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VAKIF BİR 
GÖNÜL İŞİDİR

Yaklaşık 23 yıldır Adıyaman’a, Adıyamanlılara gönül ve-
ren herkesin İstanbul’daki ilk adresi olan Adıyamanlılar 
Vakfı’nda başkanlık bayrağını devralmak bize nasip oldu. 
Yaklaşık 2 dönemdir görevi büyük bir başarı ile sürdüren 

gönül ve hizmet insanı Ramazan Aksoy ağabeyden “başkanlık” 
görevini devraldık. Kendisi iki dönemdir vakıf için gecesini gün-
düzüne katarak çıtayı çok yükseğe çıkardı. 

Hem kendisine hem de onunla birlikte bu kutlu yolda ter akıtan 
Mütevelli Heyet Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Baş-
kanları ve hemşerilerime teşekkürü bir borç bilirim. 

Sayın Aksoy’dan aldığımız bayrağı çok daha yükseklere taşımak 
yegâne amacımız. Vakıf, bir gönül işi, bir sevda işi ama aynı za-
manda da çok ağır bir yük, kutsal bir sorumluluktur. 

Vakfımız, kurulduğundan beri taraflı, tarafsız herkesin büyük 
takdirini topluyor. Bu gururu devam ettirmek en büyük hedefimiz 
olarak kalacaktır. İnşallah var olan hizmetleri, bizler de üzeri-
ne bir şeyler koyarak, bu kutlu bayrağı daha ileriye götüreceğiz. 
Vakıf bir birliktelik, bir güç işidir. Bu hizmet yolunda bir takım 
olarak bunu beraber başaracağız. 

Burada vakfa gönül veren herkesin desteklerine ihtiyacım ola-
cak. Daha çok ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve hemşerilerimi-
ze ulaşıp siz değerli vakıfdaşlarımızın desteğiyle çıtayı her daim 
daha yükseğe çıkaracağız “Adıyamanlılık” ortak paydasında bu-
luşup, özellikle gençlerimizin de katkısı ile bize tevdi edilen bu 
bayrağı bizden sonrakilere alnımızın akıyla teslim etmeyi Rab-
bim nasip etsin. 

Vakıf bir hayra adanma mekanizmasıdır. Adıyamanlılar Vakfı ola-
rak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mazluma güç, 
dertliye deva, yetime kardeş, gençliğe rehber, geleceğe ışık ol-
maya devam edeceğiz. 

Çıktığımız bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu gö-
revi bize layık gören Mütevelli Heyeti Üyelerimize sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliği-
mizi bozmasın.

Burada vakfa gönül 
veren herkesin 

desteklerine 
ihtiyacım 

olacak. Daha çok 
ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimize ve 
hemşerilerimize 
ulaşıp siz değerli 
vakıfdaşlarımızın 

desteğiyle 
çıtayı her daim 

daha yükseğe 
çıkaracağız

SAİT AYBAK
ADIYAMANLILAR VAKFI BAŞKANI

BAŞKANDAN
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Adıyaman’dan çeşitli sebeplerle İstan-
bul’a göç edip buraya yerleşen hemşe-
rilerimiz,  gerek dernek gerekse vakıf 
çatısı altında çok güzel ve çok değerli  

hizmetlere imza atıyorlar. Bu kadar güzel hiz-
mete imza atan hemşerilerimiz Adıyamanımı-
zın ulusal ve uluslar arası tanıtımına da çok 
büyük katkıda bulunuyorlar.
Özellikle Adıyamanlılar Vakfımız çatısı altında, 
“Adıyaman” ortak paydasıyla birleşen STK’lar, 
birçok etkinliğini vakfımızın Bağcılar’daki hiz-
met binasında yapmaktalar. Yıllardır her hayırlı 
hizmetin yanında duran Adıyamanlılar Vakfı, 
yapılan etkinliklere her türlü desteği vermenin 
yanı sıra, İstanbul’daki Adıyamanlı hemşerile-
rimize gerekli yardım ve desteğini her koşulda 
sürdürmüştür. 
1996 yılında kendini hizmete adamış gönül ve 
hizmet insanları tarafından kurulan Adıyaman-
lılar Vakfı, kurulduğu günden beri, artan hizmet 
aşkı ve şevkiyle eğitime desteğini aralıksız sür-
dürüyor. 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 1300 öğ-
renciye eğitim desteği olarak burs veren Adı-
yamanlılar Vakfı, önümüzdeki eğitim öğretim 
yılında da yine nitelikli burs ve eğitim desteğine 
devam edecektir.  
Zira hizmet ve gönül insanı, Adıyamanlılar Vak-
fı’nda, on binlerce Adıyamanlı gencimize eğitim 
desteği verilmesinde çok büyük emeği olan 
Ramazan Aksoy ağabeyimiz, vakıf başkanlığı 
görevini bir başka hizmet insanı Sait Aybak’a 
devretti. 
Yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetlerden 
dolayı Ramazan Aksoy’a minnettarız. Bu kutlu 
görevi devralan sayın Sait Aybak’ın da bu bay-
rağı daha da ileriye taşıyacağı şüphesiz.   
Bu hizmet kervanında gençlerimizi de yanımız-
da görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır.
Her geçen büyüyen, gelişen, hizmet halkasını 

genişleten vakıf ve derneklerimiz, medeniyetin 
beşiği olan Adıyaman’ımızın tanıtımını yapmak 
için de yoğun gayret içerisindeler. 
Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler 
Federasyonu (ADIFED) tarafından düzenlenen 
“Adıyaman Tanıtım Günleri”, 18-21 Ekim tarih-
lerinde Yenikapı’daki etkinlik alanında gerçek-
leştirilecek. 
Adıyaman’ın ve ilçelerinin tanıtımında çok bü-
yük öneme sahip olan etkinliğe hepimizin sahip 
çıkması lazım. Zira, İstanbul’da yaşayan on bin-
lerce hemşerimizin Adıyamanlılık orta payda-
sıyla, etkinlikte buluşması çok önemli. Bunun 
için hepimize büyük gayret düşüyor. Adıyaman-
lı olsun olmasın, çevremizdeki eş dostumuzu, 
komşumuzu, arkadaşlarımızı Yenikapı’daki et-
kinliklere davet edelim. Hem kültürümüze hem 
de şirin ilimiz Adıyaman’a katkımız olsun. 
“İstanbul’da Adıyamanlı olmak, gerçekten di-
ğer illerimizin vakıf ve derneklerine baktığımız-
da bir ayrıcalık.  Adıyamanlı vakıf ve dernekle-
rimizin, gerek hizmet binası, yaptıkları hizmet, 
gerekse de yapılan etkinliklere bakıldığında bir 
adım önde görmek mümkün. 
Bu açıdan bakıldığında da İstanbul’da Adıya-
manlı olmak gerçekten bir ayrıcalık. İstan-
bul’da tüm hemşerilerimizi, bu hizmet kerva-
nına bekliyoruz. 

Adıyamanlılar Vakfı ve 
Adıyaman Dernekler 
Federasyonu (ADIFED) 
tarafından düzenlenen 
“Adıyaman Tanıtım Günleri”, 
18-21 Ekim tarihlerinde 
Yenikapı’daki etkinlik 
alanında gerçekleştirilecek. 
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Yine dopdulu bir sayı ile siz değerli okurlarımızın 
huzurlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yaklaşık 23 yıldır hizmetlerine devam eden vak-
fımızda geçtiğimiz Mayıs ayında bayrak değişimi 

yaşandı. Yaklaşık 4 yıldır başkanlık görevini büyük bir 
başarı ile sürdüren gönül insanı Sayın Ramazan Ak-
soy, görevi bir başka gönül insanı Sait Aybak’a devret-
ti. Görev yaptığı süre boyunca büyük bir şevk ve heye-
canla hizmet için koşturan Ramazan Aksoy ağabey ve 
yönetim kurulu, her türlü takdiri hakediyor. Ancak bu 
bir veda değil. Sayın Aksoy, aynı heyecanla vakıf için 
koşturmaya devam edecek. Kendisine teşekkürü borç 
biliyoruz. Görevi devralan Sayın Aybak, iş dünyasında 
başarısını kanıtlamış bir isim. Bilgi ve tecrübesiyle va-
kıf hizmetlerinde devraldığı hizmet bayrağını daha da 
yükseklere taşıyacağından hiç kimsenin şüphesi yok. 

Vakfımızın Adıyaman şubesinde de yine görevi bü-
yük bir heyecanla yürüten Nedim Taylan, görevi Ab-
dülhamit Ünsal’a devretti.

Allah yar ve yardımcıları olsun.
Adıyaman denilince akla gelen çiğ köfte ilimiz adına 

tescillendi. Adıyaman Ticaret Sanayi Odası’nın giri-
şimleriyle 2015 yılında başlatılan “Adıyaman Etsiz Çiğ 
Köfte” başvuru ve inceleme işlemleri tamamlanarak 
12.07.2018 tarih ve 366 sayılı tescil numarası ile Coğ-
rafi İşaret oldu. Böylece yıllardır süregelen “çiğ köfte 
kimin” şeklindeki gereksiz tartışmalar da resmi ola-
rak son bulmuş oldu. Adıyaman çiğ köftesi sınırları 
aşarak Avrupa’nın birçok ülkesinde ülkemize ciddi bir 
kazanım elde etti. Bu konuyu da sayfalarımıza taşıdık.

Adıyaman’ımızın tanıtımına büyük katkı sunacak 
olan “Adıyaman Tanıtım Günleri” 18-19-20-21 Ekim 
tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşe-
cek. Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı ve 
Vakfımızın başkan yardımcısı Abdurrahman Dursun 
başkanlığındaki komisyon, etkinliğin amacına ulaş-
ması ve sorunsuz geçmesi için çok büyük çaba harca-
dı. Etkinlikle ilgili detaylar da dergimizin bu sayısında 
yer alıyor.

Keyifli okumalar dileriz..   
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Adıyamanlılar Vakfı’nın “22. Geleneksel İftar Sofrası” 
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İftar programında, 
Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy, başkanlık 
görevini Sait Aybak’a devretti.

Adıyamanlılar Vakfı’nın gönül sofrasına, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da siyasetten bürokrasiye, akademisyenlerden bilim adamla-
rına, yargı mensuplarından iş adamlarına, sivil toplum kuruluş-
larından basın mensuplarına kadar toplumun her kesiminden 
binlerce kişi katıldı. 

Adıyamanlılar Vakfı’nın Bağcılar’daki Kültür Merkezinde 
düzenlenen iftar sofrasına;  Adıyaman Emniyet Müdürü Metin 
Alper, Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) Başkanı ve 
Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Abdurrahman Dursun,  

ADIYAMANLILAR VAKFI’NDA 
NÖBET DEĞİŞİMİ 
YAŞANDI 

Adıyamanlılar Vakfı’nın “22. Geleneksel İftar Sofrası” yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. İftar programında, Adıyamanlılar Vakfı 
Başkanı Ramazan Aksoy, başkanlık görevini Sait Aybak’a devretti.

6 HABER

Haber: Yusuf ATLIHAN

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet 
Öztürk, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Eyüpsultan Kay-
makamı Abdullah Dölek, Kâhta Belediye Başkanı Abdurrahman 
Toprak, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, 
Adıyamanlılar Vakfı’nın Kurucu ve Yönetim Kurulu üyeleri, yargı 
mensupları, bürokratlar, iş adamları, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ramazan Aksoy, Adıya-
manlılar Vakfı’nın geleneksel iftar programına katılan herkese 
teşekkür etti. 

Vakfın, 23 sene önce kurulduğunda ilk olarak 12 öğrenciye 
burs verdiklerini belirten Aksoy şöyle devam etti:

“Yapacağımız en büyük hizmet eğitime hizmettir. Vakıf bi-
namız 150 metrekarelik alandan 4500 metrekarelik bir alana 
geldi. Bu sene 1300 öğrencimize burs verdik. Bizim yönetimi-
miz 600 öğrenciyle aldığı burs sayısını 1300’e çıkardı. Eskiden 
6 ay burs veriyorduk şimdi 7 ay burs veriyoruz. Üç yıllık görev 
süremiz boyunca vakfın yan tarafında 1560 metrekarelik arsa 
aldık. Oraya Allah’ın izniyle yurt yapacağız. Ankara şubesini 
açtık. Hem Adıyaman’da hem Ankara’da şubelerimiz çalışıyor. 
Her sene önemli konularda paneller düzenliyoruz. Adıyaman 
insanının çok mert ve cömert olduğunu hepimizi biliyoruz. 
Halep için bir haftada 22 tır yardım topladık. İstanbul’da 120 
yardım tırı toplandı, Adıyamanlılar Vakfı 22 tır topladı. Bayan-
lar için taziye yeri açtık. Adıyaman’a da bir vefa borcumuz var. 
Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman’a bir köprü kurdu. Kalbimiz İs-
tanbul’da ama beynimiz Adıyaman’da. ‘Adıyaman ekonomisine 
nasıl yardımcı oluruz? Adıyaman’da ırgatçılığı nasıl durdura-
biliriz?’ diye hesaplar yaptık. Hamdolsun iyi şeyler yaptığımıza 
inanıyorum. Vakfın mütevelli ve yönetim kurulu, Adıyaman’da 
yaklaşık 2000 bin kişiye iş sahası açtı. Adıyaman turizmi-
ni, inanç turizmini İstanbul’da tanıtmak için elimizden geleni 
yaptık. Safvan Bin Muattal Hazretlerinin tanıtımı için ilk olarak 
Adıyamanlılar Vakfı girişimde bulundu. Orada yapılan külliyenin 
inşaatı için maddi yardımda bulunduk. Adıyaman’a her yıl gıda 
ve giysi yardımı gönderiyoruz. Adıyamanlılar Vakfı’nın bu başa-
rısının sebebi, mütevelli heyetinin, yönetim kurulunun, komis-

yon başkanlarının ve Adıyamanlı iş adamlarının samimiyetidir. 
Yönetim kurulundaki herkes başkanlık yapabilecek seviyede ve 
kalitede.  Ama Sait Aybak kardeşimiz bir adım öne çıktı. Ben 
herkese yüzbinlerce kez teşekkür ediyorum.” 

Ramazan Aksoy’dan başkanlık görevini devralan Sait Aybak 
ise, kendisini başkanlık görevine layık gören herkese teşekkür 
etti.

Vakfın büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Aybak, şu 
ifadeleri kullandı:

“Vakıf, bir vebali üstlenme, hayra adanma mekanizmasıdır. 
Vakıf, aynı zamanda mazluma güç, dertliye deva, yetime kar-
deş, yoldaşa yoldur. Vakıf, geleceğe ışıktır, gençliğe rehberdir. 
Geçmişten günümüze vakfımızın bu denli saygın bir kurum ola-
rak anılmasında emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Ben ve ekibimin, vakfın değerine değer katarak bundan 
sonraki hedeflere emin adımlarla yürüyeceğimize hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bu hizmetlerin yapılabilmesi için siz Adıya-
manlı hemşerilerimin desteklerine ve katkılarına ihtiyacımız 
olacak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.”

