlayışını taşıyan 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik herhangi bir ciddi atılım görmüyoruz. 
Bu zaten, sivil toplum örgütleri kapsamında 
bir Alevi örgütlenmesini meşru ve mecbur 
hale getiriyor. Bunu da Öncülüğünü, Diyar-
bakır yapmıştır, mahkeme ismini tesis eder-
ken, büyük harflerle CEM, Cumhuriyet Eğitim 
Merkezi olarak tescil etmiştir. Burada amaç, 
ileriye doğru hedeflenen, Türkiye’nin birlik 

ve beraberliğe ihtiyacı varsa, mezhepsel üsüt 
bir anlayışla bütün vatandaşların, kamu hiz-
metlerinden, eğitimde dahil olmak üzere, eşit 
miktarda yararlanmalılardır. Türkiye’de, CEM 
Vakfına bağlı şubeler kurulmuştur , yeterli mi 
yeterli olduğunu sanmıyorum. Çünkü halen, 
Avrupa’da da belirli bir örgütlenme var. Fakat 
bu örgütlenmeye hiç gerek olmasaydı da, Dev-
let eşit mesafede, yerine getirecek kurumları 
kendisi organize etmiş olsaydı, Alevi’nin Cem 
evi, Sünni’nin Camisi, tabiri de olmasaydı 
ama maalesef bugüne gelmiştir. Amacına ul-
aşmış mıdır, şu şekilde amacına ulaşmıştır, 
en azından devleti yöneten siyasi otorite, 
Türkiye’de Alevilerin varlığını kabul etmek 

mecburiyetinde kalmıştır. Cem Vakfı Kurucu 
Genel Başkanımız İzzettin Doğan, Türkiye’de 
şafilerin de olduğu gerçeğini de açıklayar-
ak, Türkiye’deki Şafi kardeşlerimizi de biraz, 
varlıklarını en azından CEM Vakfıyla yöneticil-
ere duyurma şansına sahip olmuşlardır.

Örgütlenme diyoruz, tek elden bir örgü-
tlenme söz konusu olmamıştır. Buda maalesef 
bir örgüt çeşitliliği kanısı yaratmıştır. Hani 
düşünün Bir yerde CEM Vakfı gibi hareket 
edipte, Alevilik İslam2ın özüdür diyenlerin 
yanı sıra, Alevilik İslam dışıdır diyen, sözde 
çakma Alevi örgütleri, ben Aleviyim, Ateis-
tim diye gururla söyleyen, sözde Alevi örgüt 
liderleri olmuştur. En son Tunceli’de yapılan, 

Dersim Aleviliği sempozyumunu düzenley-
enlerin sonuç bildirgelerinde belirttikleri gibi, 
“Biz Arap Ali’yi tanımıyoruz” diyebilen sözde 
Aleviler bunu bir kaos haline getirmişler-
dir. Aleviliği Ata izime doğru kaydıran birçok 
çakma Alevi örgütlerinden de bahsetmek 
lazım. Bunu tamamen projeler bazında, Alevi 
birliğini sarsmak, Türkiye’deki Kaosu da bi-
raz hızlandırmak açısından, çeşitli mercilerce 
de finanse ve organize edilen örgütler diye 
görüyorum.

AİHM KARARLARI 
UYGULANSIN

Önerimiz yine birliğe ve beraberliğe yöne-
lik projeler arasında, CEM Vakfını AİHM’ne 
açıp kazanılan davaların, biran evvel siyasi 
otorite tarafından, yürürlüğe konulmalarıdır. 
Biz şimdi AİHM kararlarının, Milli hukuku-
muzun üstünde olduğunu kabullenmişiz, 
kabullenmişiz ama o zaman neden gereğini 
yapmıyoruz. 15 Temmuz darbesi bahanesi ile 
akabinde OHAL’den dolayı bir sıkıntı yaşan-
maktadır. Bu açılan ve kazanılan davalar, özel-
likle ağırlık itibari ile, Devlet Alevilere ayrımcılı 
yapıyor, Alevi inanç önderlerinin yaptıkları hiz-
metler kamu hizmeti olarak kabul edilmelidir. 
Aleviler inançlarını, gelecek kuşaklara anlat-
abilmeleri için, Sünni İslam’a ayrılan paralar, 
Alevilere de ayrılmalıdır. Cem evleri Alevil-
erin ibadethaneleridir, diğer ibadethanelere 
tanınan imkanlar, Cem evlerine de tanınma-
lıdır. Alevilerin içerisinde farklı görüşler ol-
ması, Devletin Alevilere karşı sorumluluklarını 
yerine getirmekten alı koyamaz. AİHM açılan 
ve kazanılan 3 davanın gereğini, siyasi otorite 
yaptığı zaman, problem büyük bir ölçüde hem 
hukuken, hem de bilimsel olarak çözülmüş ol-
acaktır.

