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DOVAK LEZET FESTİVALİ DÜZENLEDİ
Kısa adı Doğanşehirliler Eğitim ve Kültür 

Vakfı Olan ( DOVAK )  Sabancı Öğretmen 
evinde lezzet festivali Düzenledi.

Eğitime katkı hedefi ile  kurulan Doğan-
şehir Eğitim ve Kültür Vakfı(DOVAK) tara-
fından 02 Aralık 2018 tarihinde Sabancı Öğ-
retmenevi ev sahipliğinde “Lezzet Festivali” 
düzenlendi. Vakfın desteklediği bursiyerler 
ve vakfa katkıda bulunan burs verenler fes-
tivalde bir araya geldi. 150 den fazla konu-
ğun katılımı ile keyifli anlar yaşandı. 2’DE

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI VE BELEDİYE 
BAŞKANI YILBAŞI GECESİ ÇALIŞAN 

KAMU GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİLER
Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz Ve Doğanşehir Beledi-

ye Başkanı Vahap Küçük  2018 yılının son saatlerinde, Doğanşehir İl-
çesinin huzuru ve güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşlarımızın 
sağlığı için çalışan kamu görevlilerini, çalıştıkları yerde ziyaret etti.

Sırasıyla ilçenin girişlerinde bulunan güvenlik kontrol noktaların-
daki polis ve jandarma ekiplerini, Karayolları Ekiplerini, hastanede gö-
rev yapan sağlık personeli ile hastaları ziyaret eden İlçe Kaymakamı 
Ve Belediye Başkanı kamu görevlilerinin yeni yılını kutladılar.

KADİR AYDIN-KENAN EREN

“DOĞANŞEHİR’DE 2023 VİZYONU
EĞİTİM ÇALIŞTAYI YAPILDI”

Milli Eğitim Bakanlığı  2023 Vizyonu kapsamında Doğanşehir İlçe-
sinde  Eğitim Çalıştayı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünye-
sinde görev yapan 91 idareci ve öğretmenin görev aldığı çalıştay 
Şehit Sübitay Sükut Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. 3’TE
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DOVAK LEZET FESTİVALİ DÜZENLEDİ
Kısa adı Doğanşehirliler Eğitim 

ve Kültür Vakfı Olan ( DOVAK )  Sa-
bancı Öğretmen evinde lezzet festi-
vali Düzenledi.

Eğitime katkı hedefi ile  kurulan 
Doğanşehir Eğitim ve Kültür Vakfı(-
DOVAK) tarafından 02 Aralık 2018 
tarihinde Sabancı Öğretmenevi ev 
sahipliğinde “Lezzet Festivali” dü-
zenlendi. Vakfın desteklediği bur-
siyerler ve vakfa katkıda bulunan 
burs verenler festivalde bir araya 
geldi. 150 den fazla konuğun katılı-
mı ile keyifli anlar yaşandı.  

Festivale DOVAK Yöneticilerin-
den DOVAK Yönetim Kurulu Başka-
nı Sayın Muammer Şahin, Mütevelli 
Heyeti Üyesi Kadriye Yüksel, Gün-
seli Özen, Önder Şahin, Dilek Ka-
raaliler, Nisan Doğan, Tülay Oğhan 
katıldı. Etkinliğin açılışında DOVAK 
Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 
Şahin konuşma yaptı. Bir eğitim gö-
nüllüsü olan Muammer Şahin Yaptı-
ğı konuşmada;” Öncelikle bütün ka-
tılımcılara teşekkür ediyorum. Biz 
bu Doğanşehirliler Eğitim ve Kültür 
Vakfını her kesimde ki insanlarla 
birlikte kurduk. Biz her yıl yaklaşık 
üç yüz Doğanşehirli öğrenciye burs 
veriyoruz. . Bizi amacımız bu sayı-
yı daha da çoğaltmaktır. Etkinliğe 
katılan gençler de söz alarak görüş-
lerini dile getirdiler. Konuşmaların 
ardından tanışma ve sohbet fırsatı 
buldukları burs verenler ile yemeğe 

devam ettiler ve bu gibi etkinlikler-
de daha fazla bir araya gelme ar-
zularını belirttiler. Doğanşehirliler 
olarak İstanbul’ da yalnız olmadığı-
mızı hissediyoruz dediler.  