Adıyamanlılar Vakfı’nda önceki dönemlerde başkanlık göre-
vini yürüten, kurucu üye ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Özkar-
tal, yıllardır süregelen iftar geleneğini sürdürdüklerini kaydetti. 

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
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Özkartal şunları belirtti:
“Bize bu lütfu, bu güzelliği yaşatan Cenab-ı Hakk’a şük-

rediyoruz. Hayatın akışı içerisinde insanların yaptığı çok ayrı 
güzellikler var. Kendisine özgü, ailesine özgü ama özellikle 
hemşerileriyle hemhal olduğunda bu çok ayrı bir maharettir, 
erdemdir, lütuftur. Kendi gücümüzle tek başınıza yapamadı-

ğınız birçok şeyi vakıf maharetiyle yapabiliyoruz. Şu anda be-
raber olduğumuz bu eserin de aslında örneği budur. Bizler 
hemşerilerimizle birlikte varız. Ramazan başkanımız, benden 
görevi devraldıktan sonra gücümüze güç kattı. Hep birlikte 
ekip çalışması yaptık. Ramazan Aksoy, hizmetlerimize ivme 
kazandırdı, bereket kazandırdı. Sait Aybak ile hep birlikte ge-
rek Adıyaman’da, gerek İstanbul’da Adıyamanlıları hak ettiği 
yere inşallah taşıyacağız.”

 Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Genel Sekreteri ve Mütevelli He-
yeti Üyesi Mahmut Göksu ise tarihi bir an yaşadıklarını belirtti. 

Adıyamanlılar Vakfı’nın kendi gönlünde ayrı bir yeri olduğu-
nu vurgulayan Göksu, ”Bu vakfın kurucularının en büyük ser-
mayesi samimiyetleridir. İlk kurulduğunda bazen aylar geçer 
kirayı veremezdik. Bu veremeyen insanların samimiyeti, sonra 
bu binayı inşa etti. Vakıf, samimiyettir, paylaşmaktır, başka-
sının derdini dert edinebilmektir. Ramazan Aksoy’a ve daha 
önce görev yapmış başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 
Bayrağı devralan Sait Aybak’a başarılar diliyorum. Her zaman 
yanında olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. 

Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) Başkanı Ab-
durrahman Dursun da Adıyamanlılar Vakfı’nın uzun zamandır 
başkanlarıyla, yönetimleriyle beraber büyük emekler verdiğini 
vurguladı.

“Her yönetim kurulu üyemiz büyük çalışmalar yaptı ve vak-

fı, hizmetleri buraya kadar getirdi. Ramazan Aksoy, bu çıtayı 
alarak olabildiğince yükseltti.” diyen Dursun, “Mütevelli heye-
timiz çok güçlü isimlerden oluşuyor. Bizim vakfımızın içerisin-
de ‘acabalar’ yok. Vakfımızın her mensubu, vakıfta gönüllü-
lük üzerine çalışmaya, hizmet etmeye, gayret etmeye kendini 
adamış insanlardan oluşuyor ve hepsi bu vakıfta, vakıf başkanı 
olabilecek insanlar. Ben şimdiye kadar vakıfta hizmet etmiş, 
gönül vermiş, büyük işlere imza atmış bütün başkanlarıma, 
yönetimde bulunmuş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ra-
mazan Aksoy maddi olarak büyük işlere imza attı ama gönlü 
de büyük bir insan. Gönlü vakfı aştı, öğrencileri aştı. Evinden 
daha çok vakfa hizmet etti, zaman ayırdı. Allah kendisinden 
razı olsun. Görevi devralan Sait Aybak da inanıyorum ki bu çı-
tayı çok daha yukarılara taşıyacak. Çok iyi bir girişimci, çok 
iyi bir iş adamı ama o da bir gönül insanı. İnşallah bu bayrağı 
hiç kimsenin hayal edemeyeceği yerlere taşıyacak.” ifadelerini 
kullandı.

   İftara katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Bağcılar Kaymakamı 
Mustafa Eldivan, Kâhta Belediye Başkanı Abdurrahman Top-
rak ile Adıyaman Sanayi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Uslu 
da programda bir selamlama konuşması yaparak vakıf yöne-

ticilerine teşekkür ettiler, görevi devralan Sait Aybak’a başarı 
dileklerinde bulundular.

Konuşmaların ardından, 4 yıldır başkanlık görevini yürüten 
Ramazan Aksoy, görevini Sait Aybak’a devretti. 

Görevi devralan Aybak, yaptığı hizmetlerden dolayı Aksoy’a 
plaket takdim etti. 

Bu yıl da iftar programının ardından vakfın çok amaçlı salo-
nunda bir araya gelen katılımcılar, çay eşliğinde sohbet etme 
geleneğini sürdürdü.

8 HABER
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Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel İstişare top-
lantısı Alanya Wome Deluxe otelinde 7-9 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya, 
Vakfın Genel Merkez ile Ankara ve Adıyaman’daki şube 
yönetimi üyeleri katıldı. Toplantıda son bir yılda yapı-
lan hizmetler ve yapılması planlanan projeler masaya 
yatırıldı. Toplantıya, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı 
Sait Aybak, Vakfın kurucu üyeleri, vakfın Genel Merkez, 
Ankara ve Adıyaman Şubesinin Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Komisyon Başkanları katıldı.

Ayrıca AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Musta-
fa Çevik de toplantıya misafir olarak katıldı.

AYBAK: HEMEN HER ALANDA PROJELERİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyamanlılar 
Vakfı Başkanı Sait Aybak, geniş bir yelpazede proje-
lerinin olduğunu ifade etti. Projeleri hayata geçirmek 
için harekete geçtiklerini belirten Aybak, “Şu anda 
Adıyamanlılar Vakfı’nda olmaktan, başkanlık görevini 

yürütmekten onur duyuyorum. Adıyamanlılar Vakfı-
mız tamamen eğitime, kültürümüze, geleneklerimize, 
göreneklerimize, sosyal yapımıza ve sosyal faaliyetle-
rimize yönelik güzel ve örnek çalışmalara imza atmış-
tır. Bu çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam 
edecek.” İfadelerini kullandı.  1996 yılından bu yana 
eğitime destek seferberliği kapsamında birçok Adıya-
manlı gence burs desteği verdiklerini hatırlatan Aybak 
şöyle devam etti:

“Bizler ülkenin kalkınmasının eğitimle olduğunun 
bilinci ile çalışmaktayız. Tabi ki sadece eğitime des-
tekle kalmayacağız. Hizmet alanımız çok geniş ola-
cak. Hemen her alanda projeler hayata geçireceğiz. 
Yeni yönetim şeklini oluştururken ilçeler arası sayısal 
dengeyi sağlamak için de büyük bir hassasiyet göste-
receğiz. Ankara ve Adıyaman şubelerimizin daha geniş 
kapsamda hizmetlerin gerçekleştirilmesi için büyük 
çaba sarf edeceğiz. Bütün dava arkadaşlarımdan des-
tek bekliyorum.”

AKSOY: HOŞGÖRÜ ÇERÇEVESİNDE KUCAKLAYICI 
BİR ROL SERGİLEYECEĞİZ

Adıyamanlılar Vakfı önceki dönem başkanı Ramazan 
Aksoy ise, vakfın gerçekleştirdiği hizmetler ile marka 
haline geldiğini söyledi. Başkanlığı döneminde bir bi-
rinden önemli hizmetlere imza atan Aksoy, hizmet ker-
vanının süreceğini dile getirdi.

Vakfın kendini kanıtladığını vurgulayan Aksoy, “Bu 
toplantının asıl amacı hatalarımızdan ders çıkararak 

ADIYAMANLILAR VAKFI 
İSTİŞARE İÇİN ALANYA’DA 
TOPLANDI

AK Parti Alanya İlçe Başkanı 
Mustafa Toklu, Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’nden Prof. 
Mustafa Çevik de toplantıya 
misafir olarak katıldı.
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geleceği dair çok daha güzel hizmetlere imza atmak-
tır. Adıyamanlılara umut veren ve herkesi kucaklayan 
bir vakıf haline gelmesi için de hep birlikte hoşgörü 
çerçevesinde kucaklayıcı bir rol sergileyeceğiz. Yeni 
başkanımıza Her anlamda yardımcı olmak içinde he-
pimize büyük bir görev düşmektedir” şeklinde konuş-
tu.

GÖKSU: BU CAN BU TENDE OLDUĞU SÜRECE HİZ-
METLER SÜRECEK

Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üyesi Mahmut Göksu 
ise, daha büyük bir heyecanla, gayretle hizmete de-
vam edeceklerini söyledi. 

“Bu çalışmalarımız, bu can bu tende olduğu sürece 
devam edecek” diyen Göksu, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar bu güzel çalışmalara destek veren, 
omuz veren, emeğiyle, sevgisiyle bu vakfı bir marka 
haline getiren tüm Adıyamanlı kardeşlerime yürekten 
teşekkür ediyorum. Vakıf olarak çok güzel işlere imza 
attık. Vakfımızdaki taziye yeri İstanbul’daki hemşe-
rilerimize gerçekten çok güzel hizmetler veriyor. Bu 
gerçekten büyük nimet. Bunların yokluğunda insan 
bunların kadrini, kıymetini daha iyi biliyor. Her şey 
daha da güzel olacak. Ben Ramazan Aksoy başkana 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetler 
yaptı. Ramazan başkanın eserleri inşallah sonsuza 

kadar yaşayacak. Senede bir kez de olsa vakıf olarak 
bu tür anlamlı toplantıların yapılması vakfın gelecekte 
başarıya ulaşması açısından büyük bir önem arz et-
mektedir. Burada olumlu ve olumsuz düşüncelerini 
dile getirilmesi hepimiz için büyük önem taşımakta-
dır. Önemli olan hep birlikte geleceğe dair çok daha 
güzel hizmetleri imza atmaktır. Ben Adıyamanlıyım 
diye herkesin vâkıfa sahip çıkmasını bekliyoruz. Gü-
zelliklerimize güzellik katmak için de gönüllü Vakıf 
sevdalılarına her zaman ihtiyacımız var. Daha nitelik-
li insanların yetişmesi için de hep birlikte fedakârlık 
yapmak zorundayız. Toplantının gerek vakfımıza ge-
rekse Adıyaman için hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum

ÖZKARTAL: HEMŞERİLERİMİZ İLE NE KADAR GU-
RUR DUYSAK AZDIR

İstişare toplantısında divan başkanlığını da yapan 
vakfın kurucu üyelerinden Ömer Özkartal ise toplan-
tıya katılan herkese teşekkür etti.

Vakfın, vakıfçılığın gönüllük esasına dayandığını vur-
gulayan Özkartal, ”İnsanın yaptığı her güzel şeye nefis 
ve şeytan engel olmak ister. Ama akıl ve irade insanı 
doğru istikamete götürür. Biz her zaman hayrı tavsiye 
eden, doğruluğu tavsiye eden, insanlara faydalı olmak 
için gayret eden insanlardan olacağız. Unutulmamalı-
dır ki en büyük erdemlilik hiçbir menfaat beklemeden 

Toplantıda son bir yılda yapılan hizmetler ve yapılması planlanan projeler 
masaya yatırıldı. Toplantıya, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Sait Aybak, 
Vakfın kurucu üyeleri, vakfın Genel Merkez, Ankara ve Adıyaman Şubesinin 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komisyon Başkanları katıldı.



12

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

zamanını ve naklini Vakıf yolunda arayanlardır. Tam 23 
yıldır Adıyamanlılar Vakfımızın bu aşamaya gelmesin-
de az çok demeden mesai mefhumu dinlemeden gay-
ret gösteren herkese şükran borçluyuz. Bu nedenle 
siz değerli hemşerilerimiz ile ne kadar gurur duysak 
azdır. 

Allah’ın izniyle çiçeği burnunda yeni başkanımızla 
birlikte vakfımızın hizmet anlamında bir üst çıta ya çı-
karmak için hep birlikte büyük gayret sarf edeceğiz. 
Yeni kurulan Ankara şubemiz ve Adıyaman şubemiz 
ile birlikte farklı alanlarda daha güzel projeleri imza 
atmak ve önemli çalışmaları hayata geçirmek için de 
büyük uğraş vereceğiz. 

Burs verdiğimiz genç kardeşlerimize ise vakfımıza 
kazandırmanın yollarını aralayarak bu anlamda hede-
fe ulaştığınız takdirde daha da güzel işler başaraca-
ğımıza inanıyorum. Vakfımızın her türlü çalışmaların-
dan emeği geçen ve katkısı olan herkese şükranlarımı 
arz ediyorum.” Değerlendirmesinde bulundu.

ÜNSAL: HEPİMİZ BU DAVANIN NEFERİYİZ
Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Ab-

dülhamit Ünsal ise Adıyaman şubesi olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır” 
diyen Ünsal şunları dile getirdi:

“Adıyamanlılar vakfı, özellikle İstanbul’da kurulduğu 
günden beri çok ciddi mücadele etmenin gayreti içe-
risindeler. Adıyamanlılar vakfını en iyi şekilde temsil 

etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eksiklerimiz, 
yanlışlarımızı olabilir ama biz her zaman eleştiriye 
açığız. Biz Adıyamanlılar Vakfını nasıl daha iyi bir yere 
taşırız diye gayret ediyoruz. Hepimiz bu davanın nefe-
riyiz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Sizin sorununuz 
bizim sorunumuzdur. Hepimiz aynı ailenin içerisinde-
yiz.” 

Vakfın Ankara Şubesi Yöntim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Duran ise toplantıda şube çalışmalarına ilişkin yapılan 
ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili bil-
giler verdiler.

Duran, ”Bize inanılırsa ve güvenilirse çok daha iyi iş-
ler yapabiliriz. Geçen sene 30’dan fazla toplantı yaptık. 
Gençleri daha çok motive etmeliyiz” şeklinde konuştu

Vakıf bünyesinde çalışmalarını yürüten Adıyaman 
Gençlik Platformu’ndan sorumlu Vakıf Başkan Yar-
dımcısı Hamza Taşan ise platformun son bir yılda yap-
tığı hizmetleri, projeleri Sinevizyon eşliğinde anlatarak 
gelecek yıl içinde çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Toplantının son bölümünde Vakfin kurucu üyeler, 
başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve komis-
yon başkanları vakıfla ilgili yapılan ve yapılacak olan 
çalışmalarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

ÇEVİK: EN GÜZEL HİZMET KALICI HİZMETTİR
Toplantıya onur konuğu olarak katılan Ankara Sos-

yal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Çevik ise Adıyamanlılar Vakfı’nın bugüne kadar yaptığı 
hizmetlerin takdirle karşılandığını kaydetti. 