KAYMAKAMDAN MUHTARA PLAKET
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, 
Doğanşehir Mahallelerini ziyaretleri kapsamında 
En düzenli köy odası olarak Eskiköy mahallesi köy 

odasını beğendi. Bu vesile ile Eskiköy mahallesi Mu-
htarı Mehmet Hatun’a plaket ve Teşekkür Belgesi 
verdi.
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VERGİ HAFTASI
Vergi bir ülke için önemli ekonomik 

kaynaklardan biridir. Vatandaşlar vergi 

vermese devletin eline geçecek çok faz-

la para olmaz ve ülkemiz kalkınamazdı. 

Ülkemizde vergiye verilen önemin art-

ması ve herkesin düzenli olarak vergisini 

ödemesi için 1990 yılında Mart ayının son 

haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaya 

başlanmıştır.

Vergi bilinci oluşmamış toplumlarda 

halk vergisini ödemez ve devletin gelir 

kaynağının önemli bir kısmı kesilir. Bu 

nedenle de devletin verdiği hizmetlerde 

büyük bir azalma yaşanır. Vergi bilincinin 

oluşması için küçük yaşlardan eğitime 

başlanması çok önemlidir. Bu nedenle de 

Vergi Haftası’nın okullarda çeşitli yazı, 

şiir ve etkinliklerle kutlanması önemlidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı bu konunun üzerine 

düşmüş ve ilköğretim 1-5.sınıf arası öğren-

cilerine resim, 6-8. sınıf öğrencilerine şiir, 

ortaöğretim öğrencilerine ise kitap kapağı 

kompozisyon yarışmaları düzenlemekte-

dir.

MEB’in düzenlediği yarışmalarda 

illerde ilk 3’e giren öğrenciler Ankara 

MEB’te oluşturulan kurullar tarafından 

Türkiye seçmeleri yapılmaktadır. Bu eser-

ler arasından da Türkiye birincisi, ikincisi 

ve üçüncüsü seçilmektedir. Bu öğrenciler 

her dalda ayrı ayrı değerlendirilmekte-

dir ve para ödülü, hediyeler gibi ödüller 

verilmektedir. Ayrıca okul müdürleri de 

konuyla ilgili plaket almaktadır.

Bu yıl da mart ayının son haftası çeşitli 

etkinliklerle tüm okullarda kutlanmıştır. 

Vergi ile ilgilenen birimler olan Gelirler 

Genel Müdürlüğünün web sitesi ve Vergi 

Haftası ile ilgili afişler asılmıştır. MEB bu 

konuya gereken önemi fazlasıyla göster-

mektedir.

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR’İN 
DÜNYAYA

AÇILAN 
PENCERESİ

YENİ 
DOĞANŞEHİR 

GAZETESİ

MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNDEN 
BAŞKAN İSMET BAYRAM’A ZİYARET

DEMET TUNCEL 
Esnaf ve sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Malatya Bölge birliği Başkanı 
İsmet Bayrama ziyaret.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti yönetim 
kurlu üyeleri,  Bölge birliği Başkanı İsmet 
Bayram’ı makamında ziyaret ederek bir 
süre görüştüler. 

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin Karaaslan ile Va-
hap Güner Esnaf ve sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge birliği 
Başkanı İsmet Bayram’ı Makamında ziyaret 
ettiler.

Esnaf ve sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Malatya Bölge birliği Başkanı İs-
met Bayrama yaptığı açıklamada;” Malatya 
Gazeteciler Cemiyeti yönetim Kurulu üye-
leri Bölge Birliğimizi ziyaret etmekle bizleri 
son derece mutlu etmiştir. Halkımıza doğru 
haber alma imkânı sağlayan ve düşünce-
lerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan 
basın kuruluşları, önemli bir toplumsal 
görev icra etmektedir. Demokratik 
hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri 
olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün 
en etkili aracı olan basın, demokrasinin 
yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurum-
ların başında gelmektedir. Basın meslek 
ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine 
saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık an-
layışı ile hareket etmek, toplumda basına 
güvenin artmasını sağlamaktadır. 

Başkan İsmet Bayram sözlerine Şöyle 
devam etti.”