Festivalin geliri olan 15.000-TL 
nin tamamı öğrencilerin burs büt-
çesine eklendi. Hâlihazırda 300 
öğrenciye burs vermekte olan vak-
fımız bu gelirler ile daha fazla öğ-
renciye ulaşmayı hedefledi. Değerli 
Doğanşehirli hemşerilerin yanı sıra 
ülkenin dört bir yanından değerli 
konuklar katılım gösterdi. 

Festival kapsamında yarışma-
cılar birbirinden lezzetli 21 çeşit 
yemek hazırlayarak ödüle hak ka-
zandı. Hazırladıkları yemekler ile 
dereceye giren yarışmacılara ödül-
leri DOVAK Yönetim Kurulu Başkanı 
Muammer Şahin, DOVAK’ ın değerli 
üyesi Günseli Özen ve DOVAK’ ın 
değerli üyesi Kadriye Yüksel tara-
fından takdim edildi. 

Yarışmada birinci olan Fatma 
Hanım yarışmaya Kaburga ile katıl-
dı ve 1 adet tam cumhuriyet altını 
almaya hak kazandı. Ödülü DOVAK 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mu-
ammer Şahin tarafından takdim 
edildi. 

Yarışmada ikinci olan Sevilay 
Hanım yarışmaya Düğün Çorbası ile 
katıldı ve 1 adet yarım cumhuriyet 
altını almaya hak kazandı. Ödü-
lü DOVAK’ın değerli üyesi Günseli 

Özen tarafından takdim edildi. 
Yarışmada üçüncü olan Doğan-

şehirli hemşerilerimizden Bediz 
Hanım yarışmaya Kaburga ile katıl-
dı ve 1 adet çeyrek cumhuriyet altı-
nı almaya hak kazandı. Ödülü DO-
VAK’ ın değerli üyesi Kadriye Yüksel 
tarafından takdim edildi. Bediz Ha-
nım kazandığı ödülü öğrencilere 
destek olmak üzere vakfa bağışladı.  

Yarışma kapsamında ayrıca iki 
yarışmacı jüri tarafından jüri özel 
ödülüne layık  görüldü ve kendile-
rine birer öğrenci için burs konten-
janı tanındı.

DEMET TUNCEL
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Soldan sağa
1. Birçok omurgasız hayvanın başında bulunan, dokun-

maya, tutmaya yarayan hareketli uzantı... Kısasa kısas... 

2. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve 

iş yapmaya yarayan bölümü... Yüz ölçümü (eski)... Akıtma 

(eski)... 3. İçinde bulunulan toplumun kurallarına uyma-

yan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında 

cinsel ilişkide bulunma... Kampçı olma durumu... 4. O yer... 

Belli bir ifade taşıyan... O zamirinin yönelme durumu eki 

almış biçimi... 5. Şırnak iline bağlı ilçelerden biri... Sese ve-

rilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duygular 

anlatan söz... 6. Etene (halk ağzı)... Güzel... Sebze ve mey-

velerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu 

cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser... 7. Hiçbir zaman, 

hiçbir biçimde, sakın, zinhar... Etenesi bulunan memeliler 
alt sınıfı... 8. Neptünyum elementinin simgesi... Haykırma, 
bağırma... Kendisine inanılan kimse... Molibden elementi-
nin simgesi... 9. Bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan 
madde... Erginlik... Yok olan, ortadan kalkan (eski)... 10. 
İşaret olarak yere dikilen çubuk (halk ağzı)... Doğu Ana-
dolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü... Kuzeydoğu 
Kafkasya’da, Dağıstan Federe Cumhuriyeti’nde yaşayan 
bir halk... 11. Alt kurul... Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde 
yer alan illerinden biri... 12. Hayvan yiyeceği... Anaokulu... 
13. Erişme işi... Stoklamak işi veya durumu... 14. Mayda-
nozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları 
iplik biçiminde parçalı, hoş kokulu, baharatlı meyveleri 
anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak 
kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan 
çok yıllık otsu bir bitki... Geçim, geçinme (eski)... 15. Bir-
birinden farklı iki biçimde billurlaşan... Yeryüzündeki altı 
büyük kara parçasından her biri, ana kara...