“Unutulmamalıdır ki en güzel hizmet kalıcı hizmet-
lerdir” ifadelerini kullanan Çevik, ”Unutulmamalıdır ki 
Vakıflar aracılığıyla topluma yönelik yapılan kalıcı hiz-
metler toplum nezdinde en çok itibar gören hizmet-
lerdir. 

Adıyamanlılar Vakfı olarak bugüne kadar elbette çok 
güzel hizmetlere imza atıldı. Gerçekleştirmiş olduğu 
hizmetlerle bütün Adıyamanlıların gururu büyük bir 
fedakârlık yapması lazımdır Ayrıca vakıfların güçlü kı-
lan en önemli temellerinden biri de hiç kuşkusuz ta-
rafsız kalmasıdır” şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde 
Vakfın kurucu üyeleri, başkan 
yardımcıları, yönetim kurulu 
üyeleri ve komisyon başkanları 
vakıfla ilgili yapılan ve yapılacak 
olan çalışmalarla ilgili 
düşüncelerini dile getirdi.

HABER
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Kâhta 
Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, geçtiğimiz aylar-
da Adıyamanlılar Vakfı Başkanı seçilen Sait Aybak’a “hayırlı 
olsun” ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in, Adıyaman-
lılar Vakfı’nın İstanbul Bağcılar’daki genel merkezinde gerçekle-
şen ziyaretinte, vakfın mütevelli heyeti üyesi Mustafa Karlı, Başkan 
Vekili Abuzer Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yalçın, 
Cuma Durak, Hüseyin Alagöz, Hüseyin Barlas, Hamza Taşan, Mus-
tafa Karataş, Hüseyin Sevinçtekin ile İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Meclis Üyesi Abdulhamit Dursun da hazır bulundu.

Dağtekin, ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyamanlılar Vakfı’na 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

“Vakfın kurulmasında, büyümesinde emeği geçen herkesten Al-
lah razı olsun” diyen Dağtekin şöyle devam etti:

“Büyüklerimizi olaya el attı ve böyle güzel, devasa bir yapı orta-
ya çıktı. Ne mutlu siz böyle bir araya geldiniz. Bu bir araya gelme 
ile kentimize, vatanımıza nasıl faydalı olduğunuzu, binlerce insana 
nasıl burs verdiğinizi ben yakından takip ediyorum. Bundan dolayı 

sizi kutluyorum. Allah razı olsun.“
Başkan Dağtekin, ölümden sonra sadaka-i cariye ile insanın 

amel defterinin kapanmadığını belirterek, vakıfların sadaka-i ca-
riyelere en güzel örnek olduğunu vurguladı.

Adıyamanlılar Vakfı’nın Türkiye’de öne çıkan ender vakıflardan 
olduğunu dile getiren Dağtekin, ”Emeği geçen tüm dostlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizleri hiçbir zaman 
Allah’ın izniyle ihmal etmedik, etmeyeceğiz de. Birlikteliğimiz sü-
recek. Hepimizin ortak paydası Adıyaman’dır, Adıyaman’ı unutma-
maktır.” İfadelerini kullandı.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak ise ziyaretinden dolayı 
Dağtekin’e teşekkür etti.

Vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Aybak, ”Nazik ziyaretle-
rinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Memleketimiz için en 
güzelini yapmaya çalışıyoruz. Adıyaman’ımızı her platformda en iyi 
şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Adıyaman ve ülke gündemi hakkında görüş alış veri-
şinde bulunuldu. 

Kâhta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak da Sait Aybak’a 
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Başkan Toprak’ı, Adıyamanlılar 
Vakfı Başkanı Sait Aybak, önceki dönem başkanı Ramazan Aksoy, 
yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Alagöz, Hüseyin Barlas karşıladı.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak, vakfın çalışmaları hak-
kında Toprak’a bilgi verdi. Gençlere destek vermeye devam ede-
ceklerini vurgulayan Aybak, Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil etmek 
için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aybak, Toprak ve 
ekibine teşekkür etti. Kâhta Belediye Başkanı Abdurrahman Top-
rak ise, görev süresi boyunca Kâhta için yaptıkları ve devam eden 
projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Başkan Toprak’a, belediye başkan yardımcısı Halil Geyik ve 
meclis üyesi Hamza Özer de eşlik etti.

BAŞKAN AYBAK’A 
“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETLERİ

Haber: Yusuf ATLIHAN
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Adıyamanlılar Vakfı; inançlı, duyarlı ve gayretli insanların 
samimiyeti ile  faaliyet gösteren  Türkiye ‘de Sivil Toplum 
Kuruluşları için önemli ve kıymetli bir örnek teşkil etmek-

tedir.

“Ben insanlığa nasıl faydalı olabilirim?” diye düşündüğümüz-
de; en verimli birinci alan aile, akraba ve bu niteliğe yakın saya-
bileceğimiz hemşehrilik zeminidir.

Hemşehrilik, aile ve akrabalıktan sonra en fazla ortak değer-
lerimizin olduğu ve dolayısı ile daha etkili ve verimli olabilece-
ğimiz alanıdır.

İnancımız; ibadet, güzel ahlak ve erdemli olmanın en güzel 
örneğidir. Kendin ve aile fertleri için istediğini, bütün insanlar 
için de istemek, yetmez, gereğini yapmakla mümkün olur.

Adıyamanlılar Vakfı Kurucuları,Yönetimi ve komisyonlarında 
çalışan herkes, bu samimiyet ve gayretle hizmet ediyor…

Genel merkezi İstanbul‘da olan Adıyaman ve Ankara ‘da şu-
beler açarak çalışma faaliyet alanlarını genişleterek, dolayısıyla 
daha çok hemşehrimize faydalı olmak ve onlara ulaşma imka-
nına sahip olduk. Şükürler olsun…

Her zaman ve her yerde yaşadığımız gerçek şudur ki, iste-
diğimiz ve arzu ettiğimiz güzellikleri yerine getirmek öncelikle 
inanmak, güçlü olmak ve maddi ve manevi imkanlara sahip ol-
makla mümkün oluyor. Bunun yolu da bir araya gelmek, birlikte 
çalışmak, ümitlerimizi,ideallerimizi ve tecrübelerimize, imkan-
larımızı birleştirerek yapabiliriz. 

Tam da anlatmak istediğim burada gizli. Tavukla yumurta mi-
sali, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar?

Geniş imkan sahiplerinin bile yapamadıklarını, bu samimi be-
raberlikleri olan insanlar muazzam şekilde yapabilirler. 

Hele bir de Hakk Teala‘nın yardımı da dahil olursa; hikmetin-
den, bereketinden ve bolluğundan sual olmaz!

Hep söyleriz; beraber olalım, birlik olalım, bir olalım, diri ola-
lım, iri olalım ve işi kolay tutalım. Yunus misali.

Ancak bunun için güçlü duvarlar ve engeller var. Nefis, şey-
tan ve bu ikisinin taraftarları.

Bunları yendiğiniz zaman, ailenizin’de rızasını bir şekilde ala-
rak mı siz den daha mutlusu da, güçlüsü de yoktur.

Fazla söze ne hacet. inancın, samimiyetin ihlasla erdemin 
gayretle buluştuğu arkadaş, hemşeri beraberliğinin neleri ya-
pabileceğini görmek istiyorsak 22 yıl önce kurulmuş olan Adıya-
manlılar Vakfının o zamanki şartları bir de şu anda sahip olduğu 
imkanlara ve yaptığı işlere göz atmak yada incelemek yeterli 
olacaktır.

Hep birlikte “daha nice güzel başarılara inşallah”.

Selam ve Dua ile

Allah ‘a emanet olun.

VAKIF VE BİZ
“VAKIF İNSANI”
OLMAK”
İnancımız; ibadet, güzel ahlak 
ve erdemli olmanın en güzel 
örneğidir. Kendin ve aile fertleri 
için istediğini, bütün insanlar için 
de istemek, yetmez, gereğini 
yapmakla mümkün olur.

Her zaman ve her yerde 
yaşadığımız gerçek şudur 
ki, istediğimiz ve arzu 
ettiğimiz güzellikleri yerine 
getirmek öncelikle inanmak, 
güçlü olmak ve maddi ve 
manevi imkanlara sahip 
olmakla mümkün oluyor. 
Bunun yolu da bir araya 
gelmek, birlikte çalışmak, 
ümitlerimizi,ideallerimizi ve 
tecrübelerimize, imkanlarımızı 
birleştirerek yapabiliriz. 

Ömer ÖZKARTAL
Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üyesi
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HABER
VAKFIMIZ ADIYAMAN ŞUBESİ

YENİ YÖNETİMİYLE
YOLA DEVAM EDİYOR

Adıyamanlılar Vakfı’nın Adıyaman Şubesinde “nö-
bet” değişimi yaşandı. Başkan Nedim Taylan, 
görevini, başkanlığa seçilen Abdülhamit Ünsal’a 
devretti. 2011 yılında açılan Adıyamanlılar Vakfı 

Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi heyecanı yaşandı. 
2016 yılından bu yana Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman 

şube başkanlığı görevini büyük bir başarı ile sürdüren 
Nedim Taylan, görevi Abdülhamit Ünsal’a devretti. Adı-
yamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi yıllık istişare toplantı-
sı, Adıyaman Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 
Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak, önceki dönem 
başkanı Ramazan Aksoy, mütevelli heyeti üyeleri Ömer 
Özkartal, Mahmut Göksu, Ali Şahin ile vakfın Adıyaman 
Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.   Toplantıda, baş-
kanlık süresi tamamlanan Nedim Taylan, görevini Eczacı 
Abdülhamit Ünsal’a devretti. 

  Toplantıda konuşan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait 
Aybak, Adıyamanlı insanların sıcakkanlı olduğunu belir-
terek, tüm yatırımlarının öğrenciler için olduğunu söyle-
di.  Aybak, önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalar 
hakkında da bilgi verdi, yönetim kurulu üyelerinden des-
tek istedi.   Vakfın önceki dönem başkanı Ramazan Aksoy 
ise, vakfın 25 yıllık bir mazisi olduğunu belirterek, “Adı-
yamanlılar Vakfı bir markadır. Adıyamanlılar hep hayırse-
verlikleri ile ön plana çıkmışlardır. Vakıfta şimdiye görev 
alan başkanlar çok işler yaptı. Bundan sonraki başkanla-
rımız da inşallah bu bayrağı daha da yukarı taşıyacaktır. 
Vakıf işlerinde heyecan olmalıdır. Adıyaman’da yapılacak 
daha çok iş var.” İfadelerini kullandı. Adıyamanlılar Vakfı 
kurucu üyesi ve Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Özkartal da 
görevi devralan Abdülhamit Ünsal’ı tebrik etti. Adıyaman-
lı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Özkartal, şöyle 
devam etti:

”Adıyamanlılar Vakfı, Türkiye’deki STK’lar içinde hak 
ve hakkın yanında duran bir kuruluştur. Ankara’da vakıf 
için bir ev aldık. Artık Ankara’da da bir evimiz, adresimiz 
var. Niyetimiz samimi olmalıdır. Gençler birbirini tanıma-
lıdır. Bir lobi oluşturmamız lazım. Vakıfçılık, Allah’ın bir 
nimetidir. Adıyaman önümüzdeki süreçlerde daha güçlü 

olacak.” Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Ku-
rucu Genel Sekreteri Mahmut Göksu ise, Adıyamanlılar 
Vakfı’nın çok güzel çalışmalara imza attığını belirtti.

 Yapılan çalışmaların yeterli olmadığını vurgulayan Gök-
su, ”Daha fazla çalışmalıyız. Mezun olan gençleri kazan-
malıyız. Adıyamanlılar Vakfı herkesin vakfıdır. Vakıf çalış-
maları fedakârlık gerektirir. Vakıfta geçirdiğimiz her an 
önemlidir. Bütün gayemiz insanlara faydalı olmak, insan-
ların gönül diline dokunmaktır. Vakfı daha ileriye taşımak 
için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

  Görevi devreden Nedim Taylan ise başkanlığı dönemin-
de verilen desteklerden dolayı herkese teşekkür etti. Tay-
lan, sonraki süreçte verilecek görevlere hazır olduğunu da 
sözlerine ekledi.  Başkanlık görevine seçilen Abdülhamit 
Ünsal ise kendisin göreve layık gören herkese teşekkür 
etti. Vakfın Adıyaman şubesi yönetim kurulu üyeleri de 
toplantıda söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından görev devir-teslim töreni ger-
çekleştirildi.  1982 yılında Adıyaman’da doğan Abdülhamit 
Ünsal, ilk ve orta ve lise eğitimini Adıyaman’da tamamladı. 
2001 yılında Gazi Üniversitesi eczacılık fakültesinde lisans 
eğitimine başlayan Ünsal, 2005 yılında mezun oldu. Adıya-
man’da Ünsal Eczanesinin sahibi olan Abdülhamit Ünsal, 
51. Bölge Adıyaman Eczacılar Odasında Haysiyet Divanı 
Başkanlığı da yaptı. Siyasi kimliği ile de tanınan Ünsal, ha-
len AK Parti Adıyaman il yönetim kurulu üyeliği görevini 
de sürdürüyor. 

 Abdülhamit Ünsal evli ve bir çocuk babası.

Adıyamanlılar Vakfı’nın Adıyaman Şubesinde “nöbet” değişimi 
yaşandı. Başkan Nedim Taylan, görevini, başkanlığa seçilen 
Abdülhamit Ünsal’a devretti.

Haber: Yusuf ATLIHAN
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AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıya-
man Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyamanlılar Vakfı Adı-
yaman şubesi başkanlığına seçilen Abdülhamit Ünsal’a 
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Vakfın Adıyaman şubesinde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet 
Aydın’a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Mer-
kez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve eski Adıyaman milletvekili 
Ahmet Doğan da eşlik etti.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman şubesi yönetim kurulu üyeleri 
de ziyarette hazır bulundu.

Aydın, Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman şubesi başkanlığını 
geçtiğimiz günlerde devralan Abdülhamit Ünsal’ı görevinden 
dolayı tebrik etti, başarılar diledi.

Vakıf çalışmalarının fedakârlık gerektirdiğini belirten Aydın, 

Adıyamanlılar Vakfı’nın hizmetlerini takdir ettiğini söyledi.
Türkiye’ye yönelik bir ekonomik savaşla baskı oluşturulmak 

istendiğini vurgulayan Aydın, ”Terör olayları yöresel hissedili-
yor ancak ekonomik savaş ülkenin genelinde hissediliyor. Ül-
kemiz yeni bir sistemle yeni bir yapılanma içerisinde. Bu yapı-
lanma, düşündüğümüzden daha hızlı gelişiyor. Türkiye giderek 
daha güçlenecektir.” İfadelerini kullandı.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Abdülhamit 
Ünsal ise ziyaretlerinden dolayı Aydın’a ve ekibine teşekkür 
etti. Adıyamanlılar Vakfı’nın en çok burs veren vakıf durumun-
da olduğunu vurgulayan Ünsal, Adıyamanlı gençlerin sahipsiz 
bırakılmaması için daha fazla gayret göstereceklerini kaydetti.