Daha önceleri Gerçekten esnafımızın 
aldığı krediler çok az limit içeriyordu. 
Faizler yüksekti… Şimdi ise hükümetimiz-
in esnafımıza verdiği kredilerin limitleri 
yükseldi bir o kadar da yüzde 47’lerde 
olan faizler yüzde 4’lere kadar düştü. 
Esnaflarımız işinde ilerisini görmeye işler-
ini büyütmeye başladı. En düşük faizli kredi 
esnaflarımızın kullandığı kredilerdir. 5 bin 
TL’ den 500 bin TL’ ye çıkarılan kredilerden 

bahsediyoruz.   Gerçekten Esnafımız lehine 
güzel işler gerçekleştirildi. Esnafımız her 
daim devletimizin ve milletimizin yanın-
da olmuştur. Bir ülkenin kalkınmasında 
Zanaatkâr ne kadar çok olursa ülke daha 
fazla kalkınır. Esnafımız ekonomimizin bel 
direğidir. Bizler en büyük sivil toplum ku-
ruluşuyuz, Bize beş vilayet bağlı, Malatya, 
Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş illeri ve 
ilçeleri bize bağlı "dedi.

MOTAŞ Yolcunun Nabzını Tutuyor 
HABER MERKEZİ 
MOTAŞ, her yıl düzenli olar-

ak yaptırdığı yolcu anketini 
başlattı. 

MOTAŞ Genel Müdürü: 
“Gerçekleştirdiğimiz yenilikler-
in yolcumuza yansımasını gö-
zlemlemek için anket çalışması 
yürütüyoruz” 

2018 yılına girerken önce-
ki yılda gerçekleştirilen ye-
niliklerin, hizmete sokulan 
otobüs, Trambüs, özel halk oto-
büsleri ve elektrik-elektronik 
sistemlerinde gerçekleştirilen 
yeniliklerin yolcudaki etkiler-
ini görmek için anket çalışması 
başlattıklarını söyleyen MOT-
AŞ Genel Müdürü Enver Sedat 

Tamgacı şu bilgileri paylaştı: 
“Hizmet çıtamızı yukarılara 
taşımak için her yıl yaptığımız 
yeniliklere 2017 yılında hız 
verdik. Otobüs filomuzu ye-
nilemek; yolcularımız daha ra-
hat ve daha konforlu araçlar-
la taşımak için başlattığımız 
‘Dönüşüm Projesi’ kapsamında 
özel halk otobüslerini devreye 
aldık. Yıl içerisinde yakın bölge-
lerde çalıştırmak üzere kırmızı 
renkli on adet otobüs alarak 
filomuza kattık. Bunun yanında 
on adet yeni trambüsü devr-
eye aldık. Yine Türkiye’de ilk 
olarak Malatya’da bayan yolcu-
larımıza özel pembe Trambüs 
uygulamasını başlattık. 

Yolcu memnuniyetini 
önceleyen kurumumuz, toplu 
taşıma alanında titiz çalışma-
lar yürütmektedir. Bu çerçe-
vede elektrik ve elektronik 
alanında da birçok değişiklik 
yaptı. Araçlarımıza uzaktan 
izlenebilir, takip edilebilir sis-
temler monte ettik. Araç içler-
ine bilgilendirme ekranları ye-
rleştirdik. Uzaktan erişilebilen 
bu ekranlara anlık duyurular 
girerek yolcuya anlık bilgiler 
aktarılabilmektedir. Yüksek 
çözünürlüklü kameralarla izle-
nen sürücüye Çağrı Merkez-
inden gerekli uyarılar anın-
da yapılmakla birlikte araçta 
oluşabilecek arızalar da araçta-
ki sistem sayesinde merkeze 
bildirilmektedir. 

Ayrıca personel eğitimine 
büyük önem veren kurumumuz, 

yıl içerisinde farklı konularda 
sistemli bir şekilde periyodik 
olarak çalışanlarımıza uzman 
eğitimciler tarafından eğitim-
ler verilmektedir. Özellikle kişi-
sel gelişim, müşteri ilişkileri, 
öfke kontrolü ve güvenli ileri 
sürüş teknikleri gibi konularda 
eğitimler verilmektedir. 

Tüm bu gelişmelerin yol-
cularımıza yansımasını ve yol-
cunun taleplerini tespit edebil-
mek için bağımsız bir kuruluşa 
anket yaptırıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

MOTAŞ Genel Müdürü 
açıklamasında ayrıca, anket 
sonucunda tespit edilecek 
sonuçlara göre 2018 yılında 
yapılacak değişikliklere ve 
yapılacak yatırımlara yön vere-
ceklerini belirtti.
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Soldan sağa
1. Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal... Bitki bilimi... 

