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SÜRGÜ VE ERKENEK’TE
ASFALT ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Yol hizmetleri noktasında 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, Doğanşe-
hir ilçesinde, planlanan asfaltla-

ma ve sokak düzenleme çalışma-
larını büyük oranda tamamladı.

Doğanşehir’de 12 mahallenin 
ulaşım sorununu çözen Büyükşe-
hir Belediyesi, toplamda 56 kilo-

metre asfaltlama çalışması yaptı.

Doğanşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi el ele 
vererek 56 km asfalt, 55 bin m2 kilit taşı çalışması yaptı

SAYFA 4

DOĞANŞEHİR HEYETİ
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜ
ZİYARET ETTİ
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, Ak 
Parti İlçe Başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu ile Beraberindeki 
heyet  İl Sağlık Müdürlüğüne 
atanan Hemşerimiz Dr. Mu-
hammed Duran’ı  Makamın-
da ziyaret ederek Hayırlı 
olsun dileğinde bulundular.

SAYFA 5

BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET
İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdür vekili 
Zülküf Yıldırımoğlu, 
şube müdürleri ve 
teknik elemanlarıyla bir-
likte Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük 
ile yaptığı toplantıda so-
runları masaya yatırdı.

SAYFA 2

Doğanşehir’e Gençlik Merkezi Yapılacak

Doğanşehir’e yapılması planlanan Gençlik Merkezinin yeri 
ve inşaata başlama tarihi belli oldu. Buna göre DSİ bahçes-
ine yapılacak merkez için ilk kazma baharda vurulacak>>5

DOĞANŞEHİR ENSAR VAKFI
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 100 TL 
BURS VERMEYE DEVAM EDİYOR

Ensar Vakfı Doğanşehir Şubesi olarak 
İmam Hatip Ortaokuluna takdir belgesi alar-
ak kayıt yaptıran 42 öğrencimize ilk burs-
larını dağıttı.>>5

ÇİFTİYE 650 BİN FİDAN 
ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yürütülen ortak 
proje kapsamında dağıtılacak olan fidanlar Malatya’ya 
gelmeye başlarken, fidan dağıtımına 7 Aralık Çarşam-
ba günü başlanmasının planlandığı belirtildi.>>3
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BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

HABER MERKEZİ 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili 

Zülküf Yıldırımoğlu, şube müdürleri ve teknik 
elemanlarıyla birlikte Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük ile yaptığı toplantıda 
sorunları masaya yatırdı. İl Tarım Müdürü 
Vekili Zülküf Yıldırımoğlu İl tarım müdürlüğü 
şube müdürleri ve teknik personeli ile bir-
likte Doğanşehir Belediye başkanı Vahap 
Küçük’ün makamında ziyaret ederek, ilçedeki 
tarım ve hayvancılığın sorunları, bürokrasi-

den ve yerel yönetimlerle ilgili sorunları, 
öneri ve çözümleri konusunu görüştü. To-
plantıya Doğanşehir İlçe Tarım ve hayvancılık 
Müdürü Şerif Çetintaş, Ziraat odası başkanı 
Abdurahman Doğan, Elma Birliği Başkanı 
İmam Tuncel, mahalle temsilcileri,ve bele-
diye encümenleri de katıldı. İl Tarım Müdür 
Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, “Yapacaklarımız, 
ilçedeki tarımla ilgili konuları değerli yerel 
yöneticiler, değerli çiftçilerimizin, sıkıntıları 
dinleyip ileriki günlerde bu çalışmaları, he-

defe varacak çalışmalar yapmak üzere bura-
da bulunuyoruz. İlçedeki STKları dinleyerek, 
konu uzmanı olan değerli arkadaşlarımızın 
burada sizlerden aldıkları bilgiler ışığın-
da ilçe ve il müdürlüğümüzün çalışmaları 
hem proje, il bazında hem de ilçe bazında 
çalışmalar yürüterek çiftçi bazında üreticil-
ere ulaşmak için çalışmalarımız sürecek. Bu 
güzelliklerin hayırlara vesile olmasını dili-
yorum” dedi. Doğanşehir Belediye başkanı 
Vahap Küçük yaptığı açıklamada il tarım 

müdürlüğünün çalışmalara gösterdikleri du-
yarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Daha 
sonra toplantıya katılan birlik başkanları so-
runlarını aktardı. Ziraat odası başkanı Abdur-
rahman Doğan Doğanşehir de öncelikli sorun 
olarak sulama sularının yetersizliklerini dile 
getirerek konunun çözüme kavuşması, yayla 
yollarının yapılması gerektiğini dile getirdi. 
Doğanşehir Elma birliği başkanı İmam Tuncel 
ise Doğanşehir de elmanın para etmediğini 
Pazar sorunu olduğunu belirtti.

DOĞANŞEHİR’E YILIN İLK KARI YAĞDI

Yılın ilk karı Doğanşehir 
den başladı beyaza bürünen 
ilçede öğrenciler karın tadını 
çıkardı. Kara tutulan tv ekibi 
kar yağınca çekimleri bırakıp 
kartopu oynadı.

Öğrenciler karın tadını çık-
ardı. Yılın ilk karı beraberinde 
sorunlar getirdi. Kar lastiği 
takmayan araçlar yer yer yol-
da kaldı. Doğanşehir de ilk 
kar yağışında kayda değer bir 

kaza yaşanmazken öğrenciler 
ve vatandaşlar, karın tadını 
kar topu oynayarak çıkardılar.