Ziyarette, vakfın yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye gündemi 
üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.  

AYDIN’DAN VAKFIMIZ ADIYAMAN ŞUBESİ BAŞKANI 
ÜNSAL’A “HAYIRLI 
OLSUN” ZİYARETİ

HABER

Haber: Yusuf ATLIHAN
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Hayallerimizi, umutlarımızı, hedeflerimizi gerçekleş-
tirmek için 1996 yılında kuruluşuna vesile olduğumuz 
Adıyamanlılar Vakfı’nın özellikle İstanbul’da bulunan 
Adıyamanlı hemşehrilerimize sıcak bir yuva, kaynaşma 

ve buluşma noktası olduğunu görmekteyiz. Hemşehrilerimizin 
iyi ve kötü günlerinde bir araya gelmesine vesile olan Adıya-
manlılar Kültür Merkezi yapılacak çatı katıyla beraber daha da 
işlevsel bir hale gelecektir. Bu hizmetlere ek olarak yaz dö-
neminde çocuklarımıza dönük Kur’an-ı Kerim eğitimi tüm bu 
çalışmalara farklı bir anlam yüklemektedir. 

Bugüne kadar görev yapan başkanlarımız, yönetim kurulu 
ve komisyon üyelerimiz çok hayırlı hizmetlere vesile olmuş-
lardır. Adıyamanlılar Vakfı son dönemde yeni bir açılım yapa-
rak genelde mütevelli heyet üyeleri arasından seçtiği başkanı, 
yönetim kurulu üyelerinden seçerek önemli bir adım atmıştır. 
Bu vakfın belli kişilerin değil tüm Adıyamanlıların ortak bir de-
ğeri olduğunu ve bu hayırlı çalışmalarda ben de varım diyen 
herkese kapısının açık olduğunu bu son seçimiyle bir kez daha 
ortaya koymuştur. 

Yeni başkan Sait Aybak’ı bu güzel ve özel göreve seçildiği için 
tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Heyecanıyla 
ve gayretiyle vakfa önemli işler yapan, aşılması zor gözüken 
engelleri özverisiyle aşan Ramazan Aksoy Bey’i de burada 
şükranla anmadan geçemeyeceğim. Bu vakfın belki de en bü-
yük sermayesi vakıf yöneticilerinin samimiyetidir. Bu sermaye 
tüm zorlukların aşılmasında, işlerin başarılmasında hepimizi 
motive etmektedir. İnşallah bu güzelliğimizi kaybetmeden, hep 
beraber nice yıllar daha bu vakıf çatısı altında güzel işlere ve-
sile oluruz. 

Vakfımız, İstanbul’da yeni başkan seçimi nedeniyle hare-
ketli günler yaşarken Ankara’da Kurumsal Başkanımız Ömer 
Özkartal Bey’in rehberliğinde önemli bir çalışmaya daha imza 
attı. Adıyaman’dan sonra ikinci şubesini Ankara’da açmak 
için yoğun bir çaba ve gayret meyvesini verdi. Başkentimizin 
en nadide semtlerinden olan ve Mehmet Akif Ersoy’un İstik-
lal Marşı’nı yazdığı Tacettin Dergahı bölgesinde tarihi Ankara 
Evi’nin mülkiyeti Adıyamanlılılar Vakfı Ankara Şubesi için Altın-
dağ Belediyesi’nden satın alındı. Bu güzel hizmete katkı veren 
arkadaşlara teşekkür eder yeni şubemiz ile Ankara’da genç, 

dinamik, vizyon sahibi hemşehrilerimizin bu çatı altında bir-
lik ve beraberlik ruhuyla hayırlı işlere vesile olmasını temenni 
ederim. 

Şair Mehmet Akif: “Rahmetle anılmak… Ebediyet budur 
amma,

Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?” der.
Merhum şair sessiz yaşadığını söylese de onun ses geti-

ren haykırışları yıllar içerisinde mâkes bulmuş, gönüllerde iz 
bırakmıştır. Bugün bizler Ankara’daki vakfımızın yerini tarif 
ederken Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazdığı Tacettin Der-
gahı civarında diye tarif etmekteyiz ve bu vesileyle onu bir kez 
daha rahmetle anmaktayız. Vakfımıza gönül veren arkadaşlar 
da bugün sessiz bir yaşam sürseler de inanıyorum ki yaptıkları 
hayırlı hizmetlerle ilerde rahmetle anılacaklardır.

Toplumda genel olarak insanlar sadece şikayetlerini dillen-
dirir, ama hadi sen de gel düzelmesi için bir çaba ortaya koy 
denildiği zaman hep mazeretler sıralanır. Bunu bir mütefek-
kir: “Herkes dünyanın düzene girmesini ister; Fakat çabayı 
komşudan bekler.” sözleriyle özetlemiştir. İşte vakıf insanı, 
sadece laf üreten değil aynı zamanda gönlünü ortaya koyarak, 
imkanlarını seferber ederek insanlık adına hayırlı iş yapan-
dır. Allah: “Her kavim ve milletin yöneldiği bir yolu ve yöntemi 
vardır; Siz hâyrat yapmaya koşun, bu hususta birbirinizle ya-
rışın.” (Kur’an-ı Kerim 11/148) buyurmaktadır. Hâyrat hayrın 
çoğudur; iyilikler demektir, Kur’ani bir kavramdır. Milletimiz 
bu ilahi buyruğu medeniyetinin temel ilkesi yapmıştır. İnsanla-
rı huzurlu ve mutlu kılacak her düşünce ve eylemi hayırlı bir iş 
olarak görmüş ve onu vakıf ruhu ile bütünleştirmiştir. 

Adıyamanlılar Vakfı’nın tüm fedakar insanlarına söyleyecek-
lerimin özetini, yazmış olduğum bir beyitle ifade etmek isterim;

“Ömür geçmekte bir bir, yaklaştı fasl’ı hazan, 
Verimli ömrümüzün son çeyreği artık ne kazanırsan kazan.” 
Bu anlamlı sözlerden yola çıkarak mütevelli heyetimize, yeni 

yönetimimize, komisyon başkanlarımıza, şubelerimize ve bu 
çalışmalara maddi ve manevi olarak destek veren tüm gönül 
dostlarına başarılar diler, her birini saygı ve sevgiyle selam-
larım. 

VAKFIMIZDA 
YENİ DÖNEM
YENİ AÇILIMLAR

MAKALE

MAHMUT GÖKSU
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı
Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

30 ADIYAMANLILAR VAKFI
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Adıyaman denilince hiç şüphesiz akla çiğ köfte 
gelir. Ünü Türkiye sınırlarını aşan etsiz Adı-
yaman çiğ köftesinin artık patenti de resmi 

olarak Adıyaman’ın oldu.
Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) 
“Adıyaman Etsiz Çiğ Köftesi Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi Takdim Töreni” düzenlendi.
Törene Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Adı-
yamanlılar Vakfı Başkanı Sait  Aybak, AK Parti 
MerkezDisiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman mil-
letvekilleri Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri 
Mehmet Fatih Toprak, İbrahim Halil Fırat, Yakup 
Taş,  TÜRK PATENT Kurumu Başkanı Habip Asan,  
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıya-
man Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Uslu katıldı.

Adıyaman denilince hiç şüphesiz akla 
çiğ köfte gelir. Ünü Türkiye sınırlarını 
aşan etsiz Adıyaman çiğ köftesinin artık 
patenti de resmi olarak Adıyaman’ın 
oldu.

20 HABER

ADIYAMANLILAR VAKFI / ŞUBAT-MART-NİSAN 2018

ADIYAMAN, 
ETSİZ 
ÇİĞ KÖFTE’NİN 
PATENTİNİ 
ALDI  
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HABER

TÜRK PATENT Başkanı Habip Asan, 2017’nin coğrafi 
işaret açısından atılım yılı olduğunu söyledi. Geçen 
yıl 100’ün üzerinde yeni tescille toplamda Türkiye’de 
356 coğrafi işaret tesciline ulaştıklarını anımsatan 
Asan, bunlardan birisinin de “Adıyaman etsiz çiğ köf-
te coğrafi işareti” olduğunu belirtti.
Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının 
AB Komisyonunda tescil işlemlerinin tamamlandı-
ğını ve Avrupa ülkelerinde geçerli olduğunu belirten 
Asan, “14 yeni başvurumuzun komisyonunda işlem-
leri devam etmektedir.” dedi.
‘FARKINDALIĞI ARTTIRIYORUZ’
Ülkelerin kalkınmasında patent, marka ve tasarım 
kadar coğrafi işaretlerin de kalkınma aracı olarak 
kullanıldığını söyleyen Asan, şöyle devam etti:
“Ülkemizde de bu tescilleri yaparak bu konudaki far-
kındalığı artıyoruz ve son dönemde belgeleri törenle 
sunuyoruz ki farkındalığı artıralım diye. Bir taraftan 
tescil sayıları artıyor ama diğer taraftan bu coğrafi 
işaretlerle daha fazla katma değer yaratırız.
Bugün burada tescil belgesini verecek olduğumuz 
Adıyaman etsiz çiğ köfte coğrafi işaret belgesinin 
katma değer yaratma noktasında son derece başarılı 
bir şekilde pazarlama stratejisiyle bilinirliği artmak-
tadır. Bu etkinlikten sonra bunun daha da artacağını 
öngörüyorum. Coğrafi işaretlerin, patent ve mar-
kalardan farkı tüm milletimizin ortak değerleridir. 
Bunlar anonim değerlerdir. Bu başvuruyu Adıyaman 
Ticaret ve Sanayi Odası yapsa bile sonuç olarak bu 
elde edilen belge ve Adıyaman etsiz çiğ köftesinin 
üretimi tüm illerimize serbesttir ve herkes üretebilir. 
Coğrafi işaretlerle katma değer yaratma konusunda 
bu etkinliğin önemli katkısı olacağını düşünüyorum.”
AYBAK: DAHA ÇOK ÇALIŞARAK, ÜRETEREK 
İSTİHDAMA DAHA ÖNEMLİ KATKI SUNMAK 
HEDEFİNDEYİZ 
Adıyamanlılar Vakfı ve ÇİĞDER Başkanı Sait Aybak 
ise coğrafi işaret tescilinin Adıyaman’a verilmesinin, 
hem sektörde hem de Adıyaman’da sevinçle karşı-
landığını belirterek,” Yıllar önce seyyar arabalarda 
satılan çiğ köfteye kalite, standart getirerek alanında 

dev bir sektör oluşturduk. Bu sektörün çoğunluğu 
Adıyamanlı. Bugün yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 
bin bayi ve 70 bine yakın istihdam sağlıyoruz. Bu ka-
rar sektörümüzde heyecanla ve sevinçle karşılandı. 
Daha çok çalışarak, üreterek istihdama daha önemli 
katkı sunmak hedefindeyiz.” dedi.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıya-
man Milletvekili Ahmet Aydın ise özel günlerde çiğ 
köftenin hep ayrı bir yeri olduğunu, muhabbete vesile 
olduğunu söyledi. Şanlıurfa’nın da etli çiğ köftesine 
önceki yıllarda patent aldığını hatırlatan Aydın, ikisi-
nin de ayrı ayrı lezzetler olduğunu aktardı.
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, etsiz çiğ 
köftenin sağlıklı besin olduğunu altını çizerek, diyet 
yapanlara tavsiye etti.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye’de 20 bin etsiz çiğ 
köfte işletmesi bulunduğunu, sektörün büyüklüğü-
nün yıllık 1 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi. 
İşletmelerde ortalama 3 kişi istihdam edildiğine işa-
ret eden Uslu, çiğ köftenin işsizliğin azaltılmasında 
etkisinin olduğunu kaydetti. Konuşmaları ardından 
Habip Asan, Mustafa Uslu’ya tescil belgesini takdim 
etti. Tören sonrasında Adıyaman’ın etsiz çiğ köftesi 
katılımcılara ikram edildi.
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AFRİN’İN ADIYAMANLI “GAZİLERİ” 
TEKRAR CEPHEYE GİTMEK 
İSTİYOR

Adıyamanlılar Vakfı ve Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait 
Aybak, etsiz çiğ köfte sektörünü Adıyamanlıların başlattığını ve büyüttüğünü 
ifade ederek, “Bu mutluluk verici kararı olumlu karşılıyoruz. Bu karar 
sektöre heyecan katacaktır.” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun açıkladığı etsiz çiğ 
köfte patentinin Adıyaman’da tescillenmesi 70 bin 
kişiye istihdam imkanı sunan sektörde de olumlu 
karşılandı.

Yıllardır süren çiğ köfte kimin tartışması, Türk Patent ve 
Marka Kurumu’nun kararıyla sona erdi. Etsiz çiğ köfte coğ-
rafi işaret tescilinin Adıyaman’a verilmesi, hem sektörde 
hem de Adıyaman’da sevinçle karşılandı.

 Adıyamanlılar Vakfı ve Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞ-
DER) Başkanı Sait Aybak, etsiz çiğ köfte sektörünü Adıya-
manlıların başlattığını ve büyüttüğünü ifade ederek, “Bu 
mutluluk verici kararı olumlu karşılıyoruz. Bu karar sektöre 
heyecan katacaktır.” dedi.

 Sektörün öncü ve çatı kuruluşu ÇİĞDER Başkanı Sait 
Aybak yaptığı açıklamada, “Yıllar önce seyyar arabalarda 
satılan çiğ köfteye kalite, standart getirerek alanında dev 
bir sektör oluşturduk. Bu sektörün çoğunluğu Adıyamanlı. 
Bugün yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 bin bayi ve 70 bine 
yakın istihdam sağlıyoruz. Bu karar sektörümüzde heye-
canla ve sevinçle karşılandı. Daha çok çalışarak, üreterek 
istihdama daha önemli katkı sunmak hedefindeyiz. Sek-
törümüzün öncülerine, üreticilerine, Adıyaman Ticaret ve 
Sanayi Odası’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.” 
diye konuştu. 

OSES Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar da, 
patent kararından dolayı mutlu olduklarını belirterek şun-
ları söyledi:

 “Şu anda etsiz çiğ köfte denilince ilk akla Adıyaman geli-
yor. Çünkü biz Adıyamanlılar olarak yıllarca bu ürünü daha 
kaliteli ve sağlıklı bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak 
için yoğun gayret gösteriyoruz. Binlerce bayimizle, binlerce 
çalışanlarımızla dev bir sektör oluşturduk ve ülke ekonomi-
sine katkı sunuyoruz.” 