2. İplik... Varsayımsal (eski)... Gemilerde türlü işlerde kullanılan 

bir tür demir halka... 3. İslam dininde Hz. Muhammed zam-

anından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler (eski)... 
Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalan kırmızı 
renkte, eczacılıkta kullanılan bir bitki, eşekkulağı... 4. Birden 

sonra gelen sayının ad... Bir şeyin son fiyatı (halk ağzı)... Kay-

ak... 5. Karbon birleşiklerinin incelenmesini konu alan kimya 
bölümü, uzvi kimya... 6. Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel 
ad... Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... Bazı 

yabancı dillerde kökün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam 

katan ek: anormal, biçare, nadan gibi... 7. Dünya üzerinde yer 
alan kıtalardan biri... Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı 
(eski)... Ansızın (eski)... 8. “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme 

sözü... Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya 

serbest bırakmaya yarayan alet, valf... Bir toplulukta benim-

senmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, 

görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan 

yolların bütünü, âdet... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar 

olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 9. Belgelik... 

Aynı tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği... Bir işi yap-

mak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeye-

ceği kadar güçlü istek, içtepi, itki... 10. Allah’ın buyruklarını ye-

rine getirme, ibadet etme... Güney Kafkasyalı bir halk veya bu 

halktan olan kimse... Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap... 

11. Yenilgi... Âcizler (eski)... 12. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk 

ağzı)... Eski yapılar, eski eserler (eski)... 13. Kitapçık (eski)... 

İrkiltmek işi veya durumu... 14. Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 

yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi... Sarmal biçiminde 

uzun ve kıvrık, bazıları titrek tüylerle kaplı, iplik biçimindeki 

bakterilerin genel adı... 15. İkramiyesi olan... Başlıca belirtisi 

kısa, çabuk, değişken yapıda irade dışı hareketler olan bir hast-

alık...

Yukarıdan aşağıya
1. -e benzer... İbret veya örnek alınacak gerçek olay... 2. 

Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması... 

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücut-

ta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir 

sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi... Anlam 

bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir 

söz... 3. Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, fauna... 

Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, 

başyapıt, başeser... 4. Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... 

Yoğunluk... Baba... 5. Basımevi... Karada, denizde, gölde veya 

akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama 

işi... Acımasız ve haksız davranan, zulmeden... 6. Rütbesiz ask-

er, nefer... Mikroptan ileri gelen hastalık (eski)... Lise okuyan 
(öğrenci)... 7. Kesme, parçalama (eski)... Yasa koyma, yasa yap-
ma, teşri... Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dik-
kati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen 
bir seslenme sözü... 8. Üstüne zamk sürülmüş... Üstüne... 9. Bir 
yerde kendi kendine birikmiş olan şey... Genellikle uluslarar-
ası kara yolu taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan 
uzun kamyon... 10. Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz 
kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri (eski)... 
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer 
veya şey, mavera... Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi... 11. Mikro-
bundan arıtma (eski)... Utanma, utanç duyma... Bir topluluk 
karşısında etkili, açık, düzgün konuşarak düşüncesini anlat-
mada, duygusunu aşılamada yetenekli kimse, konuşmacı... 12. 
Çocuğu olan kadın, anne... Yönetici olma durumu veya yöneti-
cinin görevi, idarecilik... 13. Canlılığın zorunlu kıldığı gereksinim 
ve isteklerle ilgili, beden arzularıyla ilgili (eski)... Elektrokardiyo-
grafi... 14. İncirin döllenmesini sağlayan sinek... Toplum töresine 
uygun davranma.. 
Kişi, dönüşlülük, 
gösterme, soru 
ve belirsizlik ka-
vramları vererek 
varlıkların yerini 
tutan söz, adıl... 
15. Bir bölümü ke-
silerek kullanılan 
söz... Gözde sarıya 
çalan kestane ren-
gi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞIBir sonbahar mevsimiydi. İşlerin 

azaldığı, meşakkatlerin biraz da olsa 

hafiflediği, derin bir nefes alma zam-

anının geldiğini hissederek düşünmeye 

başlamıştım.  

Baraka penceresinin dibinde oturu-

rken dışarıda kuş seslerinin geld-

iği, şarkıların söylendiği, ötüşlerin 

başladığı, sanki bir göçün başlama 

zamanının geldiği bir itiş kalkış old-

uğunu gördüm. Serçelerin hareketliliği 

biraz daha fazlaydı. Sebebini bilmiyor-

dum.  