Yukarıdan aşağıya
1. Kusur, özür, bozukluk... Sandalyesi olan... 2. Pazar-

lıkta olabilecek en düşük fiyat... Kişisel veya toplu yarışlar 
biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden 
hareketlerinin tümü... Rütbesiz asker, nefer... 3. Bozma, 
bozukluk (eski)... Sanayide kullanılan L biçiminde bükül-
müş demir çubuk... 4. Umut, istek, arzu... Utangaç (halk 
ağzı)... Altı (eski)... 5. Bir toplulukta okunmaya değer şiir 
(eski)... Altın elementinin simgesi... Şairlerin kasidelerle 
övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş 
(eski)... 6. İskambil kâğıtlarında birli... Saydam bir madde-

den yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde 

ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı... Hava kararıp gece 

olmak (halk ağzı)... 7. Denizde, açığa veya kıyılara yerleşti-

rilen, düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp 

sönen küçük fener, şimşekli fener... Balık yumurtası ile ya-

pılan bir tür meze... Nikel elementinin simgesi... 8. Odacı... 

Üremeye ilişkin... 9. Değişik renkli üst üste iki katmandan 

oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan 

değerli taş... İnme işi... Bütün çizgileri belirgin olan, gö-

zün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen... 10. Döl 

eşi... Otel, pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli... 11. 

Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye... Gam dizisin-

de “sol” ile “si” arasındaki ses... Giysilerde, omuzların dik 

durmasını sağlamak amacıyla içine konulan parça... 12. 

Afiş... Soyluluk... 13. Tatlı sülümen... Hindi veya tavuk etiy-

le hazırlanan, pişmiş ve dondurulmuş hamur ile birlikte 

yenen çorba... 14. 

Yüzün, kaşlarla 

saçlar arasında-

ki bölümü... Ge-

nellikle dört kişi 

arasında elli kâ-

ğıtlık bir deste ve 

iki jokerle oynan 

bir iskambil oyu-

nu... İyilik, lütuf, 

ihsan... 15. Ne de 

olsa, sonuçta... 

Baba...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

“MASKİ” YE GAZETEMİZDEN ZİYARET
HABER MERKEZİ
Yeni Doğanşehir Gazetesinden, Malatya 

su ve kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel 
Müdürüne ziyaret.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Hüseyin Karaaslan, Malatya Su ve Kanali-
zasyon( MASKİ ) Genel Müdürlüğüne atanan 
Hemşerimiz Ertan Mumcu’yu Makamında zi-
yaret etti.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sahi-
bi Hüseyin Karaaslan yaptığı açıklamada: 
“Hemşerilerimizi böyle Güzel makamlarda 
görmek biz Doğanşehirlileri son derece mut-
lu etmiştir. Yeni görevinizin hayırlı olmasını 
diliyor, Başarılarınızın devamını diliyorum. 
Sizlere Doğanşehirli hemşerilerinizin selam-
larını getirdim.” Dedi.

Malatya Su ve Kanalizasyon idaresi ( 
MASKİ ) Genel Müdürü Ertan Mumcu;” Yeni 
Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sahibi Hüseyin 
Karaaslan’ın Bizleri ziyaretinde son derece 
memnun oldum. Kendilerine Çok Teşekkür 
ediyorum. Bende Doğanşehirli olmaktan ve 
Doğanşehirli Hemşerilerimle gurur duyuyo-
rum. Sizin aracılığınızla bütün Doğanşehirli 
hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi ve 
saygılarımı iletiyorum. Sağ olsunlar, var ol-
sunlar” dedi.

“DOĞANŞEHİR’DE 2023 VİZYONU EĞİTİM ÇALIŞTAYI YAPILDI”
Milli Eğitim Bakanlığı  2023 Vizyonu 

kapsamında Doğanşehir İlçesinde  Eği-
tim Çalıştayı yapıldı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 
91 idareci ve öğretmenin görev aldığı 
çalıştay Şehit Sübitay Sükut Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Çalış-
tayda Milli Eğitim Bakanlığının 2023 
vizyonu doğrultusunda Doğanşehir 
İlçesinde, eğitimde karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri ele alındı. Oluş-

turulan 13 masada çalışan öğretmen 
ve idareciler özellikle kar tatili olan 
günde çalışarak okullarda derslerin 
aksamasının da önüne geçmiş oldular. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler 
Yaptığı Açıklamada “Çalıştayda görev 
alan tüm personelimize ve çalıştaya 
ev sahipliği yapan Şehit Sübitay Sükut 
Anadolu İmam Hatip Lisesi idare ve 
personeline teşekkür ediyoruz” Dedi.

HABER MERKEZİ

MALATYA MHP MİLLETVEKİLİ
FENDOĞLU DOĞANŞEHİR’DE
Malatya Milliyetçi Hareket 

Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet 
Celal Fendoğlu Doğanşehir’de 
MHP İlçe Teşkilatına Ziyaret Ger-
çekleştirdi.

Malatya Milletvekili Mehmet 
Celal Fendoğlu Cuma Namazı-
nı Doğanşehir Merkez Camiinde 

Kıldıktan Sonra Doğanşehir MHP 
İlçe Başkanlığı Binasına Geçti. 
Parti Binasında Partililerde Se-
lamlaşan Fendoğlu 31 Mart Yerel 
Seçimleri Öncesi Partililerle Se-
çime Dair İstişare Toplantısı Ger-
çekleştirdi.

KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ
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Kurtuluş Savaşı ile emperyalizm’in etki alanından Büyük 
Önder Atatürk sayesinde kurtulan ülkemiz; Cumhuriyetin de 
ilanı ile birlikte, cehaletin kol gez-diği, okuma yazma oranının 
çok düşük olduğu bir konumda, her şeyden yoksun olunması-
na rağmen, inançla, akılla ve özellikle büyük bir eğitim hamlesi 
ile kendini gösterebilmiş, yapılan çeşitli reform hareketleri ile 
de, akıl ve bilim sa-yesinde belli bir seviyeye ulaşılmıştır. Şayet 
bir ülkenin gelişmişliği ve güçlü-lüğü sadece din sayesinde ol-
saydı, şu anda, İslam’ın doğduğu topraklardaki İs-lam ülkeleri 
en gelişmiş ve en güçlü ülke konumunda olmazlar mıydı? Peki 
neden böyle bir durumla karşı karşıya kalınıyor? İslamî değerler 
gerçek manada uygulanmadığı için. İslam, sadece şeklen yaşatı-
lıyor o kadar. İslam’ın beş şartını yerine getirdin mi? tamam bu 
iş olmuş bitmiş demektir. Bunlar tabii ki yerine getirilmesi şart 
koşulan önceliklerdir. Ama sadece bunlarla yetinilmemelidir. Ne 
yazık ki böyle bir anlayış  hakimdir insanlarda. İnsanlarımızın 
çoğu başka hiçbir iş tutmadan, her gün saatlerce önce camiye 
gider, cami önlerinde diğer insan-larla laf yarışına girerler. Hat-
ta o kadar ki, verdiğiniz selama karşılık vermeye bile fırsat bula-
mazlar.  Öğrendikleri çoğu da yarım yamalak 4-5 tane sure veya 
ayetle işi geçiştirmeye çalışırlar. Haydi beşeri ilimleri, günlük 
siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri  bir tarafa bırakalım. 
Hangimiz doğru düzgün açıp da Kuran-ı Kerimi ve ilmuhalleri 
okuyarak dini bilgilerimizi zenginleştiriyoruz.  Hiç kimse de in-
sanlara bunların yanında ilime, bilime önem vermek, aklımızı 
ve bedenimizi çalıştırmak, her konuda bilgi sahibi olunmak, 
mantık çerçevesinde gelişmeleri sorgulamak, yapılan yanlışlar 
karşısında susmamak, yolsuzlukla, hır-sızlıkla mücadele etmek, 
adalete inanmak, adil davranmak, her hangi bir konuda ehil in-
san olmak, insanlara; kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadan 
insanca davranmak, çalışmak daima çalışmak ve üretmek gibi 
hususlara önem verilme-mekte ve uyarılarda bulunulmamak-
tadır? Ya da ne düzeyde eğilinmektedir? Çünkü böyle olunması 
istenmektedir. Bazılarının çıkar ilişkilerinin ve siyasi ikballerinin 
devamı için bu elzemdir. Okumuş, bilgili bir insanın algılaması 
ile cahil kalmış bir insanın algılaması bir midir? Kutsal kitabımız 
Kuran “ Hiç bi-lenle bilmeyen bir olur mu?” Ayrıca, “  Her günü 
aynı olan ziyandadır” demiyor mu? Bu nedenledir ki her türlü 
gelişme, ilim ve bilim sayesinde vücut bul-maktadır. Kurtuluş; 
ahretimizi kazanmanın yanında, durmaksızın çalışmak, ilime, 
bilime ve teknolojiye dört elle sarılmakla hayat bulur.Yoksa Yüce 
Yara-dan, hiç yoktan gökten helva yağdırmaz. 

     Osmanlının ilk dönemlerinde bilime önem veriliyor, baş-
ta, ileride devletin başına geçecek olan şehzadeler olmak üzere 
devletin her kademesinde görev alacak olan insanlar, esaslı bir 
eğitimden geçiriliyorlardı. Şehzadeler büyük alimler nezaretin-
de her türden ilim öğrenirlerken, devlette görev alacak olanlar 
da “ Enderun” okullarında eğitime tabi tutulup, ehil insanlar 
olarak verilen gö-revleri eksiksiz yerine getiriyorlardı. Osman-
lı’nın o zamanki gücü karşısında  ortaçağ karanlığını yaşayan 
Hıristiyan ülkeler ise, çaresizlik içinde kıvranıp duruyorlardı. Bir 
zamanlar güçlü padişahlar döneminde, güçlü ordularından her 
defasında sopa yerlerken, rüzgarın tersine dönmesi ile birlikte 
yenilmez sanılan Osmanlı’yı her defasında yenilgiye uğratarak 
zafer şarkıları söylemeye başlıyorlardı. Bunu o halde nasıl be-
cermişlerdi? ... Bir ülkenin geri kalmışlık ve güçsüzlüğünün, ilim 

ve bilimden uzak kalmışlığına, dini uygulamaların devlet idare-
sinden ayrı tutulması gerektiğine inanmalarına, diğer taraftan 
da ilerleme-nin ve güçlü olmanın  ise, ilime ve bilime dört elle 
sarılmanın yanında, dini uy-gulamaların siyasi bir hüviyet kazan-
masına fırsat verilmemesine inanmaların-dandır. Bundan hare-
ketle kendileri bu yönde hızla ilerlerken, Osmanlı’yı tama-men 
çökertme amacı ile, ülkeye soktukları dinî ve siyasî casusların 
sinsice çalışmaları sonucunda, Enderun okullarının kapanma-
sını, İslam dininin mecra-sından uzaklaştırılmasını sağlamaya 
muvaffak olmuşlardır. Sonradan devletin başına geçen çapsız 
padişahlar döneminde ki bu durum yabancı kökenli cari-yelerin 
devlet katında söz sahibi olmaları, onların dünyaya getirdikle-
ri çocuk-ların, ayrıca evlad-ı ekber uygulamasının devreye so-
kulması ve uzun yıllar hapis hayatı yaşadıkları için psikolojileri 
bozuk şehzadelerin  padişahlık koltuğuna oturtulmaları ile izah 
edilebilir. Hem devlet düzeninde bozulmalara ve hem de İslam 
dininin yozlaşmasına, yobazlık, hurafecilik, muskacılık gibi dini 
ritüelle-rin yaygınlaşmasına neden olunmuştur … Bütün bun-
lardan şunu anlıyoruz ki şayet güçlü bir ülkede, mutlu, huzurlu 
ve özgürce bir yaşam istiyorsak;  ilimde, bilimde, teknolojide, 
kültürde, sanatta, ileri düzeyde olan medeni ülkeler seviye-sine 
ulaşmaya çalışırken, kutsal dinimizi de hiç ihmal etmeden hura-
felerden uzak, bilinçli bir şekilde yaşamalı ve bütün  bunlar için 
de çok çaba sarf etmeli-yiz …

K  U  L     H  A  K  K  I
    Yüce Yaratan’ın asla affetmeyeceği iki günah vardır. Birin-

cisi; Allah’ı inkar etmek, eş koşmak. İkincisi ise kul hakkı yemek-
tir. Bu iki husus da ne yazık ki, dine mesafeli duranlarla beraber 
ve bazı alnı secdeye değenler tarafından bile kale alınmamakta-
dır. Tabii bu arada gerçek manada, içtenlikli inanç sahibi olan-la-
rı ve dine mesafeli olup da dürüstlükten, hak ve adaletten ödün 
vermeyenleri bunun dışında tutmak gerek… İnsanlar genellikle, 
daima güçlüden yana, çıkar-dan yana olurlarken, günlerini gün 
etmeye çalışırlar. Bahsini ettiğimiz iki önemli hususu daima göz 
ardı ederler. Görünürde mütedeyyin ve dürüst, hak ve adalet-ten 
yana gibi görünen insanların gerçek niyetleri, amaçlarına ulaş-
mak adına bu değerleri pervasızca kullanmaktır. Çıkarları için 
kul hakkı mul hakkı tanımaz, istifade edeceklerini umdukları 
güçlü insanların önünde el pençe divan durur, Mehdi, Peygam-
ber  hatta ve hatta  haşa Allah yerine koymaktan da çekinmezler. 
Ne yazık  ki böylesi insanlar, kolayca toplum içinde yer bulabil-
mektedirler. En basit bir dini konuda dünya ayağa kaldırılırken, 
bu gibilerin yaptıkları, birilerine yaranmak adına görmezlikten, 
duymazlıktan ve anlamazlıktan gelinir. Kutsal ki-tabımızın “ Ba-
kara  Suresi” nin dokuzuncu ayeti bu konu ile ilgili olarak şöyle 
demektedir. “ Bazı insanlar vardır ki, Allah’ı  ve müminleri aldat-
maya çalışırlar. Oysa ki sadece kendilerini aldatırlar da farkında 
değillerdir.” Farkında olmadan suç ve günah işleyenlerin hoş 
görülmeleri ve af edilmeleri mümkün olabilir bel-ki, ya bile bile 
suç ve günah işleyenlere ne demeli? … Günümüz dünyasında bu 
tip insanlarla karşılaşmak her zaman mümkün olabilmektedir. 
Birilerinden çe-kindikleri ya da çıkar ilişkileri nedeni ile aldatıl-
mış olmayı rahatlıkla kabul eder ve bundan da asla rahatsızlık 
duymazlar. Kendilerini dinci ya da idealist doğrucu olarak lanse 

edip, insanları ve toplumu dizayn etmeye çalışırlar. Başkalarının 
en ufak bir yanlışına karşı şiddetle bir tepki koyarlarken, kendi-
lerinin işledikleri büyük yanlışlıkları ve günahları bilmezlikten, 
anlamazlıktan, görmezlikten gelir-ler. Yeri geldiğinde de acıma-
sızlıklarını, gaddarlıklarını sergilemekten çekin-mezler.  Bütün 
bunları din ve dürüstlük adına, yaptıklarını ileri sürüp insanları 
hiç düşünmeden acımasızca katlederler. Halbuki Kutsal dinimiz 
açıkça “ Bir in-sanı sebepsiz yere öldürmek bütün insanları öl-
dürmek, bir insanı kurtarmak da bütün insanları kurtarmaktır” 
demektedir. Bu düşüncede olan insanlar sadece in-sanları değil 
hayvanları ve yeşilliği, gölgesi, ferahlığı ve oksijen salarak biz 
insanların sağlığına hizmet eden  ağaçları bile kıyıma uğratırlar. 
Dinimizce ağaç kesmek baş kesmekle eş değerdedir.   “ Yarın 
kıyamet kopacağını bilseniz bile, ağaç dikmekten geri durma-
yın” denmiyor mu?… Hırsızlık yapmayın, kendinize ve özellikle 
de başkalarına haksızlık etmeyin. Adil olun, adaletle hükmedin. 
Cahil değil, ehil insanlara görev verin. Hırsızlık, rüşvetçilik, yol-
suzluk gibi top-lumu temelinden sarsan insanlık ve toplum için 
zararlı sonuçlar veren kötü alışkanlıklardan vazgeçin. Başkala-
rının malına, namusuna göz dikmeyin. İnsan-lığı maddi ve sağlık 
açısından çökerten kumar oynamak, içki içmek gibi alış-kanlık-
lardan uzak durun. Aklınızı kullanın. İlimden, irfandan uzak dur-
mayın. Peygamberimizin dediği gibi “ İlim Çin’de bile olsa alın 
getirin”.  Hz. Ali’nin dediği gibi “ Bana bir harf öğretenin kulu 
kölesi olurum” ve Kemal Atatürk’ün dediği gibi “ Hayatta en ha-
kiki mürşit’in ilim” olduğunu bilin. Kısaca dinimizin  emrettiği ve 
toplumsal yargıların öncelediği gibi, iyilikte bir birimizle yarış-
malı, her türlü kötülükten de kaçınıp ve de savaş vermeliyiz … 

    Nasıl ki Allah’ı aldatmak büyük suçlardan biri ise, Al-
lah’ı tanımamak ve hatta onu inkar etmeye çalışmak da telafisi 
mümkün olmayan büyük bir günahtır … Ne yazık ki dünyamızda 
ve kainatta, bütün bu imkansız gibi görünen olayların; belli bir 
sebebe dayalı olarak tabiat olayı gibi kendiliğinden, ya da insan 
zekası ile oluşturulduğu kabul edilir de, bütün her şeyi ve kainatı 
yoktan var eden Allah’ın gücü inanılmaz bulunur. Bu iki husus 
hiçbir zaman akıldan çıkarılma-malıdır. Bunun dışında bütün in-
sanlığa Yüce Yaratan’ın önemle aktardığı uyul-masını istediği şu 
dört hususu da bu arada belirtmekte yarar vardır. Bu dört hu-
susun ikisinin hemen unutulması, diğer ikisinin ise asla akıldan 
çıkarılmaması şeklindedir. Unutulması istenen iki şeyden biri ‘ 
Birilerine yapılmış  olan bir iyi-liktir.’ Diğeri ise, ‘ Birilerinin size 
yapmış olduğu bir kötülüktür.’ Diğer taraftan, asla unutulma-
ması istenen iki hususun biri ‘Allah’ın varlık ve birliği’ diğeri ise, 
‘ Bir gün mutlaka bu dünyanın terk edileceği yani, ölümdür.’ Biz 
kullar olarak görevlerimiz eksiksiz yerine getirirken, başkaları-
nın hakkını da gözetmeliyiz …
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Doğanşehir Zirai üreticiler derneğinin olağan genel 

Kurul Toplantısı 21. 01. 2019 tarihinde saat 12. 00 derne-
ğimiz merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 28.01. 2019 tarihinde 
aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacaktır.                     

Zirai Üreticileri Derneği başkanı
 Kadir Canpolat

GÜNDEM,
1- Açılış ve Yoklama
2- Divanın oluşturulması
3- Saygı duruşu ve istiklal marşı
4- Faliyet raporlarının okunması
5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
6- Dilek ve temeniler
7- Kapanış                                         

YENİ MAHALLE MUHTAR ADAYI YAŞAR ATA

Doğanşehir İlçe Merkezine bağlı Yeni 
Mahalle Muhtar Adayı Yaşar Ata "Yeni Ma-
hallemizin ve Doğanşehir Halkı için çalışa-
cağım" dedi.

İlçe Merkezine bağlı Yeni Mahalle Muh-
tar Adaylığını açıklayan Esnaf Yaşar Ata 
yaptığı açıklamada; "Genç, dinamik ve akıl-
cı çözüm ile birlikte başaracağız" dedi. 

Yeni Mahalle Muhtar Adayı Yaşar Ata bu 

hizmet yarışında bende varım dedi. Doğan-
şehir ilçe merkezime bağlı Yeni Mahalle için 
seçilmem durumunda elimden gelen gayre-
ti göstererek kurumlar ile sivil toplum ku-
ruluşları ile istişare içinde olarak hizmetler 
yapacağım" dedi. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak bu hiz-
met yarışında Muhtar adayı Yaşar Ata’ya 
başarılar dileriz.