 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu 
da, bu kararı Adıyaman’ın hak ettiğini vurgulayarak, “2015 
yılında başvurumuzu yaptık ve 2018 yılında bunun marka 
tescilini bitirdik. Komşu ilimiz Şanlıurfa çiğ köftenin kendi-
lerine ait olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Şanlıurfa etli çi-
ğköfte coğrafi işaret tescilini alınca bizler de etsiz çiğ köfte-
nin tescili için başvurduk ve almayı başardık. Doğru ve hak 
edilen bir karardı. Sıfırdan sektör oluşturan, bugün on bin-
lerce vatandaşımıza istihdam sağlayan çiğköftecilerimizi de 
kutluyorum, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇİĞKÖFTE SEKTÖRÜ 
PATENT KARARINDAN 
UMUTLU

22 HABER
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Türk Patent ve Marka Kurumu’nun etsiz çiğ köfteye 
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi vermesiyle Adıyamanlı 
çiğ köfteciler, belgeyi, yöresel müzik, folklor ekibi ve 
çiğ köfte ikramı eşliğinde kutladı.

Etsiz çiğ köfte coğrafi işaret tescilinin Adıyaman’a verilme-
si, Adıyamanlılar ve çiğ köfte üreticileri tarafından büyük se-
vinçle karşılandı. Adıyamanlılar, patent sevincini İstanbul’da 
kendilerine özgü ‘harfane gecesi’ kutlamasında halaylar 
ve türkülerle birlikte çiğ köfte yaparak kutladı. Adıyamanlı-
lar Vakfı başkanlığı görevini de yürüten Etsiz Çiğ köfteciler 
Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, “Biz Adıyamanlılar 
çiğ köfteyi sanayileştirdik, markalaştırdık. Çiğ köfteyi bütün 
Türkiye’ye tattırdık. Türkiye sınırları dışına da taşıdık.” dedi.

Adıyamanlılar, Etsiz Çiğ köfteciler Derneği’nin (ÇİĞDER) 
İstanbul Sultangazi’de düzenlediği programda bir araya gel-
di. Programa, Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı 
Sait Aybak, Kahta Çiğ Köfte sahibi Orhan Güzelaydın, OSES 
Çiğ Köfte Genel Müdürü Hasan Yaşar ve çok sayıda Adıya-
manlı katıldı. Adıyamanlılar, kentlerine özgü ‘harfane ekibi’ 
ve yöresel kıyafetler giyen folklör ekibi eşliğinde kutlama 
yaptı. Halaylar çekildi, türküler söylendi, usta eller, misafir-
ler için çiğ köfte yoğurdu.

“TÜRKİYE’YE HATTA DÜNYAYA TANITTIK”
ÇİĞDER Başkanı Sait Aybak, çiğ köfteyi hem Türkiye hem 

de yurt dışına tattırdıklarını söyledi. 2000’li yılların öncesine 
kadar çiğ köftenin meze olarak tüketilen bir yiyecek olduğu-
nu belirten Aybak şu ifadeleri kullandı:

“Biz Adıyamanlılar bunda ön ayak olduk ve çiğ köfteyi sa-
nayileştirdik, markalaştırdık. Çiğ köfteyi bütün Türkiye’ye 
tattırdık. Hatta Türkiye sınırları dışına da bunu taşıdık. Şuan 
itibariyle baktığımız zaman Türkiye’nin bütün illerinde, il-
çelerinde, beldelerinde hatta köylerinde bile çiğ köfte satış 
noktalarımız var. Bunun öncüleri de biz Adıyamanlılarız. 
Madem öncü biziz, neden bunu Adıyamanlılar’a tescil ettir-
meyelim diye düşündük. Dernek olarak 2015 yılında patent 

enstitüsüne başvurduk ve bugün itibari ile de 
bu belgemizi almış bulunmaktayız. Bunun 
haklı gururunu yaşıyoruz.” 

DOĞAL, KATKISIZ ÜRETİM
Doğal katkısız, renklendirici, tat-

landırıcı kullanmadan üretim 
yaptıklarına dikkat çeken Başkan 
Aybak, “Bizler etsiz çiğ köfte üre-
tiyoruz. Aynı zamanda bakanlığı-
mızın bizlere vermiş olduğu ge-
nelgeye göre üretim yapmaktayız. 
Doğal katkısız, renklendirici kul-
lanmadan, tatlandırıcı kullanmadan 
üretim yapmaktayız. Tamamen or-
ganik. Türkiye’de tüketilen yiyeceklerin 
içinde en doğalı sağlıklısı çiğ köfte” şeklin-
de konuştu.

“BUNU HOŞ GÖRSÜNLER”
Güneydoğu’da bulunan illerden gelen tepkilerden de söz 

eden Başkan Aybak, “Başta Şanlıurfa olmak üzere gerek 
Elazığ olsun, gerek Gaziantep olsun, gerek Kahraman-
maraş olsun özellikle Güneydoğu’daki bazı illerden ciddi 
ve büyük tepkiler aldık ama haklı gururu Adıyamanlılar’ın. 
Çünkü çiğ köfte sektörünün yüzde 85’i Adıyamanlılar’dan 
oluşmakta. Diğer illerin de bunu hoş görmesini temenni 
ediyoruz” dedi.

HABER

ADIYAMANLILAR, 
ÇİĞ KÖFTE “PATENTİNİ” 
TÜRKÜLERLE KUTLADI

23ETKİNLİK
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HABER

Adıyaman’ın kültürü, sanatı, folklorü ve bütün 
güzellikleri İstanbul’da buluşacak. Güneşin en 
güzel doğup battığı yer olan Adıyaman’ın tanı-
tım günleri 18-19-20-21 Ekim tarihlerinde ger-

çekleştirilecek. 
Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Fede-

rasyonu (ADIFED) tarafından ortaklaşa düzenlenecek 
“Adıyaman Tanıtım Günleri”, İstanbul Yenikapı Etkinlik 
Alanı’nda gerçekleştirilecek. Adıyaman Tanıtım Günle-
ri organizasyonunda, Adıyaman’ın tarihi, coğrafi, kültü-
rel ve ekonomik değerleri ulusal ve uluslararası alan-
da tanıtılacak. Adıyaman’ın birbirinden lezzetli yöresel 
yiyecekleri, yemekleri ve el işi ürünleri, tanıtım günleri 
kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kommagene Krallığı’nın merkezi, “çiğ köftenin” baş-
kenti, medeniyetlerin beşiği Adıyaman’a dair yöresel 
tatlar, kültürel değerler beğeniye sunulacak.

Sadece yöresel tatlar değil, Adıyaman’ın tarihi ve tu-
ristik değerleri de tanıtılacak. 

Anadolu’nun binlerce yıllık mazisine ev sahipliği ya-
pan, medeniyetlerin beşiği, inanç ve kültür turizminin 
eşsiz şehri Adıyaman’a ait güneşin en güzel şekilde do-
ğup battığı Nemrut Dağı Milli Parkı, 2500 yıllık Cende-

ADIYAMAN’IN 
“GÜZELLİKLERİ” 
İSTANBUL’DA 
BULUŞUYOR

Haber: Yusuf Atlıhan-Abdulkerim Sonkaya
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re Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia Antik Kenti, 
Adıyaman’ın ortasında “yaşayan tarih” olan Oturakçı 
Pazarı, Çelikhan’ın meşhur “Yüzen Adalar”ı, Peygam-
ber efendimizin sahabelerinden Safvan Bin Muattal 
Hazretlerine ait türbe gibi ortak değerlerin tanıtımı ya-
pılacak. “Adıyaman Tanıtım Günleri”nde Adıyaman’la 
özdeşleşen yöresel tatlar ve organik ürünler de ziya-
retçileriyle buluşturulacak.

Adıyaman’ın meşhur çiğköftesi, yine kentle adeta 
özdeşleşen şillik tatlısı, içli köfte, nar, dut, meşhur 
Besni üzümü, pestil, kavurmalı hıtap, Adıyaman tavası 
gibi lezzetler konukların beğenisine sunulacak.

Etkinlikte, ayrıca, Adıyaman’a özgü “Harfane Gece-
si” ile uluslararası alanda başarılara imza atmış olan 
Adıyaman Folklor Ekibi de gösteriler yapacak.

Organizasyonun kusursuz geçmesi için Adıyaman 
Dernekler Federasyonu (ADIFED) ile Adıyamanlılar 
Vakfı bünyesinde kurulan komisyon, dev organizasyon 
için yoğun mesai harcadı. 

DURSUN: HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ
Etkinliğin sorunsuz geçmesi için hemen her detayı 

ile yakından ilgilenen ADIFED Başkanı Abdurrahman 
Dursun, ilk kez sivil toplum kuruluşu nezdinde düzen-
lenecek olan “Adıyaman Tanıtım Günleri”nde en büyük 
hedeflerinin bir milyon ziyaretçiyi ağırlayarak önemli 
bir rekora imza atmak olduğunu söyledi. Yenikapı’da 
düzenlenecek etkinliğin ekonomik anlamda Adıya-
man’a büyük fayda sağlayacağını belirten Dursun şu 
ifadeleri kullandı:

“Bilindiği gibi Adıyaman, başta doğal ürünler olmak 
üzere birçok alanda doğu ve Güneydoğunun incisi 

olma konumundadır. Doğal ürünlerimizle birlikte kül-
türel zenginliğimizi de programa dahil ederek, dünya 
birinciliğini elde etmiş folklörümüzü oluşturan mahal-
li halk oyunlarımız ile birlikte sanatçılarımızla, şairle-
rimizle, tiyatrocularımızla ve daha da önemlisi sofra-
larımızın vaz geçilmez yöresel tatlarımız ile etkinliğe 
gelen bütün yerli ve yabancı misafirlerimize Adıya-
manlılar Vakfımız ile birlikte unutulmayacak derecede 
güzel bir atmosfer yaşatmak için önemli bir efor sarf 
edeceğiz. Kısacası Adıyaman ilimizin bütün güzel-
liklerini dünyanın başkenti olan İstanbul’da herkese 
tanıtmak hepimizin asil amacı olacaktır. 18-22 Ekim 
tarihlerinde yapılacak olan tanıtım günleri vesilesiyle 
üreticilerimiz ürettikleri ürünlerine pazar bulma şan-
sını da böylece yakalamış olacaktır. İnancım o ki bu 
güzel ve leziz olan ürünlerimizi basın ve medya aracı-
lığı ile Türkiye ye ve Dünyanın gündemine taşıyacağız. 
Bu etkinlik vesilesi ile başta üreticilerimiz olmak üze-
re Adıyaman ekonomisine de büyük katkı sağlayaca-
ğına inancım tamdır. Bu organizasyonda büyük emek 
sarf eden başta ADIFED ve Adıyamanlılar Vakfı olmak 
üzere emeği geçen ve katkısı olan herkese şükranla-
rımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

AYBAK: BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ
Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak ise, tanıtım 

günlerinin Adıyaman’ın tanıtımına çok büyük katkı 
sağlayacağını söyledi. Tanıtım günleri için çaba sarf 
eden herkese teşekkür eden Aybak, tüm Adıyaman-
lıları etkinliğe davet etti.  FED ve Adıyamanlılar Vakfı 
olmak üzere emeği geçen ve katkısı olan herkese şük-
ranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Güneşin en güzel doğup battığı yer olan 
Adıyaman’ın tanıtım günleri 18-19-20-21 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

27ETKİNLİK
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Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği 
paneller devam ediyor.

Adıyamanlılar Vakfı, birincisini İstanbul’da 
düzenlediği “Yerli ve Milli Düşünce Panel”lerini  

Ankara ve Adıyaman ile devam ettirdi.
 Vakfın Ankara şubesi tarafından Hacı Bayram Kon-

ferans Salonu’nda düzenlenen ve oturum başkanlığını 
yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Daire Başkanı Me-
hmet Baki Öztürk’ün yaptığı panele konuşmacı olarak; 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birin-
ci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hasan Ali Çelik, Memur-Sen Genel Başkanvekili Latif 
Selvi, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker katıldı. 

Sunuculuğunu Sıtkı Küçükaslan’ın yaptığı panel yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi.  Panele, Adıyamanlılar 
Vakfı Kurucu Üyesi ve bir önceki başkanı Ömer Özkar-
tal, Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkez Başkan Yardım-
cısı Cuma Durak, Adıyaman ve Ankara şubeleri yöne-
tim kurulu üyeleri, komisyon başkanları, STK, dernek 
ve vakıf temsilcileri, bürokratlar, vakfın gönüldaşları ile 
bursiyerler katıldı.

ÖZKARTAL: YERLİ VE MİLLİ DÜŞÜNCE; VAKIF VE 
İNSANLIK MEDENİYETİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR

Panelin açılış konuşmasını yapan Ömer Özkartal, “ye-
rli ve milli” düşüncenin, vakıf ve insanlık medeniyetinin 
önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Adıyaman-
lılar Vakfı’nın kuruluş sürecini anlatan Özkartal şöyle 
konuştu: “Adıyamanlılar Vakfı; 1996’da 11 kişinin 11 

öğrenciye burs vermesiyle kuruldu. Adıyaman’dan çıkıp 
İstanbul’da imkânı olanla ihtiyacı olan arasında köprü 
kurma amacıyla bir vakıfçı olmak ve İstanbul’dan son-
ra Ankara’da da bu paneli düzenleyebilmek gurur ve 
mutluk verici. En öncü, en önemli, görevini en iyi yapan 
vakıflardan olan Adıyamanlılar Vakfı olarak ‘burada da 
varız’ diyebilmek için Ankara’ya da geldik. Yerli ve Mil-
li Düşünce Panel ini önceden Adıyaman’da yapıyorduk. 
Artık İstanbul ve Ankara’da da yapmaya başladık. Yerli 
ve milli düşünce; vakıf ve insanlık medeniyetinin önemli 

Haber: Gülsüm Kutlu-Yusuf Atlıhan

28 PANEL

ADIYAMANLILAR VAKFI 
“YERLİ VE MİLLİ DÜŞÜNCE” 
PANELLERİNİ ANKARA VE 
ADIYAMAN İLE DEVAM ETTİRDİ
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ADIYAMANLILAR VAKFI 
“YERLİ VE MİLLİ DÜŞÜNCE” 
PANELLERİNİ ANKARA VE 
ADIYAMAN İLE DEVAM ETTİRDİ

bir parçasıdır. Biz de bugün burada bu kapsamda bir panel 
gerçekleştirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz.”

ÖZTÜRK: NE YAPARSANIZ YAPIN ‘BU KİME YARAR?’ 
SORUSUNUN CEVABI YERLİ VE MİLLİ YARARLILIK OL-
MALIDIR

Panelde, eğitimle ilgili konuşan MEB Daire Başkanı Me-
hmet Baki Öztürk ise, paneli düzenleyen Adıyamanlılar 
Vakfı’na teşekkür etti. “Yerli ve milli düşünce hayatımızın 
her safhasında olması gereken bir düşüncedir” diyen Öz-
türk, şunları kaydetti: “Her alanda olasıyla ülkece ilerleme 
kaydedebileceğiz. Bu bağlamda yerli ve milli düşünce ru-
hunu kavramak ve Ankara’da bu paneli düzenleyip dinley-
ici bulmak takdire şayan bir durumdur. 