Diğer taraftan kargaların ve ley-

leklerin hareketleri bir göçün man-

zarasını veriyordu. Bizler taş ocağında 

çalıştığımız için bu hareketlilik pek 

dikkatimizi çekmiyordu. Biraz din-

lendikten sonra gittikçe kuş seslerin-

in azaldığını fark ettim. Arkadaşlara 

dönerek, arkadaşlar burada bulunan 

kuşların sesi sanki azalmış gibi dedim. 

Arkadaşlar da doğru dediler. Barakanın 

güneyi taş ocağının tepesi kuzeyi yılan 

kalesinin dağıyla çevrili olduğu için 

etrafımızı fazla göremiyorduk.  

Kuş sesleri birbirine karışmış sanki 

kuşların ötüşünde bir hüzün var gibi 

geliyordu bize. Bir müddet dinlendik-

ten sonra aniden bir gürültünün kop-

tuğu kanat seslerini duyduktan sonra 

olayın farkına vardık. Kuşların göç 

mevsiminin geldiğini ve kuşların sıcak 

mekânlara gitmek üzere havaland-

ıklarını öğrendik. Tabi kuşlar uçarken 

biz de onlara özenerek keşke bizim 

de kanatlarımız olsa da biz de bu taş 

ocağını bırakıp uçabilsek diye kendi 

kendimize teselli veriyorduk.  

Serçelerin çırpınışları çok farklıy-

dı. Onlarda yalnız kaldıklarında sanki 

üzüntü içinde sık sık kavga edercesine 

hareket ediyorlardı. Barakadan ay-

rılarak taş ocağına doğru arkadaşlar-

la birlikte yürümeye başladık. Ark-

adaşlar bu taş ocağın işi bitse de biz 

bu uçan kuşlar gibi buradan ayrılıp 

memleketimize gitsek de ne güzel 

olur diyerek taş ocağına vardık. Ayak-

larımız kollarımız oldukça yorgundu 

ellerimiz nasırlaşmış çekiç ve yabayı 

tutamayacak kadar yorgun olduğunu 

hissediyorduk. Birkaç gün çalıştıktan 

sonra havalar iyice soğumuştu. Sabah 

erkenden işe başlayıp akşam karanlık 

çökene kadar çalışıyorduk. 

  Üzerimizde doğru dürüst elbise 

yoktu. Ayakkabılarımız naylon olduğu 

için ayaklarımız daha fazla üşüyordu.  

Akşamları işten gelip barakalara gird-

ikten sonra zor bela akşam yemeğini 

yedikten sonra hemen yatağa 

girerek ısınalım derken yarım saat 

geçmeden uyuya kalırdık. Vücut din-

lenmeden sabah olurdu tahminen 80 

gün çalıştıktan sonra işin bitiğini bize 

söylediler. O işin bitiği gün bizim için 

bayramdı. 

İş bittikten sonra 2 gün barakalarda 

kalarak üçüncü gün sabahleyin erkend-

en bizi kamyonlara bindirerek Adana 

iline bağlı Ceyhan’ın Sirkeli köyünün 

taş ocağından ayrılarak Malatya’ya 

doğru yola çıktık. Hava oldukça soğuk-

tu kamyonun üzeri açık olduğundan 

üzerimizde doğru dürüst elbise bu-

lunmadığından dolayı daha fazla 

üşüyorduk fakat çaresiz olduğumuz 

için buna rağmen memleketimize gide-

ceğimizden dolayı yine de mutluyduk.  

Hayli yol aldıktan sonra akşamüstü 

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine ge-

lerek kamyonlardan eşyaları indird-

ikten sonra indirilen eşyaları atlara 

yükleyerek Şatırobası’na doğru yola 

çıktık tahminen 1 saat sonra köye 

vardık çok mutluyduk. Bir bahardan 

başlayan bir yolculuk son baharın son 

günlerinde sona ermişti. Mevsim mutlu 

olduğu kadar biz de yorgunluğumuza 

rağmen en az mevsim kadar mutluy-

duk. 

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ ( 29 )
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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 değişiklikler-

ini hayatın doğal akışını düzenleyen bir yasa için bile 
fikirler üretilir ve ortak akılla yasalar çıkarılır. Ve yasalar 
siyasi menfaatler için değil toplumların menfaatleri için 
çıkarılırlar. Çünkü bekâsından 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, üste-
likte cumhuriyet gibi eşsiz bir miras 

bırakan o güzel insana haksızlık da yapmayın!.. 
Toplumumuz, değerlerini kaybettikten sonra dizlerine 
vuran bir toplum yapısına sahip. Bu yapı değişmeli, insan 
sağken ‟kıymeti‟ bilinmeli. Sık sık tekrar ettiğim bir 
tespittir; rahmet ve merhamet sadece göçenlere değil, 
belki de en çok kalanlara gereklidir. Musalla taşı etrafın-
da oluşan merhametimizi ve pişmanlıklarımızı 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 isti-
yorum; “İnsan; insanın kurdu değil, yurdudur!..” Bizler 
biri birimize yurt olmak mecburiyetindeyiz.  

***  
 Kültürel erozyonların en büyük işgal alanı hiç şüphe-

siz ki “eğitim”dir. Eğitim, çağlara yön verecek şekilde ve 
ipotekli bir sistemde yürütülürse -ki stratejik hesaplar 
böyle yapılmaktadır- bir ülkenin cephelerde elde ede-
mediği başarılar kendiliğinden gerçekleşir ve bu strate-
jik hedeflerin 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 “mankurt-
laştırmayı” şöyle özetlemek gerekirse:  

 Mankurtlaştırma nedir?  
 Mankurtlaşmak, ulusal kimlikten uzaklaşma, topluma 

ve kültüre yabancılaşma,  zihnin  yeniden  inşası  yoluy-
la  bilinçsizleşme, egemen  güçlere  ve süper devletlere 
yaranmayı 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 
kanlar içindeki kazınmış başına sımsıkı sararlarmış. Ku-
ruyup büzülen deri kafayı mengene gibi sıkıp, dayanılmaz 
acılar verirmiş. 

Bir yandan da kazınan saçlar büyüyüp dışarı çıka-
mayınca 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 bellekler-
ini yitirirmiş. Tutsak zamanla kendine gelir yiyip içerek 
gücünü toparlarmış. Ama o artık bir insan değil, ölünceye 
kadar geçmişini hatırlamayan “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 hay-
vandan farksız, kaçmayı dahi düşünmeyen, hiçbir tehlike 
arz etmeyen bir köle. Onun için önemli olan tek şey efen-
disinin emirlerini yerine getirmekmiş. 

 Zihni yeniden kurgulanarak mankurtlaştırılan kişi, 
düşmanını “efendi” kabul ederek kendi halkına ve değer-
lerine karşı savaşan bir köledir. Okumuşlar kolay man-
kurtlaştırılabilirken halk aynı kolaylıkla ve kısa zamanda 
mankurtlaştırılamaz. Kültür kodları halkı kendi değerleri-
yle ayakta tutarken, aydın ya da yöneticiler gerek arayış 
içinde olmaları, yeni değerlere kontrolsüz biçimde açık ol-
maları ve bireysel çıkarlarını toplumsal çıkarların önünde 
tutmaları onları mankurtlaştırma sürecine sokar ya da bu 
süreci hızlandırır.  İşte, toplumumuzda olup bitenleri bu 
bağlamda değerlendirmek gerekir. Bugün Türk toplumu 

mankurtlaştırılıyor. Ulusal kimliği, kişiliği, dini, onuru 
dejenere ediliyor, aşağılanıyor. Geçmişimiz ve kim olduğu-
muz bize unutturuluyor. Azar azar, alıştıra alıştıra, şiddeti 
zamana yayıp yüngülleştirerek mankurtlaştırılıyoruz. 
Uygarlıkların beşiği olmuş bu ülkenin insanları man-
kurtlaştırılıyor! Topluma “geçmişi unut, kim olduğunu 
unut, geleceği düşünme, anı yaşa” düşüncesi genel geçer 
yapılarak mankurtlaştırılıyor. Başta artık bizim olmak-
tan çıkmış ulusal (?) kitle iletişim araçları olmak üzere 
her türlü araç bu amaçla kullanılıyor. Bir daha kendimizi 
toparlayamayacak biçimde zihnimiz yeniden inşa edil-
iyor! Böylece ulusal refleksimiz ve direncimiz kırılıyor. 
Görünüşe bakıldığında epey yol aldıkları anlaşılıyor.  

*** 
 Tam da bu noktada ve mankurtlaştırmalara karşı 

toplumsal hafızayı diri tutan ve gönüllü insanların 
oluşturduğu Şehit Kütüphaneleri Ailesini tanımanızı isti-
yorum. 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 düzeyler-
inde) olmak üzere 70’e aşkın kütüphaneyi hizmete sun-
du. Bir çok ilde de kütüphane hazırlıkları hızla devam 
etmektedir. Şehit Kütüphanelerine destek vermek ya da 
bulunduğunuz ilde ki bu gönüllülük hareketi içerisinde yer 
almak isterseniz, Şehit Kütüphanelerinin ‟http://www.
sehitkutuphaneleri.com‟ adlı internet adresinden yetkilil-
erle iletişime geçebilirsiniz.  

