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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

KADIN GİRİŞİMCİ MA-GÜL KOOP. DAN 
VALİ AYDIN BARUŞ’A ZİYARET

Malatya’da kuru-
lan kadınlara iş 
ve istihdam  ve 
yerinde üretimi 

amaçlayan Malat-
ya Gülşehir Kadın 
Girişimi Üretim ve 
İşletme Koopera-

tifi Yönetim ku-
rulu adına Gülşah 
Sağlam,  Züleyha 

Ocak, Gülseren 
Kalkan  Malatya 

Valisi Aydın Baruş’ 
u Makamında zi-

yaret ettiler. 2’DE

Başkan Zelyurt Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti
Doğanşehir 
Belediye Baş-
kanı Durali 
Zelyurt, ilçe 
Emniyet Mü-
dürünü ma-
kamında ziya-
ret etti.2’DE

Doğanşehir
Nüfusu

38 bin 605 
Doğanşehir nü-

fusu 2020 yılına 
göre 38.605.

Bu nüfus, 19.656 
erkek ve 18.949 
kadından oluşmak-
tadır. Yüzde olarak 
ise: %50,92 erkek, 
%49,08 kadın-
dır.2’DE

Hemşerimiz Kemal Sunal’ı Emel Sayın Anlatıyor..
Emel Sayın anlatıyor;
O zamanlar tığ gibi delikan-
lı, cepte para çok. Oyuncu 
bir de, Mavi Boncuk filmi-
ni çekiyoruz. Bir gün set-
ten çıktık eve gidiyoruz. 
Ben Lalelide oturuyorum. 
Kemal, benden önce çıktı. 
Herkes yevmiye sini almış, 

taksiyle giden gitti, kendi 
arabasıyla giden gitti. Ben 
baktım ki Kemal yürüye-
rek gidiyor; üç kilometre 
var gideceği yere. Her gün 
yürüyerek gidip geliyor. 
Merak ettim, nereye gidi-
yor bu adam böyle diye.
Uzun süre yürüdü, sonra 

bir bankta bir adam yatı-
yordu. Kaldırdı adamı, bir 
şeyler konuştular, sonra 
cebinden para çıkarıp ver-
di. Şaşırmıştım. Sonra bi-
raz daha ilerde bir lokan-
taya girdi, bir şey yemeden 
çıktı, oraya da para verdi-
ğini görmüştüm...4’TE
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KADIN GİRİŞİMCİ MA-GÜL KOOP. DAN 
VALİ AYDIN BARUŞ’A ZİYARET

Malatya’da kurulan kadınlara iş ve is-
tihdam  ve yerinde üretimi amaçlayan 
Malatya Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi Yönetim kurulu adına 
Gülşah Sağlam,  Züleyha Ocak, Gülseren 
Kalkan  Malatya Valisi Aydın Baruş’ u Ma-
kamında ziyaret ettiler.  

MA-GÜL KOOP Yönetim Kurulu üyele-
ri Vali Aydın Baruş’ u makamında ziyaret 
eden Kadın Girişimciler adına konuşan 
MA- GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı 
Gülşah Sağlam Malatya Valisi Aydın Baruş’ 
u ziyaretlerinde şunları söyledi: “ Sayın 
Valimizin Devlet adamlığına ve memleket 
sevdasına hayranız. Bugün bizleri kabul 
ettiler. Kendilerini ziyaret ettik, Kadın Gi-
rişimcilerin ve Kooperatifimizin sorunları-
nı konuştuk. Çok verimli bir görüşme oldu. 
Şimdi kadının iş hayatında ne denli önemli 
olduğunu ve durmadan çalışmamız gerek-
tiğini daha iyi anladık, artık hedefimiz bel-
lidir. Çalışacağız üreteceğiz, kalkınacağız, 
Birlikte Türkiye  olacağız, mazlumların 
sesi olacağız. Sayın valimize şu an temsil 
ettiğimiz 11 kadın girişimci ile çıktığımız 
bu istihdam kervanına nice Kadınlarımızı 
da yanımıza alarak yolumuza devam ede-
ceğiz. Ben yönetim kurulum ve 11 arka-

daşım adına sayın valimize çok teşekkür 
ederim” dedi.  

 Malatya Valisi Aydın Baruş Yaptığı 
açıklamada;”Malatya’mız da Kadınlarımı-
zın kurduğu kooperatiflerin sayısı her ge-
çen gün artıyor. Şimdiye kadar on bir ra-
kamına ulaşmıştık ancak bu sayı çok  daha 
da artacak, ilçelerimizin de  artık birden 
fazla kooperatif kurulduğunu görüyoruz. 
Bu bizi çok memnun ediyor. Çünkü ticaret 
bakanlığımızın da bu konuya önem verdi-
ğini destek verdiğini de biliyoruz. Malat-
ya’mızda kadınlarımızı bu şekilde ekono-
mik hayatın, sosyal hayatın içinde görmek 
bizleri her zaman mutlu ediyor böylede 
olması lazım. Özellikle emeğini gerekti-
ği gibi değerlendiremeyen ev hanımları-
mızın, üretmiş olduğu gerek geleneksel 
ürünleri gerekse sahip oldukları beceriler-
le ortaya koydukları sanat eserlerini diğer 
insanlara tanıtmak ekonomik değeri ola-
rak bunları piyasaya sunmak anlamında 
kooperatiflerimizin çok ciddi katkı sağla-
yacağını  düşünüyorum. Bu vesile ile bizi 
sevindiren gelişmeleri de görmeye başla-
dık. Başarılı kooperatiflerimiz ortaya çık-
maya başlıyor. İnşallah Doğanşehir’imizde 
de kurulmuş olan Malatya Gülşehir  kadın 

Kooperatifinin de Doğanşehir li kadınla-
rımızın el emeklerini değerlendirme yö-
nünde başarılı çalışmalar yürüteceklerine 
inanıyoruz. Bu çabayı ortaya koyan tüm 
kadınlarımızı tebrik ediyorum.  Kooperatif 
başkanlarımız başta olmak üzere onların 
organizasyonu ile gelecekte Ticaret Ba-
kanlığına gönderilmek üzere hazırlaya-
cakları projeler ile de bu başlangıcı iyi bir 
şekilde yapabileceklerini ve sürdürebile-
ceklerine de inanıyorum. Malatya gerçek-
ten bu kadın kooperatiflerinin kurulması 
ve işlerliği konusunda Türkiye’de önde 
gelen illerden birisidir. Türkiye ye örnek 
olan bir çalışma sergiliyor. Bunda tüm ka-
dınlarımızın emeği var bu işe önem veren 
tüm arkadaşlarımızın katkıları var bu ça-
lışmayı bizde Valilik olarak Kaymakamlık-
lar olarak destekliyoruz. Elimizden gelen 
her türlü  katkıyı vermeye hazırız. İnşallah 
el birliğiyle bu kooperatiflerimiz gelecekte 
daha da başarılı olurlar. Malatya da üreti-
len ürünleri hem Türkiye ye hem Dünyaya 
tanıtırlar tüm kooperatiflerimize başarılar 
diliyorum” dedi.  

Daha sonra MA-GÜL KOOP yöneticileri 
Vali Aydın Baruş’a Teşekkür ettiler.

Başkan Zelyurt
Emniyet Müdürünü 
Ziyaret Etti

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, ilçe Emniyet Müdürünü makamında ziya-
ret etti.

Doğanşehir ilçe Emniyet Müdürü Osman 
Karip'e ziyarete, Belediye Başkan yardımcıları 
Bekir Alpagut, Hakan Ürkmez ve Şirket Müdürü 
Mehmet Ormancı eşlik etti.

İlçenin yaşanılabilirliğine asayiş yönün-
den katkı sağlayan Emniyet Müdürlüğü ile her 
zaman  istişare içinde olduklarını ifade eden 
Başkan Zelyurt, ilçe halkının huzuru ve güven-
liği için kurumlar arası işbirliğinin son derece 
önemli olduğunu vurguladı. Başkan Zelyurt “ 
Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. 
Bize ne görev düşerse seve seve yaparız. Em-
niyet Müdürümüz Osman Karip'i ziyaret ederek 
ilçemiz hakkında istişarelerde bulunduk.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Doğanşehir ilçe  Emniyet Müdürü Osman 
Karip ise “Doğanşehir gibi bir ilçede görev yap-
manın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. 
Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek 
amacıyla, karşılıklı işbirliği içinde Doğanşehirli 
hemşerilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. Biz-
leri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Haber Merkezi

Doğanşehir 
Nüfusu
38 bin 605 

Doğanşehir nüfusu 2020 yı-
lına göre 38.605.

Bu nüfus, 19.656 erkek ve 
18.949 kadından oluşmaktadır. 
Yüzde olarak ise: %50,92 erkek, 
%49,08 kadındır.  

Doğanşehir nüfusu 2019 
yılında 38 bin 690 iken 2020 
yılında Doğanşehir nüfusu aza-
larak 38 bin 605' a düştü. 2007 
yılından Doğanşehir nüfusu baz 
alındığında ilçe nüfusu azalmış-

tır. Doğanşehir nüfusunun geri-
lemesinin sebebi nedir acaba. 
Doğanşehir nüfusunun yıllara 
göre dağılımı aşağıdaki resimde 
paylaşılmıştır. 

Haber Merkezi



39 ŞUBAT 2021 HABER

Soldan sağa
1. Önem vermemek, değersiz görmek... 2. Renksiz, sarım-

sak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbon-
lu bir gaz... Muhabbet çiçeğigillerden, 1,5 metre yüksekliğinde, 
tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan 
otsu bir bitki, rezede çiçeği... 3. Rint olma durumu... Erişkin dişi 
insan, hatun, hatun kişi, zen... 4. “Kurnazca ve haince düzen” 
anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kı-
ran baş kesen”, “bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden 
aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek” anlamında “... 
külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde 
geçen bir söz... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Gümüş 
balığı... 5. Dilenciye verilen para... İki şeyi birbirinden ayıran 
uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... Havada beyaz ve hafif 
billurlar biçiminde donarak yağan su buharı... 6. Tanrı’ya, do-

ğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı 
sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet... Telalamak işi... 
7. Kaçma, kurtulma... Cyabilmek işi... 8. Yaban hayvanlarının 
kendilerine yuva edindikleri kovuk... Sekiz yıllık ilköğretimden 
sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime 
hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim... Ermiş, eren.. 
İlaç, merhem (halk ağzı)... 9. Lobici olma durumu, dalancılık... 
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan, engelli, özürlü... 10. 
Az denecek bir miktara indirmek... At, eşek, öküz vb. yük hay-
vanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir 
parçası... 11. İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan 
açık oluk, arık... Kabarma... Akar (eski)... 12. Alıcının, varış ye-
rine gelen malının kalitesi için yüklendiği riziko... Çocuğu olan 
kadın, anne... 13. Yerine koyma, yerine kullanma (eski)... Üze-
rine ad yazılan şey... 14. Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın 
bir türü... Öğrenim çağına henüz gelmemiş 2-6 yaş arasındaki 
çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mek-
tebi... 15. Gelenekçilik... Yazı ile bildirme (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Lüks otel veya gösterişli yapı... Gerçekten, doğrusu, ha-

kikaten (eski)... 2. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... 
Musevilerin kullandığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan 
ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve 
Portekizce kelimeler barındıran Latin kökenli bir Hint-Avrupa 
dili olan İspanyolcanın bir lehçesi... Kuzey Amerika’da, ağaç-
larda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu alaca 
halkalı, boyu yaklaşık 90, kuyruğu 30 cm olan kürklü hayvan... 
3. “Layıktır, uygundur, münasiptir” anlamında kullanılan bir 
söz... Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ce-
viz, badem vb. konulup pişirilen ve üzerine şeker şerbeti dökü-
len bir tür tatlı... 4. Gelecek (eski)... Çözümleme... İnanç... 5. Çift 

kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı... Dileyiş, 
dileme, dilek... Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen 
baharlı bir bitki... 6. Bir yapının veya aracın katlarından altta 
olanı... Silmek işi... Skandiyum elementinin simgesi... 7. At, as-
lan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun 
kıllar... “Çok korkmak, çok sıkılmak, bunalım geçirmek, ölüm 
duygusuna kapılmak” anlamlarındaki “... ... dökmek (veya ak-
mak)” sözünde geçer... 8. Ansızın ortaya çıkan... Karışık renkli, 
çok renkli, alaca... Bir örneğe göre davranma, uyma, benze-
meye çalışma (eski)... 9. Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yeti-
şen, uzun kuyruklu, beyaz renkli koyun türü... Üzerinde yemek 
de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi... 10. 
Lorentiyum elementinin simgesi... Dalga, kasırga (halk ağzı)... 
İtmek, vurmak... 11. Su kıyılarındaki böcekleri yiyerek yaşayan 
yaban ördeği (halk ağzı)... Okyanusların güneş ışığının ulaşa-
madığı derin yerleri... Kilogram... 12. Paylama... Üç veya daha 
çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka direk... Birden son-
ra gelen sayının ad... 13. Tıbba ait, tıpla ilgili... Kartal türünden 
karakuşlara verilen 
ad (halk ağzı)... 14. 
Bir şeyin veya bir 
kimsenin namına, 
hesabına, yerine... 
Anlamca (eski)... 
Gam dizisinde 
“sol” ile “si” arasın-
daki ses... 15. Kenar 
mahalle... Dört 
bölükten kurulan, 
bir binbaşının ko-
mutasındaki asker 
birliği...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

CİHAN İLE

Uzaktan seni gözledim,

O alem-i cihan ile,

Seni kalbime gizledim,

Gönül ile heves ile…

Yola girdim izin camdan,

Yuva olur saçak damdan,

Güzel arınır acı gamdan,

Yuva kalsın saçak ile.

Yük taşınır bakmaz güce,

Tuş tıklanır uçar hece,

Akşam ile gelen gece,

Sevgi olsun gerçek ile.

Yorgun düştüm gelir uyku,

Yerde çiçek gökte uydu,

Garip güle sevgi duydu,

Gam gelmesin güzel ile.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

CORONA VİRÜSU
(COVİD 19) 
“Tarih tekerrürden ibarettir. “ 
Evet, atalarımız ne güzel söylemiş değil mi? 
Hongkong Gribi(1968),İspanyol Gribi(1918),-

Domuz Gribi(2015) derken bu gün Corona Virü-
sü(Covid 19) kapımızı çaldı. Yaşadıklarımızdan 
ders çıkarıp, tedbirimizi alsaydık dünya da Tür-
kiye de herhalde bu duruma düşmezdi. Domuz 
Gribi salgını yurdumuzu teğet geçti fakat Covid 
19 pandemisi bizi tam on ikiden vurdu, “Bize bir 
şey olmaz.” anlayışı devam ettiği sürece vurma-
ya devam edeceği görülüyor. 

Covid 19(Corona) Hastalığı; her gün artan 
vaka ve ölüm sayısı dünyada ve Türkiye’de hızla 
yayılmaya devam ediyor. DSÖ(Dünya Sağlık Ör-
gütü) verilerine göre bu gün itibariyle dünya ça-
pında vaka sayısı 106 milyonu, can kayıpları da 2 
milyonu geçti. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığının 
verileri-ne göre vaka sayısı 2 milyonu aştı, can 
kaybı 26 bine ulaştı. 

Corona(Covid 19); Kişiden kişiye çok hızlı bu-
laşan, ölümle sonuçlanan virütik bir hastalıktır. Şu 
anda tedavisi yoktur. Temel önleme yolu aşılan-
ma, korunma ve yayılımının önlenmesidir. 

Corona Hastalığının Belirtileri;  
- Ateş 
- Öksürük 
- Eklem ağrısı 
- Koku, tat kaybı 
- Nefes darlığı 
Daha ciddi vakalarda; 
- Pnömoni(Zatürre) 
- Böbrek yetmezliği 
- Kalp yetmezliği ve 
- Hatta ÖLÜM gelişebilir. 
Günün Sözü: 
“KORKMA!..  HAFİFE ALMA!..   PANİK YAPMA!.. 
“MASKE  -  MESAFE  - HİJYEN”

Dr. Remzi
HOROZ

Malatya’nın İlk
Klibi Nasıl Çekildi 
Video çeken kameraların yeni çıktığı 

zamanlardı.
O Zaman şimdiki gibi dijital fotoğ-

raf makineleri yok. HDD video kayıtla-
rı yok. Ses kayıtları teyplerle görüntü 
kayıtları beta veya VHS video kamera-
lar ile yapılıyor.

Belki de Malatya’da kamera kulla-
nan ilk kullanıcılardan birisiyim desem 
sanırım kimse alınmaz.

İlk kullandığım kamera Sony mar-
ka beta bir kameraydı.  Kamera ayrı. 
Kaset kayıt sistemi ayrı. Batarya ayrı. 
3 parçadan oluşan bir kameraydı. 1 
Hatta ışık da dahil edilince 4 parça 
oluyordu.

1987 yılında Metin Hoca vasıtasıyla 
M7 Panasonic bir kamera ile tanışarak 
3 parçalı çekimden kurtuldum.

O vakit Doğanşehir de görev ya-
pıyorum. Hem resmi kurumda görev 
yapıyorum. Bunun yanında Hem mu-
habirlik yapıyorum. Hem de ek iş ola-
rak kamera çekimi yapıyorum.

Bu esnada Doğanşehir in nefesinde 
ne varsa kayıt altına almaya çalışıyo-
rum. Düğün çekimleri, özel toplantı-
lar, hatta Malatya ya dahi geliyorum.

Kenan Evren, Süleyman Demirel, 
Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan 
gibi cumhurbaşkanlarının çekimleri 
dahil olmak üzere, merhum Necmet-
tin Erbakan, Alpaslan Türkeş’in, Bü-
lent Ecevit’in  de görüntülerini çekme 
şansına sahip oldum. Hatta Merhum 
Turgut Özal’a Doğanşehir deprem 
konutlarının açılışında kendi yaptığım 
salebi ikram ettim. 

Kısaca gazetecilik hayatım boyunca 
gerek sevinçli, gerek acılı birçok olaya 
tanıklık ettim.

Yeri geldiğinde vatandaşların talep-
lerini yetkililere ilettim.

Metin günaydın arkadaşımla birlik-
te birçok ilke imza attık. Birçok ilginç 
anım oldu.

En ilginç anım ise tek bir kamera ile 
tam 1 saatlik görüntüleme çekmemdi.

Bu çekimde iyi para alacaktım. Ka-
merayı yenileyecektim. Üstüne üstlük 
emeğim hariç 10 tane kaset parası da 
cebimden gitti. 

İlçede bir arkadaş yöresel türküler-
le bir kaset doldurmuş. Bu kaseti vi-
deoya aktarıp klip haline getireceğiz. 
Tanesi 100 Mark’tan satılacak. Kaset 
Almanya’ya gidecek. Velhasıl iyi para 
kazanacağız.

Önce ses kasetini 60 lik bir VHS ka-
sete montaj yaptık. Sonra videonun 
görüntü montajına başlamak için ses 
çıkışına FM verici yapıp yerleştirdik. 
Amaç senkron tutturmak. Yani görün-
tüyle sesi birleştirmek. Bunu da başar-
dık.

Bf194 transistor kullanarak FM ve-
rici yaptık. Alıcıyı da, yani FM radyoyu 
da sanatçının cebine koydum.

Sanatçı Kameradaki kasetten çıkan 
sesi cebindeki radyodan duyacak do-
layısıyla canlı olarak dağda, bayırda 
türkü söyleyecekti.

Nerdeyse 1 gün uğraştık. Sonunda 
kaseti tamamladık.

Kaset Almanya’ya gidecek. Velha-
sıl iyi para kazanacağız. Kasetleri de 
çoğalttık. Gönderdik Almanya’ya. 40 
sene geçti. Emek de boşa gitti. Kaset 
paraları da cepten gitti.

Halen bir teşekkür bekliyorum.

A.Vahap
KAYGUSUZ
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ALEVİLİKTE HIZIR ORUCU VE
LOKMASI

İslâmiyet’in en zengin tasavvufi yorumlarından biri 

olan Alevilikte hiç bir ibadet tesadüfi olarak doğmamıştır. 

Tüm ibadet ve inanç unsurlarının arkasında ya tasavvufi 

bir yorum ya da Kurʼânʼi bir hakikat vardır. Aleviliğin en 

temel ibadeti olan cem ibadetlerinde de bunu açıkça göre-

bilirsiniz.  Örneğin şeriat kapısında su ile temsil edilen ̓ ab-

destʼ, tarikat, marifet ve hakikat kapılarında daha derin 

tasavvufi anlamlara taşınarak uygulanır ve yaşatılır. Şeriat 

kapısında bedensel bir takım durumlarda bozulabilen ab-

dest, tarikat kapısında bedeni hudutları aşar, marifet kapı-

sında anlamını yaşar ve hakikat kapısında da bozulamaya-

cak kadar olgunlaşır... Alevilikteki abdestten maksat şudur 

ki: El, helali kazanmak ve çalıp çırpmaktan men edilmekle; 

bel, başkasının namusuna zarar vermemekle; dil, yalan-

dan, dedikodu ve tüm riyakâr işlerden men edilmekle an-

cak abdestini tutar. Örneğin, ayaklar harama yürütemez 

ve gözler de nefse hizmet edemez!.. Bütün bedeni uzuvlar 

ancak “Allah’ı bilmek ve O’na hizmet etmekle” abdestleri-

ni 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 ol-

maz. 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 alınacağının ve bo-

zulmasına 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 tarih-

sel anlatımı ve Kurʼân-ı Kerimʼde ki İnsan (Dehr) Suresin-

de karşılığını bulan Hızır Orucunun çıkış noktasını şöyle 

anlatmak 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. 

Haberi 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 Fatı-

ma” 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 oruçları-

nı açmak üzere olan Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma Anamızın 

kapıları çalar. Kapıyı açtıklarında karşılarında duran kişi; 

“Ey Ehl-i Beyt, ben bir garip yetimim ve karnım aç, Allah 

rızası için karnımı doyurun” der. Yetimin hâlini gören Hz. 

Ali ve Hz. Fatıma, sofralarında ki ekmeği o yetime verir-

ler 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 es-

nada iki kişinin kavga ettikleri görür ve “neden kavga et-

tiklerini” sorar. Birisi “Bu arkadaştan altı dirhem alacağım 

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 döner-

ken bir adam kendisine yaklaşır ve “Ya Ali bu deveyi sana 

satayım, sen al” der. Hz. Ali’de “Benim hiç param yok, de-

veyi nasıl alırım?” diye cevap verir. Adam da “Paran olunca 

verirsin merak etme” diye cevap verir ve devenin yularla-

rını 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 deve-

yi o adama satar. Böylece hem devenin borcunu öder hem 

de evine bir kaç lokmalık yiyecek alır. Bu şekilde oruçları-

nı 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 bo-

yunca kapınıza gelen Hızır Aleyhisselâm’ı da kızım Fatıma 

ile birlikte karşıladınız ve onu da aç göndermediniz” di-

yerek 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 rı-

zası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de 

beklemiyoruz (8-9)”.

***

Çıkış noktasını bu tarihsel hâdiselerden alan ve Ale-

vilikte Hızır Orucu olarak karşılık bulan bu ibadet, yaygın 

bir uygulama olarak her yıl Şubat ayının ikinci haftasında 

(oruç bitiminin Perşembe gününe denk gelecek şekilde) 

tutulmaktadır. Anadolu’da sık sık kullandığımız bir deyim 

olan “Her geceyi Kâdîr, her geleni de Hızır bil!” deyimi işte 

bu hâdisedeki derin anlamı barındırıyor. Çünkü kimde ne 

cevher var bunu ancak Allah bilebilir. O yüzden insanları 

dış görünüşleriyle değil, yürekleriyle değerlendirmek ge-

rekiyor.

***

Hızır Orucu tutulurken yapılan Hızır Lokması da bu 

inancın toplumsal yaygınlıkla yaşatılıyor olmasının bir ifa-

desidir. Alevi canların geleneksel elbiseler giydirdikleri ve 

beyaz sakallarıyla Hazreti Hızır’ı temsil eden bir kişi, bera-

berinde ki kamberlerle kapı kapı dolaşarak lokmalar top-

lar. Gücü yeten, gücü ölçüsünde; unundan, bulgurundan, 

yağ ve şekerinden Hazreti Hızır’a lokma verir. Toplanan bu 

yiyecekler de özellikle ihtiyacı olan bir eve veya evlere o 

gece teslim edilir. Şayet ortak karar alınmışsa da o gıdala-

rından halkın tabiriyle “kömbe” dediğimiz lokma hazırla-

nır ve lokma olarak da o kömbe dağıtılır.

***

Bilinmelidir ki darda ve zorda olanların imdadına yeti-

şeceğine inandığımız Hazreti Hızır, Aleviliğin tasavvufi an-

layışından bakılınca hayatın içinde olan ve yaşayan canlı 

bir unsurdur. Özellikle “Boz Atlı Hızır” deyimi, Aleviliğin 

en sık kullandığı deyim veya yakarışlardandır.  Yüreğini 

işitebildiğimiz ve zorda olan bir cana “Hızır” olabilmek 

umuduyla; “Cenâb-ı Mevlâ’m tutulan-tutulacak olan oruç-

ları Dergâh-ı İzzettin’de kabul buyursun,  ülkemizin birliği-

ni-dirliğini daim ve ordumuzun kılıcını da keskin eylesin”, 

hürmet ve âşk ile...  

Hemşerimiz Kemal Sunal’ı Emel Sayın Anlatıyor..
Emel Sayın anlatıyor;
O zamanlar tığ gibi delikanlı, cepte para 

çok. Oyuncu bir de, Mavi Boncuk filmini çeki-
yoruz. Bir gün setten çıktık eve gidiyoruz. Ben 
Lalelide oturuyorum. Kemal, benden önce çıktı. 
Herkes yevmiye sini almış, taksiyle giden gitti, 
kendi arabasıyla giden gitti. Ben baktım ki Ke-
mal yürüyerek gidiyor; üç kilometre var gidece-
ği yere. Her gün yürüyerek gidip geliyor. Merak 

ettim, nereye gidiyor bu adam böyle diye.
Uzun süre yürüdü, sonra bir bankta bir 

adam yatıyordu. Kaldırdı adamı, bir şeyler ko-
nuştular, sonra cebinden para çıkarıp verdi. 
Şaşırmıştım. Sonra biraz daha ilerde bir lokan-
taya girdi, bir şey yemeden çıktı, oraya da para 
verdiğini görmüştüm...

Bıraktım takibi, banktaki adama yaklaştım: 
'tanıyor musunuz o az önce size para veren 

adamı?' dedim.
'Adını bilmem, sormam da, her gün para ve-

rir bana..' dedi.
Teşekkür ettim.
Az ilerdeki lokantaya gittim: 'Az önce gelen 

beyin borcu mu var size?'dedim, tanımadılar 
beni, 'Kemal abi'nin mi, yok hayır bize her gün 
evsizler uğrar, yemek yediririz, o da sağ olsun, 
onların yemek masrafını öder...'

dedi..
Ertesi gün Kemal'in yanına gittim.
'Sen ne güzel bir adamsın ya..'
dedim, ne olduğunu anlayamadı, sarıldım 

ağladım..
'Ölme sen benden önce..' dedim, ama din-

letemedim...
HALKLA BÜTÜNLEŞMİŞ SANATÇIYDI KEMAL 

SUNAL. MEKÂNI CENNET OLSUN.