Necmettin Erbakan hocamız yerli ve milli görüşe 
öncülük etti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
geliştirdi. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra bu düşünce 
daha da oturmuştur. Bu ülkedeki kaoslar maaşını An-
kara’dan alan; emri ise Pensilvanya’dan, Kandil’den, 
okyanus ötesinden alanlar yüzünden oluyor. Bu ülkenin 
havasını, suyunu medeniyetini almış; kendi çıkarlarını ül-
kesinin çıkarlarının üstünde tutmayan, çalışkan, inançlı 
kişilerin sayesinde ülkemiz ilerleyecektir. Ne yaparsanız 
yapın ‘Bu kime yarıyor?’ sorusunun cevabı yerli ve milli 
yararlılık olmalıdır”

ÇELİK: EĞER RUHUMUZA YERLİLİK VE MİLLİĞİ YER-
LEŞTİRİRSEK HER ŞEY YERLİ YERİNDE OLUR

Panelde ekonomi, sanayi ve üretim alanında söz alan 
dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ise Meclis’te 15 yıl kaldığını, uy-
gulamalı, hayatın içinde yaşayan biri olduğunu belirtti. 

29PANEL

Vakfın Ankara şubesi tarafından Hacı Bayram Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ve oturum başkanlığını yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ün yaptığı panele konuşmacı olarak; 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Memur-Sen 
Genel Başkanvekili Latif Selvi, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker 
katıldı. 
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Bakanlıkta işlerin daha farklı olduğunu dile getiren Çe-
lik, şu ifadeleri kullandı:

“Yasayı yapsak da uygulamacılar uygulamıyor, duyur-
muyorsa; faydalanması gerekenler faydalanamıyorsa 
işlevsel olmuyor. Bu yönden yasaları takip etmek lazım. 
Bilim esasında bilinmeyeni aramak, bulmak, ona dair 
keşfedileni dünyaya kabul ettirilmiş hayata dair doğru-
lardır. Önceden teknoloji yapmak suçtu. Uçak yapan 
insanlarımız vardı onları zorla bunlardan alıkoydular. 

1930’lu yıllarda kendi uçağımızı yapıp uçmuşuz. 
Ama bu uçaklara uçuş izni bile alamamışlar. Önem-
li bir sayıda uçak yapmamıza rağmen millilikten 
vazgeçilmiş. Daha ucuza daha iyisini alırız denmiş. 
Ama artık milli ve yerli üretime dair yol kat ediyoruz. 
Önceden paramızla bile bize satılmayan insansız hava 
araçlarını yapıyoruz. Bize ‘Size ucuza veririz, karşı ge-
lirseniz vermeyi keseriz’ gibi tehditleri önlemek için 
yerli ve milli olmalıyız. Ülkenin gelişme ve kalkınması 
mutlak olarak teknoloji ve bilim ile Olur. Eğer siz ileri 
teknoloji üreticisi değilseniz, hayatınızı devam ettirebi-
lecek kadar kazanırsınız ama şirketinizi ve ülkenizi ileri 
götüremezsiniz.”

BİRİNCİ: KENDİ GELENEK VE MEDENİYETİMİZDEN 
BESLENİP MİLLİ VE YERLİ DÜŞÜNCEYLE SAĞLIK 
ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ

Sağlık alanında konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, sağlık alanında alınan or-
tak kararlara dikkati çekti. Son 15 yılda sağlık alanında 
devrim niteliğinde bir ilerleme olduğunun altını çizen 
Birinci,” Sağlık bireysel konularda ilgi konusunda din-
den sonra 2. sırada. Dünyada sağlıkta memnuniyeti 
en fazla olan ülke Türkiye. Eğer sağlığımızı toparlay-
amazsak her gün savaşacağız. 

Bu bağlamda sağlık profesyonelleri işsiz kalmamalı. 
Artık geleneksel tedavi yöntemlerine dönülmeye 
başlandı. Biz de kendi gelenek ve medeniyetimizden 
beslenip milli ve yerli düşünceyle sağlık alanında 
çalışmalar yapmalıyız. Asıl konu koruyucu sağlıktır ve 
maliyeti en düşük olandır.” İfadelerini kullandı.

ÇÖKER: KENDİ GELENEKLERİMİZDEN KÖKEN ALIP,  
YERLİ VE MİLLİ DÜŞÜNCEYLE YOL KAT ETMELİYİZ

Panelde hukuk ve sosyoloji alanında konuşan 
Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, yerli felsefed-
en bahsetti.Göker, şunları anlattı: “40-50 yaşlarından 
oluşan 2 grup yapmışlar. Birinci gruba 1 saat boyun-

ca gençlikten, heyecanından bahsedilmiş, ikinci gru-
ba ise yaşlılıktan, bıkkınlığından bahsedilmiş. Aynı 
anda teneffüs arası verildiğinde birinci grup coşkuyla 
kantine koşarken, ikinci grup olduğu yerde bıkkın bir 
şekilde kalmış. Bugün burada üniversiteli genç ark-
adaşlarımızın bizi dinlemeye gelmesi beni mutlu etti. 
Ben bugün yerli bir hukuktan ziyade yerli bir felsefeden 
bahsedeceğim. Mesela neden Hipokrat yemini ediliyor 
da İbn-i Sina yemini edilmiyor? Tarihte hukuk alanında 
makalelerde hiç Türk bir hukukçuya atıf yapılmamış. 
Bu konuyu felsefi anlamda irdelemek gerekir. 

Neden Amerika’da Türk olan İmam Birgivî’nin 
kürsüsü varken, bizim ilahiyat fakültelerimizde Bir-
givî’nin kürsüsü yok? Eğer arkanda yerleşmiş bir 
felsefi yapı yoksa ne i ş yaparsan yap yobaz olursun. 
Tarihçi Arnold Toynbee’ nin bir sözü vardır; Batılılar 
bu kadar ilerlemişken Türkler 2 şekilde davranabilir, 
ya Müslüman geleneklerine tekrar döner ya da onlar 
da teslim olup Hristiyan olurlar. Biz kendi gelenekler-
imizden köken alıp yerli ve milli düşünceyle yol kat et-
meliyiz.”

SELVİ: KENDİMİZE ÖZGÜN OLAN BİR MEKANİZMA 
KURMALIYIZ

Panelde eğitim alanında konuşmacı olarak görev 
alan Memur-Sen Başkanvekili Latif Selvi şöyle konuş-
tu:  Yerli ve milli düşünceye dayandırılmış bakış açısı 
bizim üretkenliğimizde kıymetlidir. Değerler gerek-
sizdir dersek yanılmış oluruz. İlerleme konusunda 2 
yol izlenebilir, ya böyle gelmiş böyle gider ya da fikri 
bazda akılcı ve yenilikçi şeyleri baz alıp gelişmek. Her-
kesi kuşatana itirazımız olmamalı. Etkileşimin dışında 
kalmamalıyız. 

Yalnızca bu çemberde değil olanın üstüne bir şeyler 
koymalıyız. Değişmez doğrumuz ilahi olanlardır. Beşeri 
olanlar itiraza açıktır. Gelişmek eğitimle mümkündür. 

Batıdan bilim adamları getirtip müfredatımızı bile 
onlara yaptırttık. Eğitimde bir şey üreteceksek bize 
özgün, bizim gelenek ve göreneklerimizle beslenen bir 
sistem olmalı. 

Ülkemizdeki okullaştırılmış eğitim artırılmalı. Yük-
sek lisans ve doktora öğrenci sayısı artırılmalıdır. Ken-
dimize özgün olan bir mekanizma kurmalıyız.” Pane-
lin sonunda, Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üyesi ve bir 
önceki başkanı Ömer Özkartal ve Adıyamanlılar Vakfı 
Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri, katılımcılara 
plaket teslim etti. 
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GENÇ KÖŞE

“Yerli ve Mili Düşünce”  panelinin Adıyaman ayağı 
ise, Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Belediye-
si tarafından Adıyaman Üniversitesi Merkez 
Külliyesi Rektörlük Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi. 
Oturum başkanlığını Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üy-

esi ve bir önceki başkanı Ömer Özkartal yaptığı panele 
konuşmacı olarak, TAGEM Genel Müdürü Hüseyin Gazi 
Kaya, MEB strateji geliştirme Daire Başkanı Mehmet 
Baki Öztürk, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi Doktor 
Öğretim Üyesi Nazif Çetin katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen panele Adıyaman-
lılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy, Adıyamanlılar Vak-
fı Kurucu Genel Sekreteri ve Mütevelli Heyeti Üyesi 
Mahmut Göksu, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürü Adil Alan, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öz-
türk, mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, 
Adıyaman şubesi yönetim kurulu üyeleri, komisyon 
başkanları, STK, dernek ve vakıf temsilcileri, bürokratlar, 
vakfın gönüldaşları ile bursiyerler katıldı.

Panelde konuşan Adıyamanlılar Vakfı önceki dö-
nem Başkanı Ramazan Aksoy Adıyamanlılar Vakfı’nın 
amacının öğrencilere yardım etmek oluğunu söyledi.

Kendi alanlarında yetkin isimleri “Yerli ve Milli Düşünce 
Paneli”nde bir araya getirdiklerini vurgulayan  Aksoy, 
“Vakıf genel başkanı panelistlerimiz var . Milli ve Yerli 
düşünce anlatacaklar.  Başka ne anlatılması lazım. Şuan 
Vakıf nerdeydi nereye geldi. 1996 senesinden biz muha-
cirler olarak İstanbul’da Adıyamanlılar bir araya gelerek 
bir vakıf kurduk. Vakfın amacı şu gördüğümüz gençleri 
İstanbul’a gelenlere nasıl yardımcı oluruz diye o inanç-

ADIYAMANLILAR VAKFI ‘’YERLİ VE MİLLİ 
DÜŞÜNCE PANEL’İNİN’’ ÜÇÜNCÜSÜNÜ 
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİ

ADIYAMAN
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la kurduk. O sene 12 arkadaş 12 
burs verebildik. Ama o zaman 100 
metre karelik bir Aksaray semtinde 
bir apartman dairesinde hizmetlere 
başladık. Çok şükür Adıyamanlılar 
vakfı büyüdü. Şuan da o 100 metre 
karelik bir alan İstanbul bağcılar 
Göztepe mahallesinden 4 bin 200 
metre kare bir alandan o da yet-
medi bir kat daha üstüne atıyoruz. 
5 bin metre karelik bir alanda faal-
iyet yapıyoruz. 12 bursu verdiğimiz 
ilk sene öğrencimize hamd ediyorum şükrediyorum. 
Şuan da bin 300 öğrencimize bu sene burs verdik. Şimdi 
hedefimiz bir Adıyamanlılar Vakfı olarak bir üniversite 
yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Genel Sekreteri ve Müte-
velli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu, bursiyerlere sesle-
nerek, “Yerli ve Milli duruş önemli bir başlık. Özellikle 
15 Temmuz bu FETÖ kalkışmasından sonra yerli ve mil-
li kavramı çok daha yüreğimize işledi. Niye beynini ve 
gönlünü satan insanların ülkesine nasıl ihanet ettiğini o 
gece millete çok açılar yaşatarak hepimiz görmüş old-
uk. Öncelikle insanımızın yerli ve milli ülkesini sevecek 
Türkiye varsa biz varız diyecek. Ülkesinin kalkınması 
için gece gündüz demeden gayret sarf edecektir. Bun-
dan dolayı biz öğrencilerimize milli duruşu milli ve yerli 
düşünceyi mutlaka anlatmamız. Bu iletişim kurmamız  
onları bu ülke vatandaşı olarak önce doğduğumuz to-
praklara vefa borcunu gereği olduğunu anlatmamız 
gereğinden hareketle bu panel başlığı ortaya çıkmış 
oldu” değerlendirmesinde bulundu. Adıyamanlılar Vak-
fı Kurucu Üyesi ve bir önceki başkanı Ömer Özkartal ise 
şunları söyledi:

“Konuşmak güzel ama as olan nedir. İcraat yapmak. 
Fiili olarak bildiğimizi konuşmak. Konuştuğumuzu 
yapmaktır. Bu işler insana onur verir. Ve özgüven ver-
ir. Bana göre Adıyamanlılar vakfı bu arada hem yerli 
hem milli hem de konuştuğunu yapan icraata döken bir 
vakıftır. Ben bütün mensuplarına emeği geçen herkesi 
kutluyorum.” 

Yapılan açıklamanın ardından Adıyaman Üniversit-
esi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, panelde 
kültür hakkında açıklamalarda bulundu. Daha sonra 
sırasıyla konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelde kültür başlığı adı altında konuşan Adıyaman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, 

sömürü düzeninin bizlere dayatma 
istediği kural ve yöntemleri bir ke-
nara bırakıp toplumun yerli ve milli 
olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. 
Gönüllü,“İlim, irfan, bilim ve hik-
metten uzaklaşma görüyoruz. Oysa 
ki bizler toplum olarak değişim ve 
gelişime hazır olup batının bizlere 
dayattığı şeyleri kabullenmemeli-
yiz. Biz Adıyaman Üniversitesi olar-
ak bu konuda çalışmalar yaptık. 
Öncelikle ahilik ve meslek etiği 

adı altında bir ders koyduk kültürümüzü unutmamak 
için. Bunun yanı sıra Eğitim Fakültemizde Değerler 
Eğitimi dersi yoktu. Biz üç sene önce bu dersi de koy-
duk. Sosyoloji Bölümünde hocalarımız İbn-i Haldun’u 
anlatıyor. Bunun yanında İslam Sosyolojisi dersini de 
getirmeyi planlıyoruz. Kainat ilmi derslerimiz devam 
ediyor. Amacımız kültürünü unutmayan, yerli ve mil-
li düşünceye hakim, vatanına milletine bağlı bir nesil 
yetiştirmektir” şeklinde konuştu

Panelde tarım başlığı altında söz alan Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikaları (TAGEM) Genel Müdürü 
Hüseyin Gazi Kaya da yerli ve millim olmanın önemine 
değinerek, kendi çiftçisiyle, kendi topraklarında, kendi 
tohumuyla üretip kendine yeten bir Türkiye hayal et-
tiklerini söyledi Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve idari 
Bilimler Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Nazif 
Çetin, küreselleşme ve ekonomi politikalarından bah-
sederek, yerli ve milli sermayenin bir dönem anlamını 
yitirme noktasına geldiğinin altını çizerek, bugün tüket-
tiğimiz ürünlerin yabancı patentli olduğuna dikkati çek-
ti.

Çetin şöyle devam etti:
 “Biz yatırım değil yastık altı yapıyoruz. Atılım yapma-

ya cesaret edemediğimiz için yıllarca dışarıya bağımlı 
kaldık. Biz zamanında üretmemize rağmen Alman ve 
İngiliz bize ‘Siz üretmeyin biz üretip size daha ucuza sa-
tarız’ dediği için üretmekten vazgeçtik. Biz sanayi devri-
mi ile milli ve yerli sermayeden vazgeçerken 1839’da 
çökmüş, 1856’da borçlanmaya başlamış bir ülke olduk. 
İşte milli ve yerli olmaktan uzak olmak büyümekten ve 
gelişmekten de uzak olmak demektir. Milli ve yerli ol-
malıyız.” 