*** 
 Toplumlar; hangi çağda olursa olsun ödedikleri 

bedellere sırt çeviremezler. Vatan kavramı; hem ortak 
bir toprak parçasını hem de ortak bir  bilinci ifade eder. 
Geçmişi öğretemeyen toplumlar, gelecekte “zihni bu-
lanık nesilleri” 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 tak-
dire 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!..  

Hasan
Çelik

hasancelikkafkas@gmail.com

Eğitimci Muzaffer Öğretmen Emekli Oldu
İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlk Okulu Müdür Yardımcısı Muzaffer 

Karabıyık'ın emekli olmasından dolayı eğitimci mesai arkadaşları 
tarafından yemek organize edildi. 

45 Yıl 6 ay 18 gün eğitimcilik yapan ve emekli olan Müdür Yardım-
cısı Muzaffer Karabıyık için görev yaptığı Ertuğrul Gazi İlkokulu eğitimci 
mesai arkadaşları tarafından Doğanşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde 
yemek organizasyonu yapılarak emekli olan Muzaffer Karabıyık'a,  Okul 
Müdürü Erkan Ergen tarafından okul çalışanları adına plaket  ve kol saati 
hediyesi takdim edildi.

Belediye Sosyal tesislerde düzenlenen yemekte konuşan Ertuğrul 
Gazi İlk Okulu Müdürü Erkan Ergen; "Okulumuz Müdür Yardımcısı Mu-
zaffer Karabıyık 1972 yılında başladığı öğretmenlik serüvenini 45 yıl 
6 ay 18 günlük süre sonunda 19 Şubat 2018 tarihinde sonlandırmıştır. 
Binlerce öğrencinin yetiştirilmesinde emeği olan Muzaffer Karabıyık 
hem meslektaşlarına hem de öğrencilere babacan tavırlarla yaklaşarak 
tüm eğitim camiasının takdirini kazanmıştır. Hocaların hocası Muzaffer 
Karabıyık yolun açık olsun. Eğitime ve okulumuza yaptığın hizmetler 
nedeniyle teşekkür ediyoruz. 

Bundan sonraki hayatında ailenle ve sevdiklerinle; sağlıklı, huzurlu 
ve mutlu bir ömür geçirmeni dilerim" dedi.  

Daha sonra Ertuğrul Gazi İlk Okulu öğretmenleri Muzaffer Karabıyık´ın 
emekli olması ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

Emekli olan Muzaffer Karabıyık ise günün anlam ve önemine binaen 
duygusal bir konuşma yapmıştır. Konuşmaların ardından yemek yenil-
erek program Muzaffer Karabıyık´ın vedalaşması ile sona ermiştir.
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 24 16 2 6 59 27 32 50

2.M BAŞAKŞEHİR FK 24 15 5 4 44 22 22 50

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 12 8 3 44 22 22 44

4.FENERBAHÇE A.Ş. 24 12 8 4 47 30 17 44

5.KAYSERİSPOR 24 10 8 6 33 28 5 38

6.DG SİVASSPOR 24 11 4 9 34 35 -1 37

7.TRABZONSPOR A.Ş. 23 9 9 5 38 33 5 36

8.GÖZTEPE A.Ş. 24 10 6 8 36 37 -1 36

9.E YENİ MALATYA 24 9 7 8 28 29 -1 34

10.TM AKHİSARSPOR 24 9 6 9 34 36 -2 33

11.BURSASPOR 24 8 6 10 32 33 -1 30

12.KASIMPAŞA A.Ş. 24 8 6 10 37 41 -4 30

13.GENÇLERBİRLİĞİ 24 6 8 10 30 37 -7 26

14.ANTALYASPOR A.Ş. 24 6 7 11 27 43 -16 25

15.A ALANYASPOR 24 7 3 14 36 45 -9 24

16.A KONYASPOR 24 5 6 13 23 34 -11 21

17.OSMANLISPOR 24 5 6 13 32 44 -12 21

18.K KARABÜKSPOR 24 3 3 18 16 54 -38 12

BURSASPOR 1 - 0 KAYSERİSPOR

M BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 OSMANLISPOR

K KARABÜKSPOR 0 - 7 GALATASARAY A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. 1 - 4 DG SİVASSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 3 TM AKHİSARSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 A ALANYASPOR

ATİKER KONYASPOR 0 - 1 E YENİ MALATYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

24.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS KONYADAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasın-

da Atiker Konyaspor’a konuk olan Evkur 
Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 0-1 galip 
ayrıldı. 87’inci dakikada Boutaib’in attığı 
golle puanını 34’e çıkaran EYMS gelecek 
hafta oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi 
altın değerinde bir 3 puan kazandı. Konya 
Büyükşehir Belediye Stadında gerçekleşen 
karşılaşmayı Hakem Ümit Öztürk yönetti. İlk 
yarısı golsüz beraberlikle biten karşılaşma-
da ikinci yarıda baskın oynayan EYMS 87’ci 
dakikada muradına erdi.  Azubuike ve kon-
yaspor’dan Ali Turan’ın sarı kart gördüğü 
karşılaşma sonunda kaplanlar düşme hat-
tından uzaklaşma noktasında önemli bir 
sonuç elde etti. 

MAÇTAN DAKİKALAR 
8. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin 

ceza sahasına ortasında arka direkte Ja-
hovic'in kafa vuruşunda top kalenin üzerin-
den dışarıya çıktı.  

15. dakikada sağ kanattan Ferhat'ın 
kullandığı köşe atışında . Ön direğe yakın 
bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa 
vuruşunu yaptı, ancak top kalece Ertaç'ın 
kontrolünde kaldı.  

23. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kul-
landığı serbest atışta savunmadan sek-
en topla buluşan Pereira ceza sahası yayı 
önünden kaleye şutunu çekti ancak top di-
reğin yanından dışarı çıktı. 

57. dakikada sol kanattan gelişen atakta 
Ferhat'ın yerden yaptığı ortayla ceza sahası 
içi sol çaprazda topla buluşan Eto'o şutunu 
çekti, ancak top kalenin yanından dışarı çıktı. 

81. dakikada Boitaib'in sağ kanattan yol-
ladığı pasta topla buluşan Gilberto, ceza sa-
hası içinden kaleye şutunu çekti, ancak top 
kalenin üzerinden dışarıya çıktı.  

84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 
atağında kısa pasla topla buluşan Gilberto, 
ceza sahası içine girip kaleye şutunu çekti. 
Top kaleci Serkan'a çarptıktan sonra kornere 
gitti.  

87. dakikada Mina'nın hızla kullandığı 

serbest vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz-
da topu kafayla yere indiren Boutaib, önüne 
düşen topu düzeltip kaleye şutunu çekti ve 
takımını öne geçiren golü attı. 0-1 

Stat: Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Yugar Bebek 

xx, Erkan Akbulut xx 
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, 

Ömer Ali xx, Milosevic xx, Moke ww, Filipovic 
xx, Mehdi xx, Eto’o xx, Ferhat xx, Jahovic xx, 
Skubic xx 

 Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, 
Selim, Jonsson, Volkan Şen, Orhan, Vedat, 
Fofana, Musa 

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek 

Evkur Yeni Malat-
yaspor: Ertaç xx, Sadık 
xx, Matheus xx, Az-
ubuike xx, Chebake xx, 
Aytaç xx, Meza xx, Rah-
man Buğra xx, Boutaib 
xx, Adem xx, Pereira xx  

Yedekler: Far-
nolle, Gökhan, Nacer 
Barazite, Eren, Sin-
cere, Berk, Fernando, 
Gilverto Olivera, Diallo, 
Mustafa 

Teknik Direktör: 
Erol Bulut 

0-1

“Futbolcularımı Tebrik Ediyorum”
 Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek 

galip olan Evkur Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 
buradan 3 puan almamız muhteşem 
oldu." dedi   

  Maç sonu Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda düzenlen basın to-
plantısında konuşan Evkur Yeni 
Malatyaspor Teknik Direktörü Erol 
Bulut, “Bugün bizim için gerçekten 
çok önemli olan bir maç. 6 puanlık bir 
maç hatta ondan daha fazlası. Bugün 
buradan 3 puan almamız muhteşem 
oldu, 1 puanla da mutlu olabilirdik. 
Sonuçta Konyaspor karşısında birkaç 
hafta önce oynan Beşiktaş gibi büyük 
takımları zorladı. Bu takım Avrupa 
liginde çok iyi işler yaptığını unut-
mayalım. Gerçekten bireysel anlamda 
iyi futbolculara karşı futbol oynadık. 
Ama bizim iyi yaptığımız taraf defans-
la birlikte iyi defans yaptık, kompakt 
durduk. İstediğimiz oyunu burada ser-
giledik. İyi çıkışlar yaptık. Ama sadece 
hücum anlamında ilk yarı ve ikinci 
yarının ilk bölümünde çok bireysel pas 
hataları yaptık. Bunu geliştirmemiz 
gerekiyor. Ama aldığımız 3 puandan 
dolayı mutluyuz. Futbolcularımı te-
brik ediyorum” ifadelerini kullandı.