Bir tv kanalında yemek 
programı çekimi yapan Tur-
gay Başyayla ve çekim ekibi, 
Doğanşehir de kara tutulun-
ca kartopu oynadı. Turgay 
Başyayla “ karın Malatya ek-
mek olduğunu ürün olduğunu 
çiftçinin umudu oluğunu be-
lirterek rahmettir “ dedi. 
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“DOSTUM PUTİN”
Bu cümle gelişigüzel söylenmiş…
Öylesine söylenmiş…
Siyaseten söylenmiş bir söz değildir.
Siyaseten bile olsa derinliği olan bir sözdür.
Şöyle kırk elli yıl öncesine gidiyorum da biz bu yaşa kadar sadece 

Atatürk’ü göremedik.
Geriye kalan ne kadar Cumhurbaşkanları ne kadar Başbakanlar 

ne kadar askeri darbeler, muhtıralar ihtilaller, savaşlar varsa hepsini 
gördük.

Yaşadık.
Ne buhranlar…
Ne sıkıyönetimler…
Ne baskılar…
Ne mitingler…
Ne öğrenci hareketleri…
Ne öne çıkan isimleri gördük.
Ne konuşmaları ne söylemler ne tehditler ne kafa tutmalar ne 

masaya yumruk vurmalar gördük.
Ne umutlar ve hayaller yaşadık.
Ve derken Cumhurbaşkanlarının bir başka devlet başkanına bu kadar 

samimi söylemlerini, hitaplarını hiç ama hiç duymadık.
Cumhurbaşkanı sn. Erdoğan Rusya devlet Başkanı V.Putiniçin :
“Dostum Putin’in desteği önemli” açıklamasını yaptı.
Rus televizyonlarından birine verdiği röportajda.
Düşünebiliyor musun?
Daha düne kadar komünist olan…
Baş düşman ilan edilen.
Girilemez olan…
Çıkılamaz olan…
Dünyanın ikinci süper gücü olan.
KKGB ajanlarının sürekli içimizi oyduğu düşünülen!
Ülkemizde gözü olan.
Sıcak denizlere inmeye çalışırken bizi işgal eden Rusya devlet 

başkanına bizim Cumhurbaşkanımız “dostum “diyor.
Kıyamet mi yakın ne?
Ne oldu da Ruslar “dostumuz” oldu?
Amerika bizi batının jandarması ilan ederek iliklerimize kadar 

sömürmeyi başarırken Ruslarda  “ezeli düşmanımız” göstermiş meğerse.
Rusya çöktü, komünizm bitti.
Birde baktık ki onlarında bizden farkları yok.
Düşman falan da değiller.
Meğerse Rus ajanlarının yerine CİA ajanları MOSSAD ajanları İngiliz, 

Alman, Fransız ajanları ülkemizde cirit atıyorlarmış, dönüp onları da bize 
Rus ajanları diye yutturuyorlarmış…

Vay babam vay.
Şunların tuzağına bakın.
Batılılar “Ruslar istilacı güçlerdir, sizi bir gecede Çekoslovakya misali 

Macaristan misali yerler” diye kandırarak meğerse bizi kucaklarına 
oturtmuşlar. 

Bizi “Müttefikimiz” diyerek severlerken alttan alttan dibimizi oy-
muşlar.

Oyarlarken de  bizim devlet  Başkanlarımız, Başbakanlarımız  bırakın 
batılı müttefiklerimizi, Dostlarımızı! doğulu hiçbir mevkidaşına hiçbir 
Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da “dostum” diye hitap etmedi.

Ettiğini duymadık.
Bu söz alışılmış bir söz değildir.
Dün sokaklarda “devrimci “gençler yürürken diğer karşıt gençleride 

onlara “komünistler Moskovaya “ diye bağırtanlar meğerse  bizi okşayar-
ak soyulmuş sosise benzetiyorlarmış.

Ne komünisti ne faşisti!
Dostsa dost düşmansa al sana düşman.
Hangisi dost hangisi düşman ortada. 
Kimsenin birilerini dost veya düşman göstermesini bekleme.
Dost diyorsak yüzüne başka ardından başka mı söyledik yani. 
Tövbeler olsun.
Batlılar müttefikimiz olmuşlar ama dostumuz olmamışlar.
Doğulular komünist olmuşlar ama düşmanımız olmamışlar.
Eski Emniyetçi İç içişleri Bakanı sn. M. Ağar solcular biçin daha geçen 

günkü davet dildiği tanıklıkta “solcuların sade vatandaş olduklarını 
suçlamaların aslı astarının olmadığını” ima ettiğini okuduk.

Meğerse düşman dost gibi gözükenlermiş.
Ancak son yaşanan olaylardan şu gerçek ortaya çıkıyor ki “biz Anad-

olu insanları olarak “bize bizden başka dost yoktur,  birbirimizin kıymeti-
ni iyi bilelim” o kadar.

Bunu da şimdi daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz.

ALİ
AYDOĞAN

Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçiye büyük destek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 
yürütülen ortak proje kapsamında 
dağıtılacak olan fidanlar Malatya’ya 
gelmeye başlarken, fidan dağıtımı-
na 7 Aralık Çarşamba günü başlan-
masının planlandığı belirtildi.

Daha önce 295 bin adet 
dağıtılacağı belirtilen meyve fidan-
larının, aşırı talep nedeniyle 646 bin 
adete çıkarıldığı kaydedildi.

Mecburi belediyecilik hizmetler-
inin yanı sıra ihtiyari hizmetler nok-
tasında da Malatya’ya önemli yatırım 
ve hizmetler kazandıran Malatya 
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 
destek amacıyla 650 bin dolayında 
ücretsiz fidan dağıtacak.

Konu ile ilgili olarak verilen bilg-
ilere göre, Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkan-

lığı tarafından yürütülen proje kap-
samında; daha önce müracaat eden-
ler arasında şartları uyanlara 295 
bin fidanın dağıtılacağının belirtilm-
esine rağmen, ilçelerle birlikte aşırı 
talep üzerine bu rakamın 646 bine 
çıkarıldığı kaydedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 
ortak yürütülen proje kapsamın-
da Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan-
lığı tarafından yapılan çalışmalar so-
nucunda Malatya bölgesine uyumlu 
olduğu tespit edilen meyve fidanları 
belirlenerek, bu fidanların ücretsiz 
olarak çiftçilere dağıtılması sağlan-
acak.

Geçtiğimiz aylarda çiftçilerde 
talepleri alan Büyükşehir Belediye-
si’ne 5400 civarında çiftçi müracaat 

etti. Akçadağ, Arapgir, Darende ve 
Pütürge Ziraat Odaları’nın ayrı talep 
aldığı proje kapsamında, bu rakamın 
7 bin civarında olduğu tahmin edili-
yor.

9 tür fidanın dağıtımı 
yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
tarafından dağıtılacak olan ücretsiz 
meyve fidanları 9 türden oluşuyor. 
En çok cevizin bulunduğu fidan isim 
ve sayıları şöyle:

37.230’u kaplı, 277.000’i çıplak 
köklü olmak üzere toplam 314.230 
adet ceviz, 37.327’si kara, 26.500’ü 
beyaz olmak üzere toplam 63.827 
adet dut, 25.000 adet alıç, 5.000 
adet lavanta, 5.000 adet biberiye, 
43.980 adet ıhlamur, 80.691 adet 
kızılcık, 100.000 adet Trabzon hur-
ması, 8.115 adet de üvez olmak üzere 
toplam 645.843 adet.

Badem ve goji berry 
seneye dağıtılacak

Daha önce yapılan açıklamada 
dağıtılacak olan fidanlar arasında 
badem ve goji berry fidanları da bu-
lunurken, badem fidanlarında şarka 
virüsü hastalığının tespit edilmesi 
üzerine bu fidanların 2017 yılı güz 
döneminde toplam 300.000 adet 
olarak dağıtımının planlandığı belir-
tildi.

7 Aralık 2016 tarihin-
den itibaren dağıtılma-

ya başlayacak
Dağıtılacak olan fidanların şu 

anda tırlarla Malatya’ya getirilmeye 
devam edildiği belirtilen açıklamada, 
çiftçilere dağıtımın ise 7 Aralık 2016 
Çarşamba gününden itibaren plan-
landığı kaydedildi.

ÇİFTİYE 650 BİN FİDAN 
ÜCRETSİZ DAĞITILACAK
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SÜRGÜ VE ERKENEK’TE
ASFALT ÇALIŞMALARI SONA ERDİ
Yol hizmetleri noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir 
ilçesinde, planlanan asfaltlama ve sokak düzenleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı

KENAN EREN 
Doğanşehir’de 12 mahallenin ulaşım so-

rununu çözen Büyükşehir Belediyesi, toplam-
da 56 kilometre asfaltlama çalışması yaptı. 5 
mahallede de sokak düzenleme çalışmaları 
yapan Büyükşehir Belediyesi 55 bin m2 alanı 
kilit taşı ile kapladı.

Doğanşehir Belediyesi ile ortaklaşa 
yapılan mahalle düzenleme çalışmaları 
vatandaşlar tarafından memnuniyetle 
karşılandı. Savaklı Mahallesinde 12 bin m2, 
Sürgü Mahallesinde 15 bin m2, Yolkoru ma-
hallesinde 7 bin m2, Söğüt mahallesinde 14 
bin m2, Bıçakcı mahallesinde 7 bin m2 alan, 
kilit taşı ile düzenlendi.

Sürgü ve Erkenek Mahallelerinde 8.5 
kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapan 
Büyükşehir Belediyesi yolları standartlara 
uygun hale getirdi. Yapılan asfalt çalışma-
larını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, çalışan ekiplere tatlı 
ikramında bulundu. Geziye Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük de katıldı.

Çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, Doğanşehir’in var olan sorunlarının 
çözümünde Büyükşehir Belediyesinin önemli 
rol oynadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin güzel hizmetler 
yaptığına değinen Küçük, “Birçok mahalle-

miz ilk defa böylesine kapsamlı hizmet aldı. 
Belde belediyeleri kapanınca Büyükşehird-
en hizmet alamayız düşüncelerine kapılan-
lar, yanıldıklarını yapılan bu hizmetlerle 
anladılar. İnsanlar bize gelip keşke daha 
önceden Büyükşehir olsaydık diyorlar. Her 
tarafa çiçek gibi oluyor. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Ahmet Çakır ve çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” dedi.

Çakır: Vatandaş memnuni-
yeti bizi mutlu ediyor

Doğanşehir’de altyapı ve yol hizmetleri 
noktasında güzel çalışmalar yapıldığını be-
lirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 

Çakır, saha çalışmalarının bitmesi için var 
güçleriyle çalıştıklarını, bundan sonra da 
çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sürgü ve Erkenek Mahallelerinin kırsal-
da kalan en büyük mahalleler olduğunu if-
ade eden Başkan Çakır, “Daha önce belde 
olan bu mahallerimizde çok yoğun bir nüfus 
var. Sorunlarının çözümü için Doğanşehir 
Belediyemiz ile ortak çalışmalar yapıyoruz. 
Doğanşehir ilçemizde sıcak asfalt serimi 
ile cadde ve sokak düzenleme çalışmaları 
yaptık. Bu çalışmalar ayrı bir güzellik katmış. 
Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de 
mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum”

Doğanşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi el ele 
vererek 56 km asfalt, 55 bin m2 kilit taşı çalışması yaptı
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DOĞANŞEHİR HEYETİ İL SAĞLIK
MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

KENAN EREN 
Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük, Ak Par-
ti İlçe Başkanı Murat Kavunc-
uoğlu ile Beraberindeki heyet  
İl Sağlık Müdürlüğüne atanan 
Hemşerimiz Dr. Muhammed 
Duran’ı  Makamında ziyaret 
ederek Hayırlı olsun dileğinde 
bulundular.

Malatya İl Sağlık 
Müdürlüğü görevine atan-
an Dr. Muhammed DURAN, 

makamında ziyaretleri kabul 
etmeye başladı.

Kocaeli İl Sağlık 
Müdürlüğünde İl Sağlık Müdür 
Yardımcılığı görevini yürüt-
mekte iken Malatya İl Sağlık 
Müdürü olarak İlimize atanan 
Dr. Muhammed DURAN’ , İlimiz 
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap KÜÇÜK, Doğanşehir AK 
Parti İlçe Başkanı Murat KA-
VUNCU ve beraberindekiler 
ziyaret ederek çalışmalarında 

başarılar dilediler.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mu-

hammed DURAN, kendisinin 
de Malatyalı olması nedeniyle 
memleketinde hemşeriler-
ine hizmet edecek olmaktan 
dolayı mutlu olduğunu belir-
terek görevini en iyi şekilde 
yerine getirmek için tüm gay-
ret ve çabayı göstereceğini 
ifade edip, bu ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getir-
di.

HABER MERKEZİ 
11 Ağustos 2015 Salı günü Şırnak İli 

Güçlükonak İlçesi Akdizgin Üs Bölges-
ine düzenlenen terör saldırısı sonucu 
şehit düşen evladımız  Barış AYBEK’in 
hatırasını yaşatmak adına, Doğanşehir 
İlçemizde ve Şehit Kütüphaneleri 
Grubunun da desteği ile Şehit 
Serdal Toprak Çok Program-
lı Anadolu Lisesiʼnde bir 
kütüphane oluşturulmasını 
amaçlamaktayız. Bu vesi-
leyle; lise düzeyinde kitap 
bağışında bulunmak isteyen 
dostlarımızın, söz konusu es-

erleri Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok 
Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğüne 
ulaştırmalarını rica ediyoruz. 

İl dışından kitap gönderecek dost-
larımızın bizlerle 0553 150 46 55 nolu 
telefon aracılığıyla irtibata geçmesini 

rica ediyor ve bu anlamlı oluşu-
ma güç katacak olan siz dost-

larımıza da bir kez daha 
şükranlarımızı iletiyoruz. 

AYBEK AİLESİ ve 
ŞEHİT KÜTÜPHANELERİ 

GÖNÜLLÜLERİ GRUBU

KÜTÜPHANEYE ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Doğanşehir’e Gençlik Merkezi Yapılacak

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük’ün, 
DSİ arazisinin Doğanşehir 
Belediyesine aktarıldığını 
belirtmesi üzerine 
geçtiğimiz gün ilçeye gel-
en Gençlik ve Spor Bakan-
lığı temsilcileri Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcısı Serdar Eravcı 
ve Daire Başkanı Sezai Zor-
ba, burada yaptıkları in-
celeme sonunda arazinin 
uygun olduğunu ve Gençlik 
Merkezinin 2017 programı-
na alınarak yapılacağını 
bildirdi.

Bölgenin örnek proje-
lerinden olan Doğanşehir 

Gençlik Merkezi bin me-
tre karelik alan üzerinde 
yapılacak ve son derece es-
tetik bir yapı olacak.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük ilçeye 
yapılacak Gençlik Merkez-
inin hayırlı olması temen-
nisinde bulunarak bakanlık 
yetkililerine teşekkür etti.

Doğanşehir’e yapılması planlanan Gençlik Merkezinin yeri 
ve inşaata başlama tarihi belli oldu. Buna göre DSİ bahçes-
ine yapılacak merkez için ilk kazma baharda vurulacak

DOĞANŞEHİR ENSAR VAKFI BAŞARILI ÖĞRENCİLERE
100 TL BURS VERMEYE DEVAM EDİYOR

KENAN EREN 
Ensar Vakfı Doğanşehir Şubesi olar-

ak İmam Hatip Ortaokuluna takdir bel-
gesi alarak kayıt yaptıran 42 öğrenci-
mize ilk burslarını dağıttı. Öğrencilere 
başarılarının devamını dilidi

Doğanşehir de eğitim öğretimine eski 
Zafer ilk oklunun binasında devam eden 
Doğanşehir Anadolu İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencilerinden ilk 
okulda veya İHL ortaoku-
lunda başarılı olarak takdir 
alan öğrencilere Doğanşe-
hir ensar vakfında 
yapılan tören-
le ilk burs-
ları verildi. 
D o ğ a n ş e h i r 
Ensar Vakfı 
Şube başkanı 
Osman Şen yaptığı 
konuşmada şun-

ları kaydetti:” Amacı Türkiye deki eğit-
im öğretime katkıda bulunarak başarı 
çıtasını yüksek tutmak olan vakfımız 
geçen yıl olduğu gibi bu yılda gerek geld-
ikleri okulda gerekse de bulundukları 
Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulunda 
takdir belgesi alan tüm öğrencilerimize 
aylık 100 TL burs veriyoruz. Öğrencinin 
burs alabilmesi için tek şartımız takdir 

belgesi almış olmak ve almaya 
devam etmek “ dedi. Yapılan 

konuşmalardan sonra takdir 
alan öğrencilere ilk bursları 

verildi.
Yapılan törene 

D o ğ a n ş e h i r 
İmam Hatip orta-
okulu idareci ve 

öğretmenleri.. Okul 
aile birliği başkanı 

Cemal Yıldırım ve Ha-
kan Çiftçioğlu katıldı.
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Soldan sağa
1. Araba koşumunda atların boyunlarına geçirilen 

ağaç veya üstüne meşin geçirilmiş çember... Belgegeçerle-
mek, belgeçlemek... 2. Açık sayım... Parlaklık, aydınlık... 3. 
Yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, 
küçük bir ağaç... Çekme, sürükleyerek götürme (eski)... De-
mek işi... Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya 
sevinç anlatan bir söz... 4. Asaleten atamak işi... 5. Bir şeyin 
bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam... Kemiklerin to-
parlak ucu... Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle 
hazırlanan yiyecek (halk ağzı)... 6. Bir kuvvete yükseltilmiş 
bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini 
gösteren sayı... Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış... 
Kiloca fazla olan, ağır çeken... 7. Yunan rakısı... Depremin 
başladığı yer olarak kabul edilen nokta... 8. Erdemleri 

bakımından çok büyük, yüce... Unlanmak durumu... Süngü 
gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve en-
siz kılıç... 9. Özgü... Bir hendek veya temel çukuru kazılırk-
en yandaki toprakları tutmak için yere yan yana çakılan ve 
kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla kurulan 
düzen, bağın... Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştır-
ma işi (eski)... 10. Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, 
izzet... Kul, köle (eski)... Radyum elementinin simgesi... 11. 
Mortlamak işi veya durumu... Gezgin... 12. Anıtlaştırma... 
13. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine 
bağlayan bir söz... Bir tür yaban mersini... Özellikle Rume-
li’de seslenmek ve dikkati çekmek için kullanılan bir söz 
(halk ağzı)... Rüzgâr (eski)... 14. Çağrı, tellal ile duyurma 
(halk ağzı)... Teknik alanlarda eğitim vererek öğrenciyi yük-
seköğretim kurumlarına hazırlayan ortaöğretim kurumu... 
15. Silindir biçimindeki nesnelerin iç çaplarını denetlemekte 
kullanılan ölçü aleti... Hatay iline bağlı ilçelerden biri...

Yukarıdan aşağıya
1. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... Köpek, kurt, 

çakal vb. hayvanlar uzun, iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarmak... 
2. Karışık renkli, çok renkli, alaca... Kökler, asıllar... Çıkarları 
ortak olan grupların temsilcisi, dalancı... 3. Konya iline bağlı 
ilçelerden biri... Orta oyununda taklitçi (eski)... Zamanın 
bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... 4. Öğütülerek 
toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... 
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı... 
Üst derinin altında bulunan ikinci tabaka, hipoderm... 5. 
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin... Yöntemine uygun olarak... 

6. Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi (eski)... 
Nitelik... 7. Küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan... İçi 
dolu (taneli sebze veya kuru yemiş)... Sıkıntı veren, hoşlanıl-
mayan şeyler veya kimseler için kullanılan sövgü sözü... 8. 
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, 
bildirmeye yarayan söz, isim... Kaya balığı... Kripton elemen-
tinin simgesi... 9. Ayak (eski)... Boynun arkası... Herhangi 
bir sayıda olan şey, adet... 10. Çapı 9 milimetre olan, İngiliz 
yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... Gür, çok 
(saç, kaş vb.)... 11. Eski Finlandiya para birimi, mark... Aşağı 
derece (eski)... 12. Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu 
yıkım... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... 
İçki meclisi, dost toplantısı (eski)... Lorentiyum elementinin 
simgesi... 13. Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar... Yumurtalık 
(eski)... 14. Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan 
yarı işlenmiş mal... 
Bir olayda birbiri 
ardınca görülen, 
bir işte birbiri 
ardınca beliren, 
gelişen değişik 
durumların her 
biri, aşama, saf-
ha, merhale... 
Başkaldırıcı... 15. 
Birleşik olmayan, 
yalnız bir mad-
deden oluşan... 
Ansızın...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Hasan Çelik
hasancelikkafkas@gmail.com

Siz Hiç‟İnsanı Okudunuz mu?
“Bir uygarlık” demişti Aime Cesaire; 

“Kafasından değil, önce kalbinden çürür!” 
Ve cümlenin devamında Prof. Dr. Kemal Sa-
yar hoca “organize riyakârlıktan” bahseder. 
Silahları satanları, almamış gibi yapanları 
ve kendi dışında ki toplumları "özgürlük 
düşleriyle" kandırmaların hepsi işte bu “or-
ganize riyakârlığın” kurgularıydı... Çağ'ın 
kuşatmaları artık hudutlarla değil fikirl-
erle meşguldür! Kendi aklını ve ülkesinin 
sahip olduğu insan sermayesini tartama-
yan toplumlar, düşleri olmayan kuşakları 
büyütürler. Yeni dünya düzeninde(!) ceph-
elerde savaşarak topraklar kaybedilmi-
yor! Bugün, eğitim hayatında "israf edilen 
her birey" aslında kaybedilen bir cephenin 
karşılığı, belki de daha fazlasıdır. Modern 
teknolojide her şeye bir karşılık üretebil-
irsiniz ama İNSANIN bir karşılığı yok ve ol-
mayacakta!

***
Bugün; erdemlerden yoksun bir siyas-

et kurumunun kör değirmenleri usul usul 
insan öğütüyor. Makamları işgal edenler, 
sözlerinin ve eylemlerinin kime ve nasıl te-
sir ettiğini bilmiyorlar. İki şehir arasındaki 
mesafeyi kısalttığı için gurur duyduğumuz 
duble yolların, aslında ağzımız ve kulağımız 
arasında ki mesafeyi henüz azaltamadığı-
na tanıklık ediyoruz çünkü söyledikler-

imizi kendimiz bile duymuyoruz! Ya da 
hakikatten söylenen kelâmları bile "men-
faat kavşağından" bir başka "çıkar" yola 
saptırıyoruz!..

***
Ne gariptir ki Hakkʼın ismini dilinden 

düşürmeyenler, masum bir yardımı ya da 
iyiliği bile siyasi menfaatler için pazarlayan-
lar, kısacası ʼahrete talip olduklarınıʼ 
söyleyenler, öyle çok ʼdünyalık biriktirdil-
erʼ ki bu kadar yükü Sırat Köprüsü kaldır 
mı kaldırmaz mı bilemiyorum!..

***
Günümüz üniversiteleri de bu ʼor-

ganize riyakârlıklarınʼ eylem alanlarına 
dönüştürüldü. Toplumlarından bir adım 
önde gitmesi ve hakikatin meşalesiyle de 
bilinmeyenlerin aydınlığa kavuşturulmasın-
da birinci derecede yükümlü olan üniver-
siteler; bugün, kadro-unvan ve siyaset 
mengenesinin gerdiği acımasız sancılar ar-
asında can çekişmektedir. Unutulmamalıdır 
ki bilgi bireye özgürlük kazandırdığı gibi bir 
de ʼinsanlığa karşıʼ sorumlulukta yükle-
mektedir. Bu sebepledir ki rızkını ilimden 
kazananların sorumluluğu daha da ağırdır. 
Cümlesi ulu, sözleri de mukaddes olan 
ozanlarımızdan birisi olan Nesîmi Sultanʼ-
da (ö.1417) bu sorumluluğa şu sözleriyle 
dikkat çekmektedir:

"Ey Nesîmi, can Nesîmi, bil ki Hakk 
kişinin aynındadır,

Cümle mahlukatın vebâli ulemanın bo-
ynundadır."

***
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN hocamız: ʼYere 

düşen ekmeğin üstüne basan insan görme-
dim ama yere düşen insanı tekmeleyen çok 
kişi gördüm!ʼ diyor. Ve saygılı olmaktaki 
kusurlarımızı şöyle anlatıyor:

-Birbirimize saygılı olma konusunda üç 
tip temel hatamız var: Avrupaʼda yaşayan 
vatandaşımız; orada yerlere çöp atmıyor 
ama Kapıkuleʼden girer girmez yerlere 
tükürmeye, çöp atmaya başlıyor. ʼNiye bu-
rada böyle yapıyorsun?ʼ diye sorulduğun-
da, ʼHerkes böyle yapıyorʼ diyor. Kendi 
fikri olmayan insanın, duruma göre hareket 
etmesidir bu.

İkinci hatamız:
Adama göre davranmamız. Karşımızda-

ki adam iri yarıysa, ʼBuyur abiʼ, diyoruz. 
Ufak tefekse, ʼNe var lan!ʼ diyoruz. Oysa ki 
ʼinsanların onuru birbirine eşittir.ʼ

Üçüncü hata:
Keyfimize göre davranmak. Keyfimiz 

yerindeyse eve girerken: ̓ Merhaba millet!ʼ 
diyoruz. Değilse ʼsurat asıyoruz.ʼ Oysa 
keyfimiz yerinde olsun veya olmasın insan-
lara saygılı davranmak zorundayız!..

Diyorum ki:
Yerdeki ekmeğe saygılı olma konusunda 

ülkemde mutabakat var; kimse basamaz, 
ayağıyla dürtüklemez ve öper bir kenara 
koyar. Ekmek nimettir kabul, peki İNSAN 
NİMET DEĞİL Mİ?

***
Bu toprakların yetiştirdiği en büyük 

âriflerden birisi olan Hz. Pîr Hûnkâr Hacı 
Bektâş Velî de insanı okumanın ve iyi bir 
insan olmanın yolunu şöyle tarif etmekte-
dir: ʼEy canlar! Birbirinizi seviniz, sayınız; 
biri birinize yardım ediniz. Bilim, hoşgörü, 
iyilik, konukseverlik, doğruluk, dürüstlük 
ve sevgi sahibi olunuz. Gönül kırmayın, 
öfkenizi yenin. İyiliğe iyilik ʼher kişininʼ 

işi, kötülüğe iyilik ise ʼer kişininʼ işidir. Her 
çeşit düşünceye ve inanca saygı duyun. İyi 
şeylerle sevinç duyun, sıkıntıları da güler 
yüzle, sabırla göğüsleyin. Nefsinizle savaş-
mak, en büyük savaştır.

Bilerek, bilmeyerek bir günah (suç) 
işlemişseniz, o suçtan pişmanlık duyarak, 
bir daha işlemeyeceğinize söz verirseniz, 
kendinizi arıtmış olursunuz. İnanç ve 
ikrârınızda direnmeli, sonunu düşünerek 
yalandan ve düzenden ırak durmalısınız. 
Elinize sahip olup, hırsızlık yapmayın; dil-
inize sahip olup gönül kırmayın; kötü söz 
söylemeyin; belinize sahip olup başkala-
rının namusuna kötü gözle bakmayın. En 
kutsal ibadet; çalışmak, doğruluk ve insan 
sevgisidir. Gündüz istekle dünya işine, gece 
de âşkla ahiret işine bakınız. Büyüklüğe 
kapılmayınız. İçiniz ve dışınız bir ve temiz 
olsun. Hakkınız olmayan şeyleri değil is-
temek, el bile sürmeyiniz. Gözünüzle gör-
mediğinizi ve kulağınızla duymadığınızı 
söylemeyiniz. Dahası; gördüğünüzü örtün, 
görmediğinizi söylemeyin! UNUTMAYIN Kİ 
KENDİSİNİ ARITMAYAN, BAŞKASINI DA ARI-
TAMAZ!..ʼ

***
Gönlün en büyük alfabesi şüphesiz ki 

ʼsevgiʼdir. Sevince dolaylı tümleçleriniz 
olmuyor. Mesela devrik cümlelere sığın-
mıyorsunuz... Nazım, gurbetin acısını ʼoku-
maklaʼ törpüledi; Süreya, bir sürgün vago-
nunda okumakla ̓ Cemalʼleşti... Sabahattin 
ʼAliʼsine, Karakoç da Mona Rozaʼsına oku-
makla kavuştu... Veysel, gönülleri okudu 
ʼÂşıkʼ oldu; Emre ise âşkından ʼTabdukʼ... 
Velhâsıl insanlık bahçesi okumakla büyüdü 
ve okumakla büyüyecektir... Sanmayın ki 
karanlıklar bâkîdir, okuyunca yürekteki en 
karanlık zindanlar bile aydınlanacaktır... 
ʼBen-lik ülkesiʼ yokluğa kavuşacak, ʼin-
sanlık ülkesiʼ okudukça güzelleşecektir... 
Çocuklar okudukça masallaşacak, masallar 
ise çocukları hayallerine kavuşturacaktır... 
Şimdi ʼokumanınʼ tam mevsimi; en çok da 
İNSANI OKUMANIN...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen alan BAM’a tahsis edildi

HERKESİN İÇİNDE OLDUĞU
GÜZEL BİR ÇATI OLUŞTURDUK

ALİ AVŞAR 
Belediye İş Hanı üst katında bulunan 

ve daha önce Kent Konseyi tarafından kul-
lanılan alan, Malatya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yeniden düzenlenerek, Büyükşe-
hir Belediyesinin yanısıra ilçe Belediyeleri 
ve 60 civarında STK’nın bir araya gelerek 
oluşturdukları Bağımlılıkla Mücadele Platfor-
muna tahsis edildi.

Bağımlılıkla Mücadele Platformu’na tah-
sis edilen ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Merkezi olarak kullanılacak olan bu alan 
için, 1 Aralık Perşembe günü bir açılış töreni 
düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Toprak ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanısıra 
Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İnönü 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan 
Mumcu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdul-
lah Pektaş, Bağımlılıkla Mücadele Platformu 
Koordinatörü Ahmet Kırma, Daire Başkan-
ları, Şube Müdürleri ile çok sayıda vakıf ve 
dernek temsilcisi katıldı.

Törende ilk olarak, Bağımlılıkla Mücadele 
Platformu tarafından hazırlanan ve bağım-
lılıkla mücadele kapsamında bugüne kadar 

yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılacak 
faaliyetlerin yer aldığı bir sunum gösterildi.

Sunumun ardından bir konuşma yapan 
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, İn-
önü üniversitesi bünyesinde AMATEM’i kur-
duklarını, kuruluş aşamasında bazı sıkıntılar 
yaşamalarına rağmen şu anda faaliyetlerini 
sürdürdüklerini ifade etti.

AMATEM’in daha kaliteli hizmet verme-
sini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma 
sergilediklerini, önümüzdeki dönemlerde 
AMATEM’in hizmet kapasitesini artıracak-
larını ve daha sağlıklı bir hizmet verecekler-
ini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
böylesine güzel bir topluluğun bir araya gel-
erek gençlere yönelik bir çalışmanın içer-
isinde yer almalarının kendilerini son derece 
gururlandırdığını belirterek, “Bizler yerel yö-
neticiler olarak göreve geldiğimiz ilk günden 
itibaren kentin gelişmesi, altyapı, imar plan-
ları, fiziki yatırımlar kadar hatta daha da çok 
önemsediğimiz insana dokunan hizmetler 
üretmektir.

Varoluşumuzun temeli insana hizmet. 
Bizim inancımızda da anlayışımızda da bu-
dur. Özellikle son dönemlerde bağımlılık 

gençlerimizi, ailelerini tehdit eder hale gel-
di. Çocuklarımızın zihnini donduran dünya ile 
ailesiyle, çevresiyle bağını koparan bir yayıl-
ma var. Bu sadece ülkemizin sorunu değil 
dünyanın sorunu. Ama ülkemizde de bu kon-
uda başarılı olan iller kurumlarıyla, STK’ları 
ile başarı yakalayabilmiş, gençleri bu batak-
lıktan kurtarabilmişler” dedi.

Başkan Çakır, “Bizler de birçok ile örnek 
olabilecek çok kapsamlı ve her kesin bu 
işin içinde olduğu güzel bir çatı oluşturduk. 
Üniversitemize bu konuda teşekkür edi-
yorum. Üniversitemizin bu konudaki duy-
arlılığı çok önemliydi. Bütün Sivil Toplum 
Kuruluşlarımızın bunun içinde yer alması ile 
birlikte Malatya’da ciddi bir başarıyı yakalay-
acağımıza inanıyorum.

Belediye olarak yapmış olduğumuz 
çalışmalar var. 35’den fazla tesisimiz var. San-
at Merkezlerimiz, Semt Konaklarımız, Eğitim 
Merkezlerimiz, Engellilere yönelik yapmış 
olduğumuz merkezlerde çocuklarımıza eğit-
imlerin verilmesi, sanatsal kursların düzen-
lenmesiyle çok sayıda gencimize, çocuğumu-
za ulaşmış oluyoruz. Bu çalışmaları sadece 
kurumların yapması başarıyı getirmez. Bu 
çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının el at-
ması çok önemliydi. İlimizdeki Sivil Toplum 

Kuruluşlarının çok güzel çalışmaları var. 
Böyle güzel bir çalışma içerisinde olmaları da 
çok güzel ” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Toprak ise yaptığı konuş-
mada özetle, “Yerel yönetim sorumluluğu 
içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile 
koordinasyonu sağlayabilecek böyle nezih 
bir mekânı Bağımlılıkla Mücadele Platformu 
adı altındaki bu çalışmaya tahsis ettiği için 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşek-
kür ediyorum.

Şüphesiz Devletimiz, Anayasamız birey-
lerin, insanımızın, gençlerimizin hayata ge-
leceğe iyi bir şekilde tutunabilmesi milli ve 
manevi değerlerimiz ile birlikte her türlü 
olumsuzluktan korunacak şekilde yetiştiril-
mesi, esirgenmesi önemsenmesini zorunlu 
kılıyor.

Bu olumsuzluğa, alışkanlığa bulaşmış olan 
her bir ferdimizin bir insan olarak önemsen-
mesi ve bataklıktan, bağımlılıktan kurtarıl-
ması gerekiyor. Buna sadece güvenlik adına 
değil toplumun bütün katmanlarıyla benim-
senerek çözüme ulaştırılması ve bağımlılığın 
ortadan kaldırılması ayakları yere sağlam 
basan projelerle desteklenmesi gerekiyor. 
Toplumun tüm kesimleriyle mücadele nok-
tasında gündeme alınması gerekiyor.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından 
Merkez, kurdele kesilerek hizmete açıldı. Ar-
dından da törene katılanlar tarafından gez-
ildi.

Hizmete açılan merkez ile ilgili bilgiler 
veren Bağımlılıkla Mücadele Platformu Koor-
dinatörü Ahmet Kırma, BAM’a tahsis edilen 
bu alan içerisinde çeşitli kursların verileceği 
atölyelerin, eğitim faaliyetleri için sınıfların, 
zeka oyunları salonunun ve konferans sa-
lonunun bulunduğunu belirterek, Bağımlılık-
la mücadeleyi sadece alkol ve uyuşturucu 
olarak değil, internet, akıllı cep telefonları 
kullanımı, sosyal medya bağımlılığı olarak 
bir bütün olarak ele aldıklarını ve bu yönde 
faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Kırma, Başta Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere tüm kat-
kı sunanlara tek tek teşekkür ettiğini de dile 
getirdi.
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