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Malatya Barosu Önceki Dönem 
Başkanı Av. Enver Han, avukatlar 
için büyük önem taşıyan Türkiye 
Avukatları Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Vakfı’nın (TÜRAVAK) 
Yönetim Kurulu Başkanlığına se-
çildi. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan yönetiminde 
geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti-
rilen TÜRAVAK 21. Mütevelli Heyet 
toplantısında yapılan seçimle yeni 
yönetim kurulu üyeleri belirlen-
di. Av. Uğur Yetimoğlu, Av. Burcu 
Mine Gargın, Av. Bektaş Şarklı, Av. 
Azade Ay, Av. Hediye Gökçe Bay-

kal, Av. Meriç Kaptan’dan oluşan 
yeni Yönetim Kurulu, 31 Ocak 2022 
tarihinde, Mütevelli Heyet Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan yönetiminde 
yaptığı ilk toplantısında Av. Enver 
Han’ı Başkanlığa seçti. 

Sağkan’a ve kendisine güve-
nen ve destek veren kurul üyeleri-
ne teşekkür eden Han, meslektaş-
lara hizmet için çok büyük bir şans 
yakaladığını söyledi. 

Han, “Türkiye’de şu anda ba-
rolarımıza kayıtlı avukat sayımız 
160 binin üzerinde. TÜRAVAK, 
barolara kayıtlı tüm avukatları 
kucaklayan bir kuruluş. Vakfımı-

zın avukatların mesleki, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve sağlık ihti-
yaçlarının karşılanması amacına 
ulaşması için canla başla çalışaca-
ğız. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik zorluklardan en fazla 
etkilenen meslek gruplarından 
olan avukatlar arasında sosyal 
yardımlaşmayı ve mesleki daya-
nışmayı geliştirmek gibi büyük bir 
görev üstlendik” dedi. 

TÜRAVAK’ın kuruluş amacına 
ulaşması için kaynak yaratması 
gerektiğine de dikkat çeken Han, 
daha önceki yönetimler tarafından 
başlatılan nitelikli meslek içi eği-

timlerin iki yönlü katkı sağladığını 
kaydetti. Han, “Bir yandan makul 
ücretler karşılığında verilen, mes-
leğimizin ve meslektaşlarımızın 
gelişmesine katkı sağlayan bu 
eğitimler, aynı zamanda da maddi 
desteğe ihtiyaç duyan meslektaş-
larımıza katkı sağlamamızda kay-
nak oluşturuyor. Geçen dönemde 
5 bin meslektaşımıza eğitim ve-
rildi. Emeği geçenlere teşekkürü 
borç biliyorum. Yeni dönemde, bu 
eğitimleri en verimli şekilde sür-
dürmeye ve meslektaşlarımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. HABER MERKEZİ

“MESLEKTAŞLARIMIZA HİZMET
İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS YAKALADIK”

TBB TÜRAVAK Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Av. Enver Han: 

Malatya’da Günlük Vaka Sayısı 400’e Ulaştı
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep 

Bentli, Malatya’da günlük vaka sayılarının 300-
400’lere ulaştığını belirterek vatandaşları uyar-
dı.

Kentteki son Covid-19 tablosunu değerlen-
diren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bentli, ”100 bin 
nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında 21 Ocak 
öncesi tarihte 105 gibi bir rakama ulaşmış du-
rumdayız. Bir önceki haftaya göre artış biraz dü-
şük görünse de henüz açıklanmayan geçtiğimiz 
hafta 22-28 Ocak tarihleri arasında bu rakam 
280-290 arasındaki bir rakama ulaşmış durum-
da. Bu artışı öngörüyorduk ama bu kadar hızlı 
olacağını düşünmemiştik. Çünkü Omicron’un 
diğer varyantlara göre çok daha hızlı bulaştığı-
nı biliyorduk. Ama kapalı ortamlarda özellikle 

okulların tatil olması nedeniyle hareketliliğin 
artmasına bağlı olarak maalesef artış öngörü-
müz daha yüksek oldu. Omicron varyantının 
daha az hastaneye yatışa ve yoğun bakıma girişe 
neden olduğunu biliyoruz ama bu artış hızı bizi 
korkutuyor. Özellikle vaka sayılarının önceki var-
yantlardan çok daha fazla yüksek olması halinde 
oransal olarak neredeyse aynı yatış ve aynı vefat 
sayılarına ulaşma durumu söz konusu“ dedi.

Vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çe-
ken Bentli, ”Malatya için geçtiğimiz hafta 280-
290’lara ulaşmış durumdayız. Bu da günlük va-
kalarımızın 300-400’lere ulaştığını gösteriyor. 
Hastaneye yatışlar da önceki varyantlar kadar 
olmasa bile 20-30’lara kadar düşmüşken toplam 
yatan hasta sayımız il genelinde. Şuan maalesef 

100’e ulaşmış durumdayız. Yoğun bakımda 8-9 
hastaya kadar düşmüşken delta varyantından 
sonra şuanda 30 hasta rakamına ulaşmak üze-
reyiz. Bu hastalardan 4 hastamız da yine entübe 
olarak takip edilmekte. Özellikle okulların tatil 
olduğu dönemde geçen hafta biraz daha iyiydi. 
Kar yağdı insanlar sadece çekirdek ailede vakit-
lerini geçirdiler ama karın hemen durmasıyla 
insanlarımız tekrar dışarı çıktı. Çok fazla bir ha-
reketlilik oldu” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantının sadece bir grip vakası 
olarak algılanmasının yanlış olacağını aktaran 
Bentli, "Vatandaşlarımızdan özellikle Omic-
ron’un artık sadece bir grip vakası gibi düşünme-
nin çok yanlış olduğun bilmeni istiyorum. Önceki 
varyantlara göre daha az hastalık yaptığını bili-

yoruz ama çok hafif demiyoruz sadece bir miktar 
daha düşük yatışa neden oluyor. Genetik olarak 
yatkın insanımız, kronik hastalığı olan yaşlıları-
mız aynı şekilde etkilenebiliyor. Hem koruyucu 
tedbirlere hem de kapalı ortamlarda geçirdiği-
miz vakte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem 
birinci ilaçlamada hem de hatırlatma dozlarında 
hem Malatya hem de doğudaki birçok il istenilen 
düzeyde değil. Henüz hastalanmayan ve bu en-
feksiyona yakalanmayan tüm vatandaşlarımız-
dan, hiç yaptırmamışlarsa mutlaka ilk dozlarını 
eğer iki doz yaptırmışlarsa da mutlaka hatırlat-
ma dozlarını veya en son yaptırdıkları aşıdan 3 
ay geçmişse ikinci bir hatırlatma dozlarını mut-
laka yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu. 
HABER MERKEZİ

DOĞANŞEHİR’DEKİ 
HALI SAHA ŞİDDETLİ 
FIRTINAYA VE ETKİLİ 
OLAN KAR YAĞIŞINA 

DAYANAMADI!
İlçemiz Şerafettin Yıldırım Parkının bitişiğin-

deki halı saha Doğanşehir'de etkili olan fırtınaya 
ve kar yağışına dayanamadı ve çöktü. Bu akşam 
saat 19.35 sıralarında halı sahada çökme meyda-
na geldi. Olay esnasında herhangi bir maçın oy-
nanmaması ve bu vesileyle de herhangi bir can 
kaybının yaşanmaması hepimizin en büyük tesel-
lisi oldu. Saat 20.00'deki maçları için halı sahaya 
giden sporcuların çektiği bu görüntü, olayın ciddi-
yetini gözler önüne sermektedir. Sadece 20 daki-
kalık bu farkla bir çok insanımız bu olayı burunları 
bile kanamadan atlatmış oldular. Hem işletmeci-
lerimize hem de maç için hazırlık yapan tüm spor-
cularımıza geçmiş olsun diyoruz. Hazreti Hakk; 
cümlemizi kazalardan-belalardan esirgesin.
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Soldan sağa
1. Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi... Bir açık-

lığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek... 2. Yan 

yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi... Çok gü-

zel, en güzel... Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç 

bodoslamaları üzerine konulan işaretler... 3. Süreç... Genellikle 

Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak 

müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı 

dans... 4. Dingil... Müslüman bir erkeğin nikâh esnasında eşine 

vermeyi kabullendiği mal veya para (eski)... Bir kişiye, benzer-

lerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, 

özel isim... 5. Neptünyum elementinin simgesi... Genellikle or-

duda yemek dağıtımında kullanılan büyük metal kap... Temiz, 

münezzeh... 6. Durgun bir su yüzeyine veya zemine paralel, dü-

şey doğrultusuna dikey olan, ufki... Yasaklama, izin vermeme... 

Rubidyum elementinin simgesi... İridyum elementinin sim-

gesi... 7. Ağızcıl... Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek 

ağarmasından ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlık, 

perde, akbasma, aksu... 8. Elbette... Elektrik geriliminde evre... 

Üzme, sıkıntı verme, üzgü... 9. Dolaylı olarak anlatma, üstü ka-

palı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Taşıtların 

trafik bakımından uygun olan ve belli bir süre bırakıldıkları açık 

veya kapalı yer, park yeri, park... 10. İçinde et bulunan... Yığın 

durumundaki yakacak odun için kullanılan, bir metreküpe eşit 

hacim ölçüsü birimi... Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğ-

ruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et... 11. Zirkonyum 

elementinin simgesi... Sütunu olan... Anlam, kavram, mefhum 

(eski)... 12. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkar-

dıkları, dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş madde-

ler, püskürtü... “Hayır” anlamında bir söz... Çoğunlukla kare 

veya silindir biçimindeki yüksek yapı... Yassı demir çelik ürü-

nü... 13. Sara... Gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz ses, uğuldama 

sesi... 14. Ses... Bitişken... 15. Cisimlerin niteliği... Atların yetiş-

tirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların rahatça hareket 

etmelerini sağlayan alanların bulunduğu tesis... Tuh...

Yukarıdan aşağıya
1. Paçavra hastalığı... 2. Bir kuruş... Alt uçlarına bir çubuk 

bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış salıncağa benzer 

bir jimnastik aracı... 3. Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı... 

Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme (eski)... Oyunda kaza-

nılacak sayıyı veya parayı iki katına çıkarma... 4. En kalın erkek 

sesi... Bir tür misk faresi... Mikroskopta incelenecek maddelerin 

üzerine konulduğu dar, uzun cam parçası... 5. Bazı maddeleri 

korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için 

kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cila... Radyum 

elementinin simgesi... Herhangi bir topluluğu oluşturan birey-

lerden her biri, aza... 6. Düz yazı... Türk alfabesinin on dördün-

cü harfinin adı, okunuşu... Kesici... 7. Zamanın bölünemeyecek 

kadar kısa parçası, lahza... Vücuttaki gereksiz kılları almak için 

kullanılan, çamur kıvamına getirilip sürülen toz... Kayak... 8. İle-

ri uç oyuncusu... Uzaklaştırma (eski)... 9. Kuvvet, kudret (eski)... 

Akıntılı, cereyanlı... “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında 

kullanılan bir söz... 10. Ara yön... Ayakların yürürken çıkardığı 

ses... Ulumak işi... 11. Yavaş yavaş... Şart anlamını güçlendirmek 

için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet... 12. Yağ 

bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce... Berkel-

yum elementinin simgesi... Şeker kamışından şeker yapılırken 

elde edilen öz suyun, melasla mayalandırılarak kurutulmasıyla 

oluşturulan alkollü sert içki... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 

13. Gök cisimlerinin 

doğması (eski)... 

Benzer seslerin 

kullanılmasıyla ya-

pılan (müzik vb.)... 

14. Arı beyi... Al-

lah’ın buyruklarını 

yerine getirme, iba-

det etme... 15. Had-

delenmekte olan 

sıcak metali gelbe-

ri ile kaldırıp paso 

makinesine girişi 

sağlayan kimse...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YOL VERİYOR

Sırtta çantam gözüm yolda,

Yorgun düştüm elim belde,

Pınar akar suyu gölde,

Konan göçen yol veriyor.

Sabah olur doğar güneş,

Sabır ağlar döner sırdaş,

Fakir düştüm sormaz gardaş,

Konan göçen yol veriyor.

Çiçek aldım uzak elden,

Ses inliyor dertli telden,

Hele sorun yâri gülden,

Konan göçen yol veriyor.

Garip nefes yanar çıra,

Hak biliyor girmez dara,

Güller kokar sıra sıra,

Konan göçen yol veriyor.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt 
Regaip Kandili Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı

Başkan Durali Zelyurt, mesajında şu 
ifadelere yer verdi: 

“Yüce Allah’ın bereket, rahmet ve mağ-
firetinin bol bol ihsan edildiği önemli gün 
ve gecelerden biri olan Mübarek üç ayların 
ilk kandili olan Regaip Kandiline erişmenin 
huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Müba-
rek gün ve geceler insanları birbirlerine 
daha da yaklaştırmaktadır. Böylesi günler; 
kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize 
hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini 
hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardım-
laşma gibi duygularımızı artıran günlerdir. 
Dünyevi yaşantılarımızda bizleri dostluk 
ve muhabbetle bir araya getiren, kardeşlik 
duygularımızı pekiştiren bu gecenin, sevgi, 
saygı ve hoşgörünün gelişmesine vesile ol-
masını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. 
Ülkemizin ve bütün İslam âleminin Regaip 
Kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile ol-
masını Yüce Allah’tan diliyorum.”dedi.

Başkan Zelyurt’tan Başkan Karahan’a Ziyaret
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 

Zelyurt, Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanlığına yeniden seçilen İsrafil Kara-
han’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt be-
raberinde Belediye Başkan Yardımcı-
ları Hakan Ürkmez, Mustafa Birişik ve 
AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet 
Ormancı ile Doğanşehir Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası Başkanlığına yeniden 
seçilen İsrafil Karahan'a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunarak görevinde muvaffa-
kiyetler diledi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Baş-
kanı Karahan ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkürleri-
ni iletti. HABER MERKEZİ
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ALEVİLİKTE HIZIR
ORUCU VE LOKMASI
İslâmiyet’in en zengin tasavvufi yorumla-

rından biri olan Alevilikte hiç bir ibadet tesadüfi 
olarak doğmamıştır. Tüm ibadet ve inanç unsur-
larının arkasında ya tasavvufi bir yorum ya da 
Kurʼânʼi bir hakikat vardır. Aleviliğin en temel 
ibadeti olan cem ibadetlerinde de bunu açıkça gö-
rebilirsiniz. Örneğin şeriat kapısında su ile temsil 
edilen ʼabdestʼ, tarikat, marifet ve hakikat kapı-
larında daha derin tasavvufi anlamlara taşınarak 
uygulanır ve yaşatılır. Şeriat kapısında bedensel 
bir takım durumlarda bozulabilen abdest, tarikat 
kapısında bedeni hudutları aşar, marifet kapısında 
anlamını yaşar ve hakikat kapısında da bozula-
mayacak kadar olgunlaşır... Alevilikteki abdestten 
maksat şudur ki: El, helali kazanmak ve çalıp çırp-
maktan men edilmekle; bel, başkasının namusuna 
zarar vermemekle; dil, yalandan, dedikodu ve tüm 
riyakâr işlerden men edilmekle ancak abdestini 
tutar. Örneğin, ayaklar harama yürütemez ve 
gözler de nefse hizmet edemez!.. Bütün bedeni 
uzuvlar ancak “Allah’ı bilmek ve O’na hizmet 
etmekle” abdestlerini tutarlar. Onun için Alevilikte 
yola kabul edilen talipler ikrâr verirlerken aldıkları 
abdesti bozamazlar! Bu manevi abdest bir kere 
alınır ve bozulmasına da “yol” asla razı olmaz. Pir 
Sultan Abdal’ın bir nefesinde ifade ettiği gibi:

Alınmış abdestim aldırırlarsa,
Kılınmış namazım kıldırırlarsa,
Siz de Şâh diyeni öldürürlerse,
Ben de bu yayladan Şâh’a giderim.
diyerek, alınan bu abdestin bir kere alınacağı-

nın ve bozulmasına da müsaade edilmeyeceğinin 
anlamı vurgulanır.

***
Aleviliğin, Kurʼân-ı Kerimʼde ki ayetlere 

dayandırdığı ibadetlerinden biri de Hızır Orucu 
ve o oruçla eşleşen Hızır Lokmasıdır. Sözü fazla 
uzatmadan, inancın içinde ki tarihsel

anlatımı ve Kurʼân-ı Kerimʼde ki İnsan (Dehr) 
Suresinde karşılığını bulan Hızır Orucunun çıkış 
noktasını şöyle ifade etmek istiyorum: İmam 
Hasan ve İmam Hüseyin her gün gidip dedeleri Hz. 
Muhammed Mustafa’yı (sav.) ziyaret edip ellerini 
öperlerdi. Bir gün ikisi de aniden hastalanır. Habe-
ri alan Hz. Muhammed (sav.) Efendimiz torunlarını 
ziyarete gider ve Hz. Fatıma’ya “Çocukların nesi 
var?” diye sorar. Hz. Fatıma’da “Çok ateşleri var ya 

Kutlu Atam” der. Bunun üzerine Hz. Resul, “Kızım 
sadaka verin” der. Ancak Hz. Fatıma’da “Bizim 
sadaka verecek bir şeyimiz yok ki?” diye cevap 
verir. Hz. Resul’de “O vakit oruç tutun Ya Fatıma” 
der ve Hz. Ali’ye de nezir tutmalarını önerir. Hz. Ali 
ve Hz. Fatıma’da üç gün nezir orucu tutmaya karar 
verirler. Orucun birinci günü, arpadan yapılan 
ekmeklerle oruçlarını açmak üzere olan Hz. Ali 
Efendimiz ile Fatıma Anamızın kapıları çalar. Ka-
pıyı açtıklarında karşılarında duran kişi; “Ey Ehl-i 
Beyt, ben bir garip yetimim ve karnım aç, Allah 
rızası için karnımı doyurun” der. Yetimin hâlini gö-
ren Hz. Ali ve Hz. Fatıma, sofralarında ki ekmeği o 
yetime verirler ve sadece su ile oruçlarını açarlar. 
Orucun ikinci günü yine iftar vakti kapıları çalar 
ve bu kez de yoksul olduğunu söyleyen bir kişi; 
“Ey Ehl-i Beyt, ben bir yoksul kulum ve karnım aç, 
Allah rızası için karnımı doyurun” der. Bu kez de 
ekmeklerini o yoksula veren Hz. Ali ve Hz. Fatıma, 
su ile açtıkları oruçlarına devam ederler. Üçüncü 
günü iftar vaktinde de bu kez bir esir kapılarını 
çalar ve yine “Ey Ehl-i Beyt, ben perişan bir esirim 
ve karnım aç, Allah rızası için karnımı doyurun” 
der. Hz. Ali ve Hz. Fatıma sofralarında ki son dilim 
ekmeği de bu esire vererek yine sadece su ile 
iftar ederler. Orucun dördüncü günü Hz. Ali, Hz. 
Fatıma’ya “Evde yiyecek bir şey var mı?” diye 
sorar. Hz. Fatıma’da “Evde yiyecek yok, annemden 
kalma altı dirhem param var, onları bozdur da eve 
yiyecek bir şey al” der. Hz. Ali dirhemleri alır ve 
çarşıya doğru yürümeye başlar, bu esnada iki kişi-
nin kavga ettikleri görür ve “Neden kavga ettikle-
rini” sorar. Birisi “Bu arkadaştan altı dirhem ala-

cağım var ama vermiyor ve borcunu inkâr ediyor” 
der, diğeri de “Borcumu inkâr etmiyorum, param 
olunca ödeyeceğim” diye kendini savunur. Bunun 
üzerine kavganın büyümesini istemeyen Hz. Ali, 
altı dirhemi alacaklı olan tarafa verir. Elindeki 
dirhemleri de yitiren Hz. Ali evine doğru dönerken 
bir adam kendisine yaklaşır ve “Ya Ali bu deveyi 
sana satayım, sen al” der. Hz. Ali’de “Benim hiç 
param yok, deveyi nasıl alırım?” diye cevap verir. 
Adam da “Paran olunca verirsin merak etme” diye 
cevap verir ve devenin yularlarını Hz. Ali’nin eline 
sıkıştırıp oradan uzaklaşır. Tam eve yaklaşmışken 
bu kez de başka biri karşısına çıkar ve Hz. Ali’nin 
çektiği deveyi almaya talip olur ve Hz. Ali’de o de-
veyi o adama satar. Böylece hem devenin borcunu 
öder hem de evine bir kaç lokmalık yiyecek alır. 
Bu şekilde oruçlarını tamamlayan Hz. Ali ve Hz. 
Fatıma, evlatları Hz. Hasan ve Hüseyin’i de alarak 
Hz. Resul’ün huzuruna varırlar. Her şeyi bilen Hz. 
Resul onları görünce ağlar ve “Ya Ali bugün deveyi 
Cebrâil’den alıp yine

Cebrâil’e sattın ve üç gün boyunca kapınıza 
gelen Hızır Aleyhisselâm’ı da kızım Fatıma ile 
birlikte karşıladınız ve onu da aç göndermediniz” 
diyerek onlara sarılır. O anda Cebrâil gelerek İnsan 
(Dehr) Suresinin ilgili ayetlerini söyler: “Onlar 
verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler 
ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar (7). 
Yoksula, yetime ve esire, yemeği şöyle diyerek 
seve seve yedirirler: Biz size yalnız Allah rızası için 
yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de 
beklemiyoruz (8-9)”.

***

Çıkış noktasını bu tarihsel hâdiselerden alan 
ve Alevilikte Hızır Orucu olarak karşılık bulan bu 
ibadet, yaygın bir uygulama olarak ve bölgesel 
tarihler değişmekle birlikte her yıl 15 Ocak ile 15 
Şubat tarihleri arasında (oruç bitiminin Perşembe 
gününe denk gelecek şekilde) tutulmaktadır. Bu 
bir aylık süre “Hızır Ayı” olarak da adlandırılmak-
tadır. Anadolu’da sık sık kullandığımız bir deyim 
olan “Her geceyi Kâdîr, her geleni de Hızır bil!” 
deyimi işte bu hâdisedeki derin anlamları barın-
dırmaktadır. Çünkü kimde ne cevher vardır, gönül 
perdesinin ardında ne gizlidir, bunu ancak Allah 
bilebilir. O yüzden insanları dış görünüşleriyle 
değil, yürekleriyle değerlendirmek gerekiyor.

***
Hızır Orucu tutulurken yapılan Hızır Lokması 

da bu inancın toplumsal yaygınlıkla yaşatılıyor 
olmasının bir ifadesidir. Alevi canların geleneksel 
elbiseler giydirdikleri ve beyaz sakallarıyla Hazreti 
Hızır’ı temsil eden bir kişi, beraberinde ki kam-
berlerle kapı kapı dolaşarak lokmalar toplar. Gücü 
yeten, gücü ölçüsünde; unundan, bulgurundan, 
yağ ve şekerinden Hazreti Hızır’a lokma verir. Top-
lanan bu yiyecekler de özellikle ihtiyacı olan bir 
eve veya evlere o gece teslim edilir. Şayet ortak 
karar alınmışsa da o gıdalarından halkın tabiriyle 
“kömbe” dediğimiz lokma hazırlanır ve lokma 
olarak da o kömbe dağıtılır.

***
Bilinmelidir ki darda ve zorda olanların 

imdadına yetişeceğine inandığımız Hazreti Hızır, 
Aleviliğin tasavvufi anlayışından bakılınca hayatın 
içinde olan ve yaşayan canlı bir unsurdur. Özellikle 
“Boz Atlı Hızır” deyimi, Aleviliğin en sık kullandığı 
deyim veya yakarışlardandır. Yüreğini işitebildi-
ğimiz ve zorda olan bir cana “Hızır” olabilmek 
umuduyla; “Cenâb-ı Mevlâ’m tutulan-tutulacak 
olan oruçları dergâh-ı izzettinde kabul buyursun, 
ülkemizin birliğini-dirliğini daim ve ordumuzun 
kılıcını da keskin eylesin”, hürmet ve âşk ile.

Hasan
ÇELİK 

İnönü ve Malatya
İsmet İnönü
Mustafa İsmet, Malatya'da yerleşmiş eski bir Türk ailesi olan 

Kürümoğollarındandır. Büyük babasının adı Abdülfettah'dır. Mahke-
me üyeliklerinde bulunmuş ve Harbiye Nezareti Muhakeme Dairesi 
Mümeyyizliğinden emekli Hacı Reşit beyin oğludur. 24 Eylül 1884 de 
İzmir'de doğmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Babasının görevi ne-
deniyle Sivas'ta ilk okula başlamış, 1892 de Askeri Rüştiye'ye girmiş, 
1895 de okulu bitirmiş, Sivas Mülkiye İdadisinde (lise) öğrenimine de-
vam etmiştir. 31 Temmuz 1897 de babasının İstanbul'a tayini nedeniyle 
6. sınıfta ayrılmış, Halıcıoğlu'ndaki Harp okulunun lise kısmını kaydol-
muştur. 1900 da Liseyi bitirmiş, 14 Şubat 1901 de Topçu Harbiye sınıfı-
na girmiş 1 Eylül 1903 de okulu birincilikle bitirmiş ve Topçu Mülazımı 
Sanisi (Teğmen) olmuştur. Okuldaki başarısı nedeniyle Erkanı Harbiye 
(Kurmay) sınıfına ayrılmış ve burayı da birinci ile bitirerek altın Maarif 
madalyası almıştır. 1903 de Pangaltı'da bulunan Harp Akademisine 
girmiş ve 26 Eylül 1906 da sınıfının birincisi olarak Kurmay Yüzbaşı 
rütbesi ile mezun olmuştur.

2 Ekim 1906 da Kurmay Yüzbaşı olarak Edirne'de Ordu Merkezin-
de ilk görevine başlamış ve Sahra Topçu 8. Alay 3. Bölük Kumandanı 
olarak görevine devam etmiş, 7 Kasım 1908 de Kolağası rütbesine 
yükselmiş ve Edirne 2. Tümenin Kurmaylık görevine getirilmiştir.

26 Şubat 1910 da İmam Yahya'ya karşı Hükümet tarafından ha-
rekete geçirilen Yemen Mürettep Kuvvetlerinin Kurmaylığına atanmış 
ve Hudeyde'ye gelmiştir. İmam Yahya ile yapılan görüşmelere katılmış 
ve gösterdiği başarılar nedeniyle 26 Nisan 1912 de Binbaşılığa yük-
seltilmiştir. 25 Şubat 1913 tarihine kadar Yemen'de Genel Kuvvetlerin 
Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Balkan harbinin çıkması üzerine İstanbul'a çağrılmış, 11 Nisan 
1913 de Büyük Karargahı Umumi I. Şubesinde, 8 - 29 Eylül 1913 de Bul-
gar delegeleri ile İstanbul'da Barış görüşmeleri ile görevlendirilmiştir. 
15 Aralık 1913 de Genel Kurmay 3. Şubesinde görevlendirilmiş, 2 Ağus-
tos 1914 de ilan edilen genel seferberlik ile I. Ordunun Kurmaylığına 
atanmış, Osmanlı İmparatorluğunun 11 Kasım 1914 de savaşa katılma-
sından sonra 29 Kasım 1914 de Kaymakamlığa (Yarbaylığa) yükseltil-
miştir. 1914 de Başkomutanlık Genel Karargahı I. Şube Müdürlüğüne 
atanmış, 16 Ağustos 1915 de Gümüş Harp Liyakat Madalyası kazanmış, 
Umumi Karargahta bir yıl bulunduktan sonra cephede görev istemiş, 
2 Ekim 1915 de II. Ordunun Kurmay Başkanı olmuş ve 14 Aralık 1915 de 

Miralaylığa (Albaylığa) yükselmiştir. 30 Aralık 1916 da II. Orduya bağlı 
4. Kolordu Kumandanlığına atanmıştır.

12 Aralık 1916 da Kafkas cephesindeki yararlıkları nedeniyle altın 
harp madalyası almış, 1 Mayıs 1917 de Filistin cephesindeki 20. ve 19 
Haziran 1917 de 3. Kolordu Komutanlıklarına atanmış, 20 Eylül 1917 
de 7. Orduya bağlı 3. Kolordu Kumandanı iken Atatürk'ün Başkomu-
tanlığa verdiği önemli raporun hazırlanmasında rol oynamıştır. 1918 
Sonbaharında Şeria vadisinde Kolordusu ile başarılar kazanmıştır.

Mondros mütarekesi görüşmeleri sırasında 24 Ekim 1918 de Har-
biye Nezareti Müsteşarlığına getirilmiş, 22 Kasıma kadar bu görevde 
kaldıktan sonra, 29 Ocak 1919 da kurulan Mütareke Komisyonuna As-
keri uzman olmuş ve Harbiye Nezaretinde bu amaçla kurulan Komis-
yona da Başkanlık yapmıştır. 4 Ağustos 1919 da Kolordu Komutanlığı 
yetkileri ile Askeri Şura üyeliğine ve Muamelatı Umumiye Müdürlüğü-
ne atanmış ve 8 gün sonra bu görevinden alınmıştır.

8 Ocak 1920 de ilk defa Anadolu'ya geçmiştir. Davet üzerine İs-
tanbul'a dönmüş, 16 Mart 1920 de İstanbul'un İşgali üzerine tekrar 
Anadolu'ya geçmiştir.

25 Nisan 1920 de seçilen geçici yürütme kurulunda Atatürk tara-
fından kendisine bir görev verilmiş ve 3 Mayıs 1920 de kurulan ilk İcra 
Vekilleri Heyetinde Genel Kurmay Başkanı olmuştur. İnönü; Edirne'yi 
seçerek Büyük Millet Meclisine Edirne Millet Vekili olarak girmiştir.

8 Kasım'da Garp Cephesi Komutanlığına (Genel Kurmay Başkan-
lığı görevi üzerinde kalmak üzere) atanmış, Çerkez Etem kuvvetlerini 
tasfiye etmiş, 10 Ocak 1921 de I. İnönü zaferini kazanmış ve Tuğgene-
ralliğe yükseltilmiş, 31 Mart 1 Nisan 1921 de II. İnönü kazanmıştır. 1921 
de Fevzi Çakmak'ın Genel Kurmay Başkanlığına getirilmesi ile sadece 
cephe komutanlığı ile görevlendirilmiştir.

10 Kasım 1921 de Garp Cephesi Kuvvetleri, 2 Ordudan meydana 
gelmiş ve Ordular grubu halinde İsmet Paşanın Komutanlığına veril-
miştir. 9 Eylül de kazanılan zafer üzerine rütbesi Ferikliğe (Korgene-
ralliğe) Yükseltilmiştir.

03-11 Ekim tarihleri arasında Mudanya'da Mütareke görüşmeleri-
ni sürdürmüş ve anlaşmayı imzalamıştır. 26 Ekim 1922 de Edirne Millet 
Vekili sıfatıyla Dışişleri Bakanı olmuş ve Lozan Konferansına heyet Baş-
kanı olarak katılmıştır. I. Lozan Konferansı 4 Şubat 1923 de kesilmiş, 
II. Lozan Konferansı 23 Nisan 1923 de başlamış ve 24 Temmuz 1923 
de Barış Anlaşması imzalanmıştır.14 Ağustos 1923 tarihinden 5 Mart 
1924 tarihine kadar ikinci defa Malatya Milletvekili olarak Hariciye Ve-
kili olmuş ve 30 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanı 
olmuştur. 20 Kasım 1924 de Başbakanlıktan çekilmiş ve 5 Mart 1925 

de ikinci defa Başba-
kan olmuş ve 25 Ekim 
1937 de istifa ederek 
ayrılmıştır. 1937 de 
kendi isteği ile emek-
liye ayrılmıştır.

10 Kasım 1938 ta-
rihinde Atatürk'ün ve-
fatı üzerine 11 Kasım 
1938 de Cumhurbaş-
kanı seçildi. 14 Mayıs 
1950 yılında yapılan 
seçimlerde Demokrat 
Partinin çoğunlukla 
iktidara geçmesi üze-
rine Cumhurbaşkan-
lığından çekildi ve o 
günden sonra muha-
lefet liderliği görevi-
ne başladı.(İnönü 3 
Nisan 1939 - 8 Mart 
1943 - 21 Temmuz 
1946 seçimlerinde iki 
defa Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir).

2 Mayıs 1954 de ve 27 Ekim 1957 seçimlerinde Malatya'dan Millet 
Vekili Seçilmiş, 20 Kasım 1961 de İnönü başkanlığında ilk Koalisyon 
Kabinesi kurulmuş ve bu kabinenin ömrü kısa olmuştur. 25 Haziran 
1962 de ikinci bir Koalisyon Hükümeti kurmuştur. 25 Aralık 1963 de 
bağımsızlardan oluşan üçüncü Koalisyon Hükümeti kurulmuş ve bu 
koalisyon Şubat 1965'e kadar devam etmiştir. Ekim 1965 Seçimlerinde 
Adalet Partisinin çoğunlukla iktidara gelmesi üzerine ana muhalefet 
liderliğine devam etmiştir.

1931 de Atina'ya ve Budapeşte'ye 1932 de Moskova ve Roma'ya 
1933 de Sofya'ya 1937 de Belgrat'a Paris'e ve Londra'ya ve 1963 de 
Kenedi'nin cenaze töreni için ve 1964 Haziran'ında Kıbrıs Sorunu için 
Amerika'ya gitmiştir. 25 Aralık 1973'te vefat etmiştir.

Kırmızı - yeşil İstiklal Madalyası vardır.
T.C Dışişleri Bakanlığı Web Sitesi
www.mfa.gov.tr
Kaynak: Malatya Valiliği