Panel sonunda panelistler misafirlerin yönelttiği sor-
ulara cevap verirken, panelistlere Adıyamanlılar Vakfı 
Yönetim Kurulu tarafından birer plaket takdim edildi.
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Adıyamanlılar Vakfı’nın geleneksel bayramlaşma 
törenleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Vakfın Bağcılar’daki genel merkezinde düzen-
lenen Ramazan ve Kurban bayramı programları-

na Adıyamanlılar Vakfı bir önceki dönem başkanı Rama-
zan Aksoy, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri 
Mahmut Göksu, Ömer Özkartal, Mustafa Karlı, Hasan 
Aydın, Hüseyin Gözgü,Ankara şubesi yönetim kurulu 
üyeleri Hüseyin Duran, Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu 
üyeleri, komisyon başkanları, çok sayıda STK başkanı, 
İşadamı, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.  

Adıyamanlılar Vakfı bir önceki dönem başkanı Rama-
zan Aksoy, bayramlaşmanın önemine vurgu yaptı. 

İslam coğrafyasının bayrama kan ve gözyaşıyla gir-
diğini belirten Aksoy,”Maalesef biz burada klimala-
rın altında bayramlaşıyoruz ama şuanda Suriye’deki, 

Arakan’daki, Libya’daki kardeşlerimiz kaç senedir hep 
silahların altında bayrama giriyor. Cenab-ı Allah’tan 
temmenni ediyorum ki inşaallah bundan sonra İslam 
dünyasında barış olur. Böyle kan gözyaşı olmaz ki iyi bir 
bayram olur. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

Vakfın Kurucu üyesi ve önceki dönem başkanlarından 
Ömer Özkartal ise bayramlaşma törenine katılan herke-
se teşekkür etti. 

Vakfın Adıyamanlıların evi olduğunu vurgulayan Özkar-

ADIYAMANLILAR VAKFI’NDA 
BAYRAM COŞKUSU 
YAŞANDI 
Vakfın Bağcılar’daki genel merkezinde 
düzenlenen Ramazan ve Kurban 
bayramı programlarına Adıyamanlılar 
Vakfı bir önceki dönem başkanı 
Ramazan Aksoy, Adıyamanlılar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyeleri Mahmut Göksu, 
Ömer Özkartal, Mustafa Karlı, Hasan 
Aydın, Hüseyin Gözgü,Ankara şubesi 
yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Duran, 
Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, 
komisyon başkanları, çok sayıda STK 
başkanı, İşadamı, basın mensupları ve 
vatandaşlar katıldı.

34 HABER
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HABER

tal, şöyle devam etti:
“Onbir arkadaşla beraber kurduğumuz bu vakıf şu 

anda bu bina tapusu, hepsi hepimizin malı mülkü.  
Bunun yanında 1602 metrekare yerimiz var inşallah 
orada çok daha muhteşem bir Adıyaman kültür mer-

kezi, evi, bir kompleks yapılacak Allah’ın izniyle . Buna  
hepimizin duyarlı olması lazım. Şu bina varsa, Adıya-
manlılar Vakfı varsa, sivil toplum kuruluşları güçlüyse 
bunun içinde bir samimiyet bir işe sarılma var. Hepi-
miz işimize sahip çıkmazsak böyle olmaz. Burada in-
san bir enerji alıyor. Şimdi ben birer birer gözlerinize 
baktığımda hakikaten mutluluk duyuyorum, bayram 
beş kat daha bayram oluyor. Bu güzellikler daha ar-
tıyor, daha güçlü düşünebiliyoruz . Adıyamalılar Vak-
fı’nın burada olduğu gibi Adıyaman’da da bildiğiniz 
gibi şubesi var. Aşağı yukarı 800 öğrenciye burs veril-
mektedir. Ankara’da arkadaşlarla yaklaşık üç senedir 
çalışıyoruz , adeta yeni bir ev aldık . İki katlı çok güzel 
bir villa. Yaklaşık 600 bin TL parayı ödedik, tapusu-
nu aldık . Bundan sonra Adıyaman’dan, İstanbul’dan 
, İzmir’den, Türkiye’nin ve dünyanın herhangi bir ye-
rinden bir Adıyamanlı Ankara’ya gittiğinde  gidecek-
leri bir adres var. Bundan sonra Allahı’n izniyle İzmir, 
Bursa, Adana, Antalya gibi illerimizde de Adıyamanlı-
lar Vakfı’nın bir şubesi olursa çok daha güçlü oluruz. 
Hepimiz Adıyamalılar Vakfı’na sahip çıkacağız.”

Vakfın Kurucu Genel Sekreteri ve Mütevelli Heyeti 
Üyesi Mahmut Göksu ise, Kudüs’te yaşananların yü-
rekleri dağladığını söyledi. Birlik ve beraberliğin öne-
mine işaret eden Göksu şöyle devam etti:

“Irkçılık, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bo-

zan en büyük etkendir. Bayramlar bu anlamda birlik 
beraberlik tanışıp kaynaşmanın adresidir. Ankara’da 
güzel bir yer alındı. İnşallah bundan böyle Adıya-
manlılar vakfımızın Ankara’da da güzel bir yeri ola-
cak. Vakıf olarak bundan böyle hedeflerimizi daha da 

büyütecek, daha da geniş kitlelere ulaşabilmek için 
çalışacağız. Bu vakıf hizmetleri hiçbirimizin kesin bir 
görevi değil, hepsi gönüllülük esasına dayalı yaptığı-
mız bir çalışmadır. Çünkü asıl olan insanın gölüne gi-
rebilmektir, rızasına girebilmektir ve Cenab-ı Allah’ın 
rızasına erişebilmektir. Adıyaman burada tanışmamı-
za, kaynaşmamıza vesile olan önemli bir faktördür. 
Bugüne kadar çok güzel şeyler hayata geçti. İnşallah 
bundan böyle de hepimizin duası, bilgisi ve sevgisiyle, 
katkısıyla daha güzel şeyler olacak.”

Adıyamanlılar Vakfı Başkanvekili Abuzer Korkmaz 
da ümmet coğrafyasında çoğu müslümanın bayram-
laşma imkanı bulamadığını belirtti. 

Sivil toplum örgütlerine çok ciddi sorumluluk düştü-
ğünü kaydeden Korkmaz,”Kendi köylerimizde, kendi 
ilimizde, kendi ülkemizde hizmet etmek zorundayız 
ama bir Müslüman olarakn el pençelenip bu ümmet-
tin dertleriyle de dertlenmek zorundayız. Şu an dün-
yada nerde bir kan akıyorsa kesinlikle ümmettin kanı 
akıyordur. Biz sivil toplu örgütleri olarak her zaman 
kavli duada bulunuyoruz ama bunun yanında fiili dua-
da da bulunmak istiyoruz, yani bizzat işin içinde olma-
mız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma gerçekleşti-
rildi.
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Adıyamanlılar Vakfı Eylül ayı olağan yönetim kuru-
lu toplantısı gerçekleştirildi.

Vakfın Bağcılar’daki genel merkezinde ger-
çekleştirilen toplantıya Adıyamanlılar Vakfı Baş-

kanı Sait Aybak, bir önceki dönem başkanı Ramazan 
Aksoy, Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Özkartal, yönetim 
kurulu üyeleri, komisyon başkanları katıldı. Eylül ayı 
olağan toplantısında, Adıyaman Dernekler Federasyonu 
(ADIFED) ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından, 18-19-20-21 
Ekim tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirile-
cek “Adıyaman Tanıtım Günleri” için devam eden çalış-
malar masaya yatırıldı. Adıyaman Dernekler Federas-
yonu (ADIFED) Başkanı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan 
Yardımcısı Abdurrahman Dursun, çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.  Komisyonun çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürdüğünü belirten Dursun, tanıtım günlerine katılı-
mın en üst seviyede olacağını söyledi. 

“Adıyaman Tanıtım Günleri”nin sorunsuz geçmesi için 

gerekli görüşmelerin yapıldığını ve görüşmelerin devam 
edeceğini belirten Dursun, ”Adıyaman’da ilçe belediye 
başkanları ile görüşmeler yapıldı. Etkinliğe gerekli ka-
tılım sağlanacak. Stantların yapılanması tamamlanmak 
üzere. Stantların yarısı şimdiden alınmış durumda. Ta-
nıtım süreciyle ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. 
Çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor.” ifade-
lerini kullandı.

  2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılı ile ilgili burs 
müracaatın başlanmasıyla birlikte burs çalışmaları da 
toplantıda ele alındı. Adıyamanlılar Vakfı burs komis-
yonundan sorumlu Başkan yardımcısı Mehmet Yalçın, 
Burs başvuruları, burs verilecek öğrencilerin belirlen-
mesi için yapılacak mülakatların tarihleri ile ilgili bilgi 
verdi.  Olağan toplantıda ayrıca, Ekim’de Alanya’daki 
Wome Deluxe otelinde gerçekleştirilecek olan Adıya-
manlılar Vakfı’nın bu yılki istişare toplantısı hazırlıkları 
da ele alındı.

Haber: Yusuf Atlıhan

ADIYAMANLILAR VAKFI, 
BURS GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Vakfın Bağcılar’daki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya 
Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak, bir önceki dönem başkanı 
Ramazan Aksoy, Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Özkartal, yönetim kurulu 
üyeleri, komisyon başkanları katıldı.

36 HABER
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Tarih boyunca insanlık, sapık düşünce ve dav-
ranışlardan muzdarip olmuştur. Neslin mu-
hafazası ve selameti için çareler aramıştır. 
İfsat hareketlerinin büyük bir kısmı da planlı, 

programlı, uzun vadeli, yahudi patentli toplum mü-
hendisliği çalışmalarıdır.

Batıl felsefik akımların tamamı; İslam öncesi 
inançların yanlış uygulamalarına karşı ortaya çıkmış 
tepkisel hareketlerdir. ‘’…İZİM’’ lerin tamamı tepki 
orjinlidir. Kur’anı bilmeyenler, anlamayanlar ve uzak 
kalanlar ‘’İzim’’ lerin tuzağına çok kolay düşerler. 
Çünkü Kur’an değişmeyen yegane ilahi mesajdır ve 
muarızlarına asırlardır, ‘’mislini ya da bir suresini 
getirin’’ diye meydan okuyor, düşmanın bir tane-
si cevaba cesaret edemiyor, edememiş ve edemez. 
Çünkü Kur’an Allah’ın kelamıdır. 

Tebbet suresinden etkilenerek Müslüman olduğu-
nu ifade eden Papaz; ‘’Ebulehep, Tebbet suresi nazil 
olduktan sekiz sene sonra öldü, sekiz sene zarfında 
Ebulehebin Müslüman olmayacağını Allah’tan baş-
kası bilemezdi. Dolayısı ile Kur’an her şeyi bilen Al-
lah’ın kelamıdır. Ben de bu Kur’an’a, onu indirene ve 
kendisine Kur’an verilen Muhammed’ul Emin’e iman 
ettim’’ diyor. 

Kur’ana sarılan sarsılmaz ve sapmaz, çünkü O, 
hablullahtır, kendisine sarılanı bırakmaz, sığınanı 
korur, okuyanı ferahlatır, yönelene istikamet verir. 
Ömrünü Ateizmi savunmakla geçiren bir ateist, ölü-
münden birkaç ay önce; ‘’ Ben ömrümü ateizmi mü-
dafaa ile geçirdim, ama görüyorum ki, kâinatta her 
an bir şeyler oluyor ve her şey bir düzen dâhilinde 
gerçekleşiyor, bir düzen varsa, bu düzeni sağlayan 
bir münezzim de vardır. İşte bu düzeni sağlayan 
Kudret sahibi; kimisinin Tanrı, kimisinin Muharrikul 
evvel, Kimisinin de Huda dediği Allah’tır’’ İtirafında 
bulunuyor.

‘’Kâinat bütün zerratıyla Allah’ı tesbih eder.’’ İnsan 
bu tesbihat zincirinden koparsa kendine zulmeder. 
Bilgi iyiyi, cehalet kötüyü temsil eder. ‘’Kâinatta te-
sadüfe tesadüf edilmez.’’ der Sokrates…

‘’Şüphesiz Allah katında tek din İslam’dır’’, ‘’Kim 

İslam’dan başka bir din ararsa, edindiği din kendi-
sinden asla kabul edilmeyecektir ve O, ahirette de 
mahvolup gidenlerden olacaktır.’’ (Ali İmran 19-85)

Tevhit inancını sarsma ve İslam’ın surlarında ge-
dik açma amaçlı ortaya atılan fitnelerden bir tanesi 
de ‘’Deizm’’dir. Bilgi kirliği ile kafası karıştırılan, asli 
değerlerinden uzaklaştırılmış gençliği zehirlemeye 
yönelik bir operasyondur deizm. Deizm bir din değil-
dir. Belki bir hastalıktır. Kulluktan kaçıp kolaycılığa 
sarılmaktır. Karışmayan, hesap sormayan bir yara-
tıcı fikri, insanı bu dünya ile sınırlayan bir düşünce 
bozukluğudur. Hâlbuki insan ebediyete namzettir, 
ebediyet ister. Mazlum zalimden hakkını alacağı 
hesap günü, muhasebe meydanı ister. Bu dünyada 
herkesin yaptığının yanına kar kalması akli, insani 
ve adil değildir. Mutlak adaletin tecellisi insan hay-
siyetinin gereğidir. Kâinattaki değişim ve dönüşüm, 
mevsimlerin gelişi, her bahar farklı açan çiçekler, 
bir önceki senenin ne aynısı ne de ayrısı olan mey-
veler, her an her şeyi gören ve evirip çeviren bir Yüce 
kudretin olduğunu ispatlar. Yaratmanın devam et-
tiğini kör kalplerin kör gözlerine sokar. Sayamaya-
cağımız kadar nimetlerle perverde eden zat elbette 
bizden şükür ister, ibadet ve taat ister.

Deistler; etkisiz, yetkisiz, ilgisiz, köşesine çekilmiş, 
hiçbir şeye karışmayan bir tanrı ihdas ederler. Yarat-
mış bırakmış bir Tanrı… Peygamber yok, kitap yok, 
ibadet yok, hesap yok, mizan yok… Böyle bir düşünce 
küfür olmakla beraber; şerefli, aziz, mükemmel ve 
mükerrem olan insanı ottan, odundan, hatta hayvan-
dan daha aşağılık bir derekeye düşürür.

