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Ağbaba Sordu: Yeraltı Barajları Ne Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 
öncülüğünde yürütülen projeyle 
2022 yılına kadar Malatya’ya 14 
yeraltı Barajının yapılacağı müjde-
si 2020 yılında verilmişti. Yeraltı 
Barajlarının yapılacağı müjdesinin 
üzerinden 2 yıl geçti ve sadece 2 
projenin tamamlandığı duyuruldu. 
Yeraltı Barajlarının yapılma süre-
cinde gecikmenin nedenini soran 
Milletvekili Ağbaba,” Malatya’da 
DSİ projeleri yılan hikâyesine dön-
dü. 2022 yılında yapılması planla-
nan Yeraltı Barajı sözü vardı. Bu 
projelere ne oldu?” dedi.2’DE

Vali Hulusi Şahin’den
Cem Vakfına Ziyaret
Cem Vakfı Malatya Şubesi Başkanlığını Muharrem Ayı 
nedeniyle ziyaret eden Vali Şahin, Vakıf Başkanı Eşref 
Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. 
Malatya Valisi Hulusi Şahin Vakıf binasında Eşref Doğan 
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet ederek vak-
fın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 3’TE

MERT: SÜRGÜ’YE 2 KAYNAKTAN SU VERECEĞİZ
MASKİ ekiplerinin Malatya gene-
linde kayıp kaçak ve usulsüz su 
kullanımı ile ilgili yoğun bir çalış-
ma başlattığını dile getiren MASKİ 
Genel Müdürü Mehmet Mert, “Ka-
çak su kullanımı yüzünden suyu 
yetiremiyoruz. Bir mahalleye 90 
litre su veriyoruz, ancak 10 litrelik 
kısmının tahsilatını yapıyoruz. Bu 
demek oluyor ki 80 litrelik su ka-
çak kullanılıyor ya da fiziki kayıplar 
nedeniyle boşa gidiyor” dedi.3’TE
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BİR ANALİZ...

Enver Paşa devlet yönetiminin başına 
gelince, bir bakmışki ülkenin köşe başla-
rında Türkler hariç herkes var. Denizcilik 
Rumlarda, inşaatçılık Ermenilerde, Banker-
lik-Kuyumculuk Yahudilerde, ticaret ve sa-
nayicilik gene gayrimüslimlerde… 

Türkler ise asker, çiftçi, hayvan yetişti-
ricisi, ırgat ve maraba… 

Bunu gören Enver Paşa ülkenin sahibi 
olan Türklerin ekonominin de sahibi olması 
gerektiğini görerek “ EY TÜRK ZENGİN OL” 
emrini vermiş ve tavsiye etmiştir. 

Biz bu emre ve tavsiyeye uymamışız, 
uyanları niye eleştiriyoruz ? 

80 öncesinde Türkeş ve Erbakan bazen 
bir araya gelir, özel sohbetler yaparlarmış. 
Bir sohbette Türkeş : “Hocam bugün yeni 
bir Ülkü Ocağı Şubesi açtık. 2500 şubeyle 
Dünyanın en büyük, en organizeli, en güçlü 
gençlik teşkikatına sahibiz” demiş. 

Erbakan “hayırlı olsun”demiş. Sonra 
devam etmiş “Albayım bizim de kurduğu-
muz büyük ölçekli Anonim Şirket sayımız 
250’ye ulaştı. Yüzlerce küçük şirketlerimiz 
de var. Organize Sanayi Siteleri bizim eli-
mizde”….. 

Bizim 2500 Ülkü Ocağından elimizde ne 
kalmış, ne üretmişiz, ekonomide, sosyal ve 
kültürel hayatta dikili bir ağacımız, koydu-
ğumuz bir tuğla, bir eserimiz var mı ???

Milli Görüşçüler ise gizli değil, açıkça, 
derinden ve sessiz sessiz bugünlere gelmiş-
ler. 20 yıldır ülkeyi tekbaşına yönetiyorlar. 
Her alanda örgütlüler, bugün bile Türki-
ye’nin en büyük, en güçlü siyasi teşkilatı 
durumundalar. 

Onlar Karınca, biz ise Ağustos böceği gi-
biyiz. Nasıl zenginleşip güçlendiklerini öyle 
anlatıyoruz ki, sanki adamlar suç işlemişler. 

Bu gruplar cemaatleşmiştir. Aile aile 
tanışır ve görüşürler. İşsize iş, evsize ev, 
bekara-dula eş, yetime aile bulacak kadar 
örgütlü ve içiçedirler. Dayanışma konusun-

da zirveyi yakalamışlardır. Her ihtiyaçlarını 
birbirlerinden temin ederler.

----
Kendilerinden olmayanlara asla yardım 

etmezler, su bile vermezler. Çorabı, çay ka-
şığını bile birbirlerinden alırlar. 

----- 
Gelelim bize… Ülkücüler kahvede otu-

rur hükümet yıkar, hükümet kurardık. Eski-
miş ceketi omuzumuza atar, yırtık ayakka-
bıların topuklarına basar, çok güzel naylon 
tespih sallardık. Her köfteye maydanoz 
olurduk. Vatanın, devletin, milletin, fab-
rikaların, camilerin gönüllü fedaisiydik. 
Cebimizde simit alacak paramız yokken, 
hissedarı olmadığımız sermaye sınıfının 
varlıkların can siperane savunuyorduk. 
Evet bizim payımız yoktu ama hepsi milli 
servetti ve korunması gerekiyordu. 

Namaz kılanları, camileri, dini değerle-
ri korumak için hayatımızı ortaya koyuyor, 
şehadet şerbetini içiyorduk. Birbirimizin 
halini bilmezdik. Çoğumuzun nerde otur-
duğunu bilmez, ailelerimiz de birbirini tanı-
mazdı. Aç olsak dişimizi kürdanla karıştırır, 
kan kussak kızılcık şerbeti içtik derdik. Aç-
tık ama gururluyduk, işsizdik ama bunu hiç 
belli etmezdik. Dertliydik ama hiç birimiz 
birbirimizin derdini bilmezdik. Kendimiz 
dilinde her şeyi biliyoruz sanırdık. Büyük 
resimden habersiz, vesikalık resimlerle 
avunurduk. 

---
Hele bayrağa, polise, askere uzanan 

elleri asla affetmiyorduk. Oysa poliste ve 
askerde Ülkücü olmak, meslekten atılmak 
için yeterli sebepti. Asteğmen adayı ülkücü-
ler, mümkünse asteğmen yapılmaz, sakın-
calı er statüsünde yurdun ücra köşelerine 
gönderilirdi. Kamuda çalışan Ülkücüler ise 
etkisiz, yetkisiz yerlerdeydi. En tehlikeli gö-
revlerde ve yerlerde onlar istihdam edilir-
di. Sistemin sahipleri ise Adada, Moda’da, 
Bodrum’da, Marmaris, Antalya’da, kışın 
Uludağ’da keyfine keyif katıyordu.

-----
Gün geldi sistemin sahipleri dedi ki 

“size ne oluyor kardeşim, siz bu vatanı sa-
hipsiz mi sandınız” dediler. Öyle bir tokat 
attılar ki, sesi Amerika’dan duyuldu… Afe-
rin dediler. Bizim çocuklar başardı…. 

Düşünüyorum da o günden bugüne ne 
değişti. Ekonomi Masonlar ve Cemaatlerin 
elinde. Üniversiteler yine öyle. Meslek ör-
gütleri ve sanat dünyası başkalarının elin-
de. Medya paylaşılmış. Peki bizim neyimiz 
var, biz neredeyiz. Biz de diğer grupların 
nasıl sistemli çalışıp, nasıl başarılı olduk-
larını öyle ballandıra ballandıra anlatıp, 
şikayetçi oluyoruz ki, kimi kime şikayet edi-
yoruz…?? 

Bazen düşünüyorum da, bu bir tezgah-
sa ben bu tezgaha nasıl düştüm. Kendimizi 
çok akıllı sayıyoruz, ama bana hiç de öyle 
gelmiyor. Galiba biraz Recep, Şaban, Rama-
zan gibiyiz… Ha 3 aylar, ha 3 hilal…

Sonuç itibariyle hiçbir sektörde, hiçbir 
sahada, hiçbir ortamda esamesi okunma-
yan bir hareket olarak kazara bir Ülkücüyü 
Cumhurbaşkanı seçersek, her köşesi işgal 
edilmiş, her köşesi paylaşılmış, adından ve 
milletinden başka hiçbir şeyi Türk olmayan 
bu ülkeyi garibim nasıl yönetecek. 

Evet gerçekler bu. Elimizdeki malzeme 
de bu. Hedef var, ama hedefe gidecek yollar 
tıkalı. Bu tıkalı yolları nasıl açacak, engel-
leri nasıl aşacağız. Herseyden önce bizim 
mantalitemizi gözden geçirip, zaaflarımızı 
yok etmemiz gerekiyor.

MUSTAFA
BİRİ

Ağbaba Sordu: Yeraltı Barajları Ne Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) öncü-
lüğünde yürütülen projeyle 2022 yılına 
kadar Malatya’ya 14 yeraltı Barajının 
yapılacağı müjdesi 2020 yılında veril-
mişti. Yeraltı Barajlarının yapılacağı 
müjdesinin üzerinden 2 yıl geçti ve 
sadece 2 projenin tamamlandığı du-
yuruldu. Yeraltı Barajlarının yapılma 
sürecinde gecikmenin nedenini soran 
Milletvekili Ağbaba,” Malatya’da DSİ 
projeleri yılan hikâyesine döndü. 2022 
yılında yapılması planlanan Yeraltı Ba-
rajı sözü vardı. Bu projelere ne oldu?” 
dedi

5 Ocak 2020 tarihinde Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
duyurduğu 14 Yeraltı Barajlarının 
2022’de faaliyete gireceği belirtilmiş-
ti. Projenin duyurulmasının üzerinden 
1 yıl geçmiş olmasına rağmen Malat-
ya’da sadece 2 Proje tamamlanmış 
oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DSİ 
tarafından Malatya’da yürütülen pro-
jeleri gazetemize değerlendirdi.

İlk olarak Yeraltı Barajlarının ne-
den durdurulduğunu soran Ağbaba,” 
Malatya’da gölet projeleri yılan hika-
yesine döndü. İlk Milletvekili olduğum 
günden beri Malatya’nın bir tarım ken-
ti olduğunu, bu nedenle de mutlaka 
sulama amaçlı göletlerin yapılması ge-
rektiğini ifade ediyorum. Türkiye ge-
nelinde 1000 günde 1000 gölet projesi 
adı altında bir proje vardı. Malatya’ya 
5 gölet yapılacaktı. Malatya’da Çınar 
Göleti, Doğanşehir’de Erkenek Göleti 

gibi göletler vardı. Bunlar da hala ta-
mamlanabilmiş değil. Bırakın yapılma-
sını yapılanlar bile şu anda çalışmıyor. 
Geçen sene Erkenek ve Söğüt Göletini 
gündeme getirdik. Yapılan göletler de 
çalışabilir durumda değil. Bunları da 
takip ediyoruz. Bunun haricinde 14 
tane Yeraltı Barajı Projesi vardı. Bu 
projelerin ne süreçte olduğu dahi bi-
linmiyor. Artık tasarruf tedbirlerinden 
midir yoksa başka bir şeyden midir bil-
miyorum ama projelerde aksama var.” 
dedi.

Projelerin uzun süreli olmasına 
şantiye bekçilerinin emekli olmasını 
örnek gösteren Ağbaba, ”Ayrıca Ma-
latya'nın yılan hikâyesine dönen bir 
Yoncalı Barajı var. 3 tane bekçi emekli 
olmuş bir Göletimiz var. 1994’ten yılın-
dan bu yana 28 yıldan beri bitmeyen, 
gelen bekçiyi emekli eden bitmeyen 
bir gölet var. Sayın vali de bu işleri 
takip ediyor. Bizler de bizde de takip 
ediyoruz. Malatya hala tarımda sula-
ma suyu problemini çözebilmiş değil. 
Hem göletlerin yapılması lazım, hem 
de kapalı sisteme geçilmesi lazım. “ 
diye konuştu.

Malatya’da sulama suyu noktasın-
da yaşanan problemleri anımsatan 
Ağbaba, ”2011'den bu yana sulama 
anlamında çok değişen, ileri giden bir 
şey yok. Hala Battalgazi’nin önemli bir 
kısmı kanalizasyon suyu ile arazi sula-
maya devam ediyor. Tek olumlu geliş-
me İkinci Organize Sanayi bölgesinden 
gelen kirli suların Dilek ve yöresine 
artık gelmemesi. Onun dışında sula-
ma konusunda maalesef başka bir şey 

yok. Konuyu DSİ’den takip ediyoruz, 
hem meclisten takip ediyoruz. Tasar-
ruf tedbirleri mi diyelim, Malatya’nın 
sahipsizliği mi diyelim.” İfadelerine 
yer verdi.

Tarıma dayalı uygulanan politi-
kaları değerlendiren Ağbaba, ”Türki-
ye'deki tarımla ilgili projemiz, üreti-
min artırılması, tarımın desteklenmesi 
yönünde değil. Tarım maalesef uzunca 
yıllardan beri ülkenin üzerine yük gibi 
gösterildi. Maalesef artık Köylü Şehirli 
oldu. Maalesef köylü üretimi

Yapmıyor, geliyor asgari ücretle iş 
arıyor. Burada yapılması gereken şey 
şudur. Türkiye tarımı ithalata dayalı, 
Komşunun komşuya saman satması 
ayıp iken, şimdi insanlar saman bula-
mıyor. Türkiye maalesef 200’ün üze-
rinde ürünü 100'ün üzerinde ülkeden 
ithal eder duruma geldi. Hayvancılık 
ve aynı şekilde, Hayvan sayısı 1980'le-
rin neredeyse yarısına inmiş durumda. 
Ülkenin nüfusu 40 milyondu. Şimdi 
84 milyon oldu. Ama tarımsal anlam-
da hem büyükbaşta, hem küçükbaşta 
neredeyse sayısal olarak yarıya inmiş 
durumdadır. Bu nedenle yapılması ge-
reken şey, dünyada örnekleri var. Ta-
rıma destek vereceksin. Biz 2015-2018 
seçimlerinde diyoruz ki, çiftçinin ta-
rımda kullandığı mazottan, ÖTV vergi-
sinin kaldırılması gerekir. Göreceksiniz 
biz bunu yapacağız. Çiftçinin kullandı-
ğı akaryakıttan vergiyi kaldıracağız. 
Gübre gibi ilaç gibi konularda da hay-
vansal ürünlere yeni destekler verece-
ğiz. Maalesef çiftçi iyi durumda değil. 
Çiftçi diyor ki bir hayvanı beslemek 

için, bir hayvan bir hayvanı yiyor diyor. 
Yani bir hayvana doyurabilmek için di-
ğer hayvanı satmak, kesmek zorunda 
kalıyor. Maalesef hayvanı doyurmak 
insanı duymaktan daha pahalı duruma 
gelmiştir. Türkiye'nin Arjantin’den Sır-
bistan’dan ithal edeceği eti, kendi top-
raklarından elde etmesi gerekir. Ayrı-
ca bugün Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 
tahıl sıkıntısı yaşanıyor. Dışardan top-

rak aranacağına gelsinler Malatya'da 
Urfa'da Diyarbakır'da Mardin'de Kon-
ya'da Türkiye'nin her yanında ekilecek 
topraklarımız var. Çiftçimiz var. Tek 
yapılması gereken şey Türkiye destek 
olacak. Topraklarımız da tekrar üreti-
mi artırmak. Ürünün olmadığı hiçbir 
yerde yaşanılmaz. Tarım bizim açımız-
dan stratejik üründür. Böyle bakmak 
lazım.” Sözlerini kullandı.
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Soldan sağa
1. Kötü kader... Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, 

alt kademedekiler... 2. Yerinden oynatıp sallamak, sarsmak... 

Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü... 3. Siborgiyum ele-

mentinin simgesi... Mal, ticaret malı... Kaplaması mobilyacı-

lıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç... 4. 

Minnet (halk ağzı)... Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, 

beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya 

yarayan bir söz... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümlele-

ri birbirine bağlayan bir söz... 5. Bir işin yabancısı olan, eli işe 

alışmamış, bir işi beceremeyen... Sergilik... Çabuk olan, sürat-

li... 6. Kürelemek işi... Tataristan’da, Batı Sibirya’da ve Rusya 

Federasyonu’nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan 

bir halk ve bu halktan olan kimse... 7. Dişi sığır... Esre... Nota-

da duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... 8. Evin 

veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere 

yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden 

fazla çıkışı olan bölmesi, göz... Diploma, sertifika (eski)... 9. Bir 

kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya ya-

nından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket 

gösterisi yapma, esenleme, merhaba... Ekme işi yapılmak... 10. 

Alıştırma... İnanç... 11. Akılsız, sersem, budala, ebleh... Birbiri-

nin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, 

benzeri... İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih... 12. 

Titan elementinin simgesi... Eskitmek işi... Lak... 13. Kolu çev-

rilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür org... Atom numarası 

54, havada on milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz 

asal gaz (simgesi Xe)... 14. Biraz diri... Sürünün önünden gide-

rek ona kılavuzluk eden koç veya teke (halk ağzı)... 15. Geviş 

getirenlerden, Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük 

bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları 

beyaz çizgili bir memeli hayvan... İncelmiş, ince, arıtılmış, saf-

laştırılmış... Tellür elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Sesi azaltmak, alçaltmak (halk ağzı)... Hemen, o anda, 

o saatte... Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... 2. Örgü 

örüp satan kimse... Denli olma durumu... 3. Ruentgeniyum ele-

mentinin imgesi... Derinin altında bulunan... İki şeyi birbirinden 

ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 4. Bütün ola-

rak, büsbütün... Kök örnek... 5. Alenileşmek işi veya durumu... 

Nesirde yapılan uyak... 6. Dar ve kalınca tahta... Büyük, yetiş-

kin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler 

söyleyen, güldürücü hikâye anlatan (kimse), nükteci (eski)... 7. 

Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, 

anıştırma, ihsas... Samaryum elementinin simgesi... Rize iline 

bağlı ilçelerden biri... 8. Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya 

kavrandığını anlatan bir söz... Kaba ve hoyrat bir biçimde ite-

rek, zorla... Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı 

teknesi... 9. Kaldığında... Kazanma, iktisap... Usanç, bezginlik, 

tiksinti vb. duygular anlatan bir söz... 10. Kentle ilgili, şehirle 

ilgili... Cinsel çekiciliği olan... 11. Dingil... Bir şeyin birim cinsten 

ağırlığını bulmak... Teklik ikinci kişiyi gösteren söz... 12. İncirin 

döllenmesini sağlayan sinek... Tenekelemek işi... 13. Yabancı... 

Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fii-

lin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 

noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde 

anlatan bir söz... 

Akıllıca (eski)... 14. 

Önertilerinin biri 

veya her ikisi ka-

nıtıyla birlikte ile-

ri sürülen tasım... 

Hesap belgesi... 15. 

Kapalı bir biçimde, 

dolaylı olarak söz 

söyleme, taşlama 

(eski)... Yengeç 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BAKMAZ
Ağlamasan gönül

Gül bakmaz sana 

Yel savurur seni

Günlerce döne döne

Yapraklar uçuşur

Toz karışır dumana

Göç başlar gider

Bakmaz

Ne yere ne zamana

Turnalar gökte uçar

Dallar yuva bekler

Kumrular uzak

Bakmaz

Ne yere ne dumana

Garip dosta dost

Yer gök derya deniz

Irmaklar özgür akar

Bakmaz 

Ne derde ne dermana

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Vali Hulusi Şahin’den Cem Vakfına Ziyaret
Cem Vakfı Malatya Şubesi Baş-

kanlığını Muharrem Ayı nedeniyle 
ziyaret eden Vali Şahin, Vakıf Baş-
kanı Eşref Doğan ve yönetim kuru-
lu üyeleri tarafından karşılandı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin 
Vakıf binasında Eşref Doğan ve 
yönetim kurulu üyeleriyle bir süre 
sohbet ederek vakfın çalışma ve 
faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Cem Vakfı Başkanı 
Eşref Doğan, Malatya Valisi Hulu-
si Şahin’e çeşitli hediyeler takdim 
ederek nazik ziyaretlerinden dola-
yı teşekkürlerini iletti.

MERT: SÜRGÜ’YE 2 KAYNAKTAN SU VERECEĞİZ
MASKİ ekiplerinin Malatya ge-

nelinde kayıp kaçak ve usulsüz su 
kullanımı ile ilgili yoğun bir çalışma 
başlattığını dile getiren MASKİ Genel 
Müdürü Mehmet Mert, “Kaçak su kul-
lanımı yüzünden suyu yetiremiyoruz. 
Bir mahalleye 90 litre su veriyoruz, 
ancak 10 litrelik kısmının tahsilatını 
yapıyoruz. Bu demek oluyor ki 80 lit-
relik su kaçak kullanılıyor ya da fiziki 
kayıplar nedeniyle boşa gidiyor” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü içme suyu temini 
için Malatya genelinde çalışmalarına 
devam ediyor. Çalışmalar kapsamın-
da Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü 
Mahallesi Karapınar bölgesine kaptaj 
yapılıyor. MASKİ Genel Müdürü Meh-
met Mert ve teknik ekipten oluşan 
bir heyet yapılan çalışmaları yerinde 
incelediler. 

İşletmeler Dairesi 3. Bölge İlçe 
İşletmeler Şube Müdürü Rıfat Arıca 
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler ve-
rerek, Karapınar kaptajının tamam-

lanmasıyla birlikte bölgenin içme 
suyu sıkıntısının büyük oranda çözü-
leceğini söyledi. Arıca, “Sürgü Mahal-
lemize içme suyu sağlayan Karapınar 
kaynağındayız. 90’lı yıllarda yapılan 
kaptaj ile su götürülmüş. Kaynak ge-
liştirme ve iyileştirme çalışmalarımızı 
yaptık. Daha önceden pompalarla su 
götürmeye çalışıyorduk. Bu nedenle 
enerji maliyetlerimiz artıyordu. Şim-
di ise yapacağımız kaynak iyileştirme 
çalışmasının ardından kendi cazibesi 
ile suyumuzu vereceğiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan’ın talimatları 
doğrultusunda altyapı çalışmalarına 
ara vermeden devam ettiklerini söy-
leyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet 
Mert, “Geçen aylarda Buğdayderesi 
bölgesinde kaynak iyileştirme ça-
lışması yaparak Sürgü Mahallemize 
suyu götürmüştük. Şimdi ise Karapı-
nar kaptajımızda çalışıyoruz. Çok zor 
şartlarda çalışıyoruz. Arazi durumu 
ortada. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın 

talimatları doğrultusunda Malatya 
genelinde kendi cazibesi ile gelebile-
cek sularımızı pompa kullanmadan 
halkımızın hizmetine sunmak için 
gayret ediyoruz. Sürgü Mahallemize 
saniyede 90 litre vermemize rağmen 
kayıp kaçaklar yüzünden suyu yeti-

remiyoruz. Kayıp kaçaklar ile ilgilide 
çalışmalar başlattık. İki kaynakta elde 
ettiğimiz suyumuz yaz kış demeden 
Sürgü Mahallemize yeteceğini dü-
şünüyoruz. Emeği geçen tüm mesai 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.HABER MERKEZİ
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ATATÜRK

Vatan Parçalandı Atam Kavuştu
Mekânı Cennettir Gazi kemalin

Şükrolsun insanlık kapısını açtı
Mekânı cennettir gazi kemalin

Belli oldu Yunanda cihangirliği
Söylenir âlemde onun erliği
Şimdi ispat oldu taberdarlığı
Mekânı Cennettir gazi kemalin

İyinin Hakkında hiç kem denir mi?
Mert olanlar ikrarında döner mi?
Mevla’nın yaktığı çıra söner mi?
Mekânı cennettir gazi kemalin

İşte Kocatepe aslan Mehmetçik
Cennete benziyor güzel yurdumuz
Vatanı kurtardı gazi paşamız
Mekânı cennettir gazi kemalin

Sakarya Dumlupınar senin eserin
Yine çık gel samsunda seni bekleriz
Vatan Millet için koydu serini
Mekânı cennettir gazi kemalin

Yeter Türkmenoğlu sözünü sağla
Özüm dayanmıyor durmadan ağla
Coşkun çaylar gibi akıpda çağla
Mekânı cennettir gazi kemalin…

Hasan
TÜRKMENOĞLU

1936 Doğanşehir / Karaterzi doğumlu. İl-
kokulu karaterzide okuyan halk şairi köy 
şartları ve maddi imkânsızlıklar nedeniy-
le ortaokulu okuyamadı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1670663

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

İlçemiz Bıçakçı Mahallesi Çok Amaçlı Salon ( Taziye Evi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2022/766949
1-İdarenin
a) Adı    :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi   :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500 DOĞANŞEHİR/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası :4225171079 - 4225171667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :İlçemiz Bıçakçı Mahallesi Çok Amaçlı Salon ( Taziye Evi)
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Taziye evi Yapım İşi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Doğanşehir İlçesi Bıçakçı Mahallesi
    109 ada 37 Nolu Parsel üzerine
ç) Süresi/teslim tarihi  :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.08.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Doğanşehir Belediyesi Encümen 
Toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Genelde masallarda olur böyle aşk 
öyküleri. Ya da eski Türk filmlerinde.. Yoksul 
delikanlı, güzeller güzeli prensese aşık olur.. 
Bizimki de böyle bir öykü.. Ama gerçek! Ta-
rihin sevgi bahçesinde yeşeren bir izdivaç… 
Sürgünlere, tehditlere direnen, acıyı bal 
eğleyen bir aşk.. Mısır’da doğan, İstanbul’da 
ölümsüzleşen bir yüce sevda.. Prensesimiz 
Züheyla Zeynep.. Yoksul delikanlımız ise 
Yusuf Kamil.. O zaman başlasın hikaye.. 
Yusuf Kamil yoksul bir ailenin çocuğuydu.. 
Malatya’nın Arapgir’in de doğdu ve küçük 
yaşta yetim kaldı. Amcası Osman Paşa onu 
yanına aldı, okuttu. Zeki, becerikli, dürüst ve 
çalışkandı.. Bilgi ve yetenek olarak yaşıtla-
rından farklıydı.. 21 yaşında Divan-ı Hüma-
yun Kalemi’ne katip oldu.. 4-5 yıl İstanbul’da 
çalıştıktan sonra Mısır’a Vali Kavalalı Meh-
met Ali Paşa’nın sarayına atandı.. Züheyla 
Zeynep.. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın 3 kızından biriydi.. Hidiv Sarayının 
prensesiydi.. Duygusaldı, narindi.. Yüreği 
insan sevgisiyle doluydu…. Kahire’nin yok-
sullarına yardım eder, Herkesin dertleriyle 
ilgilenirdi.. Büyüdükçe güzelleşti.. İsteyeni 
çoktu ama babası üstüne titriyor ve kızına 
layık ince ruhlu birini arıyordu. Kader Yusuf 
Kamil ile Züheyla Zeynep’i Kahire’de bu-
luşturdu.. Katip Kamil, Hidiv Sarayında işe 
başladıktan sonra Vali Mehmet Ali Paşa ile 
tanıştı.. Kısa sürede gözüne girdi, güvenini 
kazandı.. Konuşması ve yazılarıyla öylesine 
etkiledi ki, bir süre sonra Mısır Hazinesinin 
katibi oldu.. Yeni görevi nedeniyle sık sık va-
linin yanına çıkıyor ve kızı Züheyla Zeynep’i 
görüyordu.. İkisi de birbirinden etkilenmişti.. 
Yusuf Kamil ne zaman valinin yanına çıksa, 
Zeynep’in yüzü kızarıyor, kalbi sanki yerinde 
duramıyordu… Gel zaman, git zaman Kamil, 
Mehmet Ali Paşa’ın evladı gibi oldu.. Sürekli 
rütbe atlıyordu.. 30’lu yaşlara gelince artık 
albaydı.. Ve bir gün Paşa çagırdı Kamil’i 
yanına.. “Zeynep ile birbirimize yakışıyorsu-
nuz..Kızımı sana nikahlıyorum” dedi. Dillere 
destan bir düğün yapıldı ve prenses Zeynep, 
yoksul delikanlı Kamil’e nikahlandı.. Ancak, 
sarayda bu evliliğe karşı çıkan çoktu.. Kim 
oluyor da bu Kamil denen sıradan bir halk 

çocuğu Kavalalı ailesinden kız alıyordu.. Ni-
kah öylesine tepki almıştı ki, Sarayın huzuru 
kaçmıştı.. Mehmet Ali Paşa ortalık yatışsın 
diye Kamil’i kısa süreliğine İstanbul’a gön-
derdi.. 1845 yılıydı.. Sultan Abdülmecid, kızı 
Adile Sultan’ı evlendiriyordu . Kamil bizzat 
sultana Mehmet Ali Paşa’nın tebriklerini ve 
hediyelerini sunacaktı.. Sultan ile aralarında 
sıcak bir dostluk oluştu. Abdülmecid onu 
Mirimiranlık(beylerbeyi) rütbesine yükselt-
ti. Kamil Mısır’a geri döndüğünde bütün 
kayınbiraderleri ile Mısır’ın ileri gelen eşraf 
ve devletlularını kendisine cephe almıştı.. 
Bir süre sonra Kamil ile Zeynep’in mutlu 
hayatı kabusa dönüştü… Önce Mehmet Ali 
Paşa, ardından yerine geçen oğlu İbrahim 
Paşa öldü.. Yeni vali Abbas Paşa, Kamil’e 
diş bileyenlerin başında geliyordu.. Koltuğa 
oturur oturmaz Kamil’e boşanacaksın dedi-
ler.. Direnince Asvan’a sürgüne gönderdiler.. 
Hastalandı, doktor istedi vermediler.. “Ya 
boşanacaksın, ya zindanı boylayacaksın” 
dediler.. Tam zindanı boylayacakken, pren-
ses Zeynep’in gönderdiği terliği aldı Kamil.. 
Ve terliğin astarındaki gizli aşk mektubunu 
okudu.. “Hastasın, zindana girme..Seni öm-
rümün sonuna kadar bekleyeceğim” Kamil 
bu satırları okuduktan sonra gönül rahat-
lığıyla ve hiç tereddüt etmeden kendisine 
zorla uzatılan boşanma belgesini imzaladı. 
Zaman su gibi aktı.. Kamil’in sürgündeki üç 
ayı dolmuştu.. Bir yolunu buldu ve Sultan 
Abdülmecid’i durumundan haberdar etti.. 
Çok sinirlenen sultan Abdülmecid, Mısır 
Valisi Abbas Paşa’ya sert bir ferman gön-
derdi. “Bizzat kendin Asvan’a gidip, Yusuf 
Kamil’i sağ salim buraya göndereceksin” 
Ferman padişahındı.. Sürgün bitmiş, Kamil 
İstanbul’a dönmüştü.. Sıra prenses Zeynep’i 
getirmeye kalmıştı.. Yine bir yolunu buldu 
ve derdini sultana açtı.. Abdülmecid, Abbas 
Paşa’ya yine bir ferman yolladı.. “Tez elden 
Züheyla Zeynep hanımı İstanbul’a gönder” 
Abbas Paşa tez elden gönderdi Prenses Zey-
nep’i.. Yıllar sonra Kamil ile Zeynep nihayet 
birbirine kavuşmuştu.. Eski evlilere ikinci 
kez nikah kıyıldı.. Damadın şahidi Sadrazam 
Reşit Paşa, gelinin şahidi ise Şeyhülislam 

Arif Hikmet Bey oldu.. Üsküdar’da bir yalıya 
yerleştiler.. Zeynep, kocasına kavuşmasının 
mutluluğuna tutunmuş, iyiliklerini de artır-
mıştı. Nerede bir şeye ihtiyaç var, koşuyordu. 
Tüm bu iyiliklerin ve aşklarının arasında yaş 
aldılar. Ama bir çocukları olmadı işte. Onlar 
da hayıflanmak yerine birçok yetime ana 
baba oldu. Sonra Üsküdar Nuhkuyusu’nda 
bir arsa aldılar ve 100 yataklı bir hastane 
kurdular. Hastalar burada ücretsiz bir şekil-
de şifalarını buldu. Geri kalan her şey de en 
ufacık bir noktasına kadar düşünülmüştü. 
Göz kamaştıran bahçesi, külliyesi… Hatta 
külliyeyi bir de camii ile taçlandırdılar. Hatta 
zamanı geldiğinde yan yana ölümsüz aşkla-
rıyla yatacakları türbeyi bile unutmadılar… 
yıllar sonra bugün, Hastanenin bahçesindeki 
türbede Prenses Zeynep ile yoksul delikanlı 
Kamil yan yana yatmaktadır.. Çok insan 
Zeynep Kamil’i tek bir kişi sanır. Oysa bu 
hastane bize Zeynep hanım ile Kamil beyden 
kalan bir hatıradır.. 1862’de kurulmuş bu 
hastane, bugün bulunduğu semte de adını 
veren, “Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adıyla 
bildiğimiz o yer. Mısır’da doğan, tarihin sevgi 
bahçesinde yeşeren ve İstanbul’da ölümsüz-
leşen bir aşktır “Zeynep Kamil Aşkı” Onlar 
18’nci yüzyılın “Ferhat İle Şirin’idir.. ..Ve bu 
aşk hikâyesi efsane değil, gerçektir.. 1,5 mil-
yona yakın doğum ’un gerçekleştiği Zeynep 
Kamil Çocuk Doğum Hastanesinde doğan, 
Barış Manço, Bülent Ersoy, Burcu Esmersoy, 
Zara, Nadide Sultan ve Murathan Mungan 
gibi, meşhur olmuş çok sayıda siyasetçi, 
sanatçı ve sporcu bulunuyor. Üsküdar’ın Zey-
nep Kâmil semtine adını veren Zeynep Kâmil 
Çocuk Hastanesinde, yüzyılı aşkın bir süre-
den buyana dünyaya gelen tüm kız bebekle-
rin göbek bağları Zeynep, erkek bebeklerin 
göbek bağları ise Kâmil adıyla kesiliyor…    

HÜSEYİN
KARAASLAN

BİR AŞK HİKAYESİ ZEYNEP-KAMİL