Deizm ve benzeri hastalıklardan neslimizi muha-
faza etmek için; Temel değerlerimiz çerçevesinde 
yeniden bir kimlik inşası gerekmektedir. İslam fıtra-
tına uygun bir şekilde sosyal dokumuzu yeniden ihya 
etmeliyiz. Bu ihya dört şeyle yapılabilir; Helal lokma, 
bilgi, ilgi ve dua. Haramla hayır inşa edilmez. Helal 
lokma ailenin, bilgi ve ilgi aile ve eğitimcilerin, dua 
da ümmettin ortak sorumluluğudur. 

Allah’ım aklımızı ve neslimizi muhafaza eyle! 
Âmin…

GENÇLİK 
VE İNANÇ

ABDULGANİ TEKİN
 
Tevhit inancını sarsma ve İslam’ın surlarında gedik açma amaçlı ortaya atılan 
fitnelerden bir tanesi de ‘’Deizm’’dir. Bilgi kirliği ile kafası karıştırılan, asli 
değerlerinden uzaklaştırılmış gençliği zehirlemeye yönelik bir operasyondur 
deizm. 

KÖŞE YAZISI
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MİLLETVEKİLİ TOPRAK 
VAKFIMIZI VE ADIYAMANLI 
STK’LARI ZİYARET ETTİ

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Fatih 
Toprak, Adıyamanlılar Vakfı’nı ziyaret etti.

Vakfın İstanbul Bağcılar’daki genel mer-
kezinde gerçekleşen ziyarette, Adıyamanlılar 

Vakfı mütevelli heyeti üyeleri Ömer Özkartal, Musta-
fa Karlı, Hüseyin Gözgü ve yönetim kurulu üyeleri de 
hazır bulundu.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer 
Özkartal, Toprak’ın ziyaretinden duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Adıyamanlılar Vakfı olarak ihtiyacı 
olan herkese yardım eli uzatmaya çalıştıklarını belir-
ten Özkartal, şunları ifade etti:

‘’Suriye’deki kardeşlerimiz için bir haftada 25 tır 
yardım malzemesi hazırlayıp gönderdik. Amacımız 
daha fazla muhtaç sahibine ulaşmak, daha fazla öğ-
renciye burs desteği sağlamak. Vakıf olarak sadece 
burs yardımında bulunmuyoruz, toplumun her kesi-
me dokunma gayretindeyiz. Mesela Adıyaman’da bu-
lunan köyler için proje üretip taziye evleri açabiliriz.” 

Milletvekili Mehmet Fatih Toprak ise Adıyamanlılar 
Vakfı’nın hizmetlerini takdirle izlediğini söyledi.

Adıyaman’a hizmet noktasında hiçbir fedakarlık-
tan kaçınmayağını belirten Toprak,”Adıyamanlılar 
Vakfı’nın memleketimiz için önemini biliyorum. Her 
yıl yüzlerce öğrencimize burs veriliyor. Bizler de bu 
noktada kendilerine destek olacağız. Bizler Anka-
ra’da, vakıf üyeleri de İstanbul’da Adıyaman’ın geliş-
mesi için var gücümüzle çalışacağız.” dedi. 

Türkiye’nin çok güzel bir ülke çok güzel bir ülkede 
yaşadıklarını vurgulayan Toprak, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan gibi bir liderimiz var. Hamdolsun Osman-
lı tarihinde bile en başarılı sayılabilen 3-4 liderimiz 
var. İslam coğrafyasının lideri olarak hakkı haykıran 
bir liderimiz var. Bize de en az onun kadar çalışmak 
düşer. Adıyaman’ımız için, Türkiye için her birlikte 
çalışacağız. İnşallah her zaman güzel şeyler konu-
şuruz.” diye konuştu.

Ankara şubesinin de açılmasıyla birlikte vakfın 
daha da güçlendiğini vurgulayan Toprak, vakfın hiz-
metlerini yakından takip ettiğini vurguladı. Toplantı-
da söz alan yönetim kurulu üyeleri de Adıyaman’ın 

sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.
Milletvekili Toprak, Adıyaman Dernekler Federas-

yonu (ADIFED) başkanlığını da yürüten AK Parti Sul-
tangazi İlçe Başkanı ve aynı zamanda vakfımız baş-
kan yardımcısı Abdurrahman Dursun’u makamında 
ziyaret etti. Toprak, İstanbul ziyaretleri kapsamında 
ayrıca İstanbul’da faaliyet gösteren Adıyamanlı der-
nek ve STK’ları da ziyaret etti, istişarelerde bulundu. 

Ziyaretlerde hemşehrilerinden yoğun ilgi gören 
Toprak, 2 ayda birçok ziyaret gerçekleştirdiğini belir-
terek, Adıyaman merkezin yanı sıra tüm ilçelerinde 
halkın sorunlarına yakından ilgi gösterdiğini , önü-
müzdeki süreçte daha fazla çalışacaklarını kaydetti.

Toprak’a İstanbul’daki ziyaretlerinde Ba-der Baş-
kanı Hüseyin Sevinçtekin eşlik etti. 

38 ZİYARET
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ÖZDEKAYMAKLAR KASAP& 
MANGAL RESRAURANT

1961’DEN BERİ DEĞİŞMEYEN LEZZET…
EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR
SİGARA İÇİLEN BÖLÜMÜMÜZ BULUNUR
EŞSİZ LEZZETLERİMİZDE ZEYTİNYAĞI VE AYÇİÇEK YAĞI 
KULLANILMAKTADIR
KASAP REYONUMUZ BULUNMAKTADIR
KASAP REYONUMUZ DA HİZMET VERMEKTEDİR
ETLERİMİZ BALIKESİR VE TRAKYA ETİDİR
EVLERE ÖZEL ET SİPARİŞİ ALINIR
SABAH 07.00-AKŞAM:22.00 SAATLERİ ARASINDA 
HİZMETİNİZDEYİZ. 
PAZAR GÜNLERİ AÇIĞIZ  

ADRES:
FATİH CADDESİ NO: 33 MERTER-GÜNGÖREN-İSTANBUL
TELEFON: 02125542021-02125562021
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Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman şubesi başkanlığındna 
bayrak değişimi oldu. Öncelikle şubenin kuruluşundan 
bu yana görev yapan tüm başkan ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bera-

ber, vakfımızın çıtasını daha da yükselterek görevi başka arka-
daşlarımıza devreceğiz.

Bizi bu göreve layık gören genel başkanımız Sait Aybak, 
mütevelli kurulu üyesi abilerimizden Ramazan Aksoy, Ömer 
Özkartal, Ali  Şahin, Mahmut Göksu ve Adıyaman şubesinde 
görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Allah bizleri 
mahçup etmesin. Bir olarak değil, birlik olarak beraberlik ve 
kardeşlik ruhu içerisinde hizmet yarışında olacağız.

Tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla Türkiye’de önemli bir 
yere sahip olan ilimiz teröre hiçbir zaman prim vermemiştir. 

Bundan sonra da vermeyecektir. Adıyaman “huzur şehridir.” 
Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlikte yaşamanın 
en güzel örneğidir. Şehrimiz üzerinde farklı hesaplar üzerinde 
olanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Güzel şehrimizi 
karıştırmaya ve huzuru bozmaya güçleri yetmeyecektir. Bu ko-
nuda vatandaşlarımızın duyarlı bir tutum içerisinde olduğunu 
belirtmek isterim. Adıyaman denilince akla dostluk gelir, kar-
deşlik gelir, sevgi gelir, barış gelir; İnsanın hoşgörüsü gelir, 
mertliği gelir, misafirperverliği gelir, vatanseverliği gelir. Kısa-
cası, Adıyaman denilince akıllara samimiyet gelir. 

Kararlı ve güçlü yarınlar için vakfımızı daha da büyütme ve 
genişletme çabası içerisindeyiz. Bizlere bu yolda destek olan 
tüm dost ve arkadaşlarımıza teşekkür eder, saygı ve selamla-
rımı sunarım.

Ecz.Abdulhamit Ünsal
Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı

Bağcılar belediyesinin geleneksel olarak Ra-
mazan ayı dolayısıyla Kirazlı Metro istasyo-
nunda Adıyamanlılar Vakfına tahsis ettiği 
standa her yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetten 

bürokrasiye, sanat dünyasından basın camiasına ka-
dar her kesimden yoğun ilgi gördü.

Adıyamanlılar Vakfı Başkan yardımcısı Cuma Du-
rak’ın yoğun çabalarıyla açılan ve vakfımızda çeşitli 
görevlerde bulunan Cumali Doğan’ın sorumluluğun-
da hizmet veren standı, siyasetten bürokrasiye, sa-
nat dünyasından basın camiasına kadar çok sayıda 
kişi ziyaret etti. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, 
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 
da Kirazlı meydanında kurulan standımızı ziyaret 

etti.   Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Cuma 
Durak’tan Adıyaman ve stant hakkında bilgi alan 
Kurtulmuş’a, Adıyaman damak tadının vazgeçilmez 
lezzetlerinden çiğ köfte ve Şah Osmanlı Kahvesi ik-
ram edildi. Kurtulmuş’a, Adıyamanlılar Vakfı Başkan 
Yardımcısı Cuma Durak, Adıyamanlılar Vakfı Başkan 
Yardımcısı ve AK Parti Bağcılar İlçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Hüseyin Göksu, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağrıcı ve AK Parti Bağcılar İlçe Baş-
kanı İsmet Öztürk eşlik etti.

Öte yandan vakfımızda çeşitli görevlerde bulunan 
Cumali Doğan’ın düzenlediği iftar programında Adı-
yamanlılar Vakfı bursiyerleri bir araya geldi. 

ADIYAMANLILAR VAKFI’NIN 
RAMAZAN STANDINA HER 
KESİMDEN YOĞUN İLGİ
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Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Kirazlı Metro 
istasyonunda belediye tarafından kurulan stantlarda, 
yöresine ait folklorik özelliklerinin ve kültürel değerle-
rinin tanıtımını yapan sivil toplum kuruluşlarına teşek-

kür plaketi verdi.
 Vakfımız adına plaketi, Vakıf Başkan Yardımcısı ve Bağcılar 

Belediyesi Meclis Üyesi Cuma Durak, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağrıcı’nın elinden aldı. Başkan Çağrıcı, Rama-

zan ayı boyunca tanıtıma ve etkinliklere katkılarından dolayı 
Durak’a teşekkür etti.Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı 
ve Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Cuma Durak, plaketten ve 
desteklerinden dolayı Başkan Çağrıcı’ya ve Bağcılar Belediye-
sine teşekkür etti.

Durak, Adıyamanlılar Vakfı olarak, Bağcılar Belediyesi ile iş 
birliği içinde önemli projelere imza attıklarını,  sonraki süreçte 
de bu işbirliğini daha da ileriye taşımak istediklerini söyledi. 

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NDEN VAKFIMIZA PLAKET

Adıyamanlılar Vakfı bünyesinde kurulan Genç Adıya-
man Platformu, İstanbul’da eğitim gören Adıyamanlı 
üniversite öğrencilerini “Geleneksel 1 Mayıs Pikni-
ği”nde bir araya getirdi.

Adıyamanlılar Vakfı İstanbul’da eğitim gören Adıyaman 
gençliğini buluşturmaya devam ediyor.

Vakıf bünyesinde kurulan Genç Adıyaman Platformu, 
üniversite öğrencilerini geleneksel 1 Mayıs pikniğinde bir 
araya getirdi. Kayabaşı Şamlık Piknik Alanında, Başakşehir 
Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Adıyamanlılar Vakfı Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ahmet Melik ve vakıf yönetim kurulu üyesi 
Mustafa Karataş’ın desteği ile düzenlenen pikniğe, İstan-
bul’da çeşitli üniversitelerde eğitim gören çok sayıda Adıya-
manlı üniversite öğrencisi katıldı.

Pikniğe, Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkez Başkan Yar-
dımcıları Cuma Durak, Hasan Demir, Başakşehir Belediyesi 
Başkan Yardımcısı ve Adıyamanlılar Vakfı Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ahmet Melik, Adıyamanlılar Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Karataş, Mezunlar Komisyonu Başkanı Hü-
seyin Teke, Sanatçılar Komisyonu Başkanı İbrahim Harika-
ses, Cumali Doğan ve sanatçi İdo Adıyaman katıldı.

Bursiyerler, birlikte yemek yedi, sportif faaliyetlerle yo-
ğun geçen sınav döneminin ardından stres attı. Sanatçılar 
İbrahim Harikases ve İdo Adıyaman da türküleriyle pikniğe 
renk kattı.  Piknikte, öğrenciler arasında bilgi yarışması da 
düzenlendi.  Yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve 
çeşitli kitaplar hediye edildi.

GENÇ ADIYAMAN
PLATFORMU’NDAN 
COŞKULU PİKNİK

41HABER



42

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

BAĞPINAR FİDANCILIK

Bağpınar Fidancılığın üretmiş olduğu meyve fidanlarının tamamı Tarım ve 
Köy işleri Bakanlığı yetkilileri tarafından denetiminden geçmiştir ve üret-
miş olduğumuz fidanlarımız sertifikalıdır.

ADRES
 • BAĞPINAR/ADIYAMAN
 • 0 (535) 5887636
 • Mail:bilgi@bagpinarfidancilik.com
 • Telefon:5325694183
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Adıyamanlılar Vakfı günden güne büyümeye ve 
güçlenmeye devam ediyor. Kurulduğu 1996 
yılından bu yana eğitime desteğini kesintisiz 
olarak sürdüren, daha çok ihtiyaç sahibine 

ulaşmayı amaç edinen Adıyamanlılar Vakfı yeni şu-
belerle büyümeye devam ediyor. İstanbul ve Adıya-
man şubelerinin ardından Ankara şubesini de faali-
yete geçiren vakıf, başkentte Hamamönü semtinde 
alınan yeni vakıf binasına da taşındı.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara şubesi,bundan böyle 
hayırsever iş adamları tarafından alınan yeni bina-
sında hizmetlerine daha güçlü ve kararlı bir şekilde 
devam edecek.   Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait 
Aybak, vakfın yeni hizmet binasını inceleyerek An-
kara şubesi yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.  
Başkan Sait Aybak, vakıf olarak her zaman bayrağı 
daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi. An-
kara şubesinin yeni binasının alınmasında emeği 
geçen hayır sever işadamlarına teşekkür eden Ay-
bak, vakıf olarak eğitime verdikleri desteğin artarak 
süreceğini belirtti.  Adıyaman Vakfı Mütevelli Heyeti 
Ömer Özkartal ise artık Adıyamanlıların Ankara’da 
bir evi olduğunu belirterek,yeni binanın hayırlara ve-
silere olması temennisinde bulundu.

VALİ KALKANCI’DAN ANKARA ŞUBESİNE ZİYARET
Vakfımızın tarihi Hamamönü semtinde bulunan 

Ankara Şube binasını ziyaretinde Adıyaman Valisi N.
Naci Kalkancı’ya Adıyaman Belediye Başkanı F.Hüs-
rev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Talha Gönüllü, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti 

Üyeleri Mahmut Göksu ve Ömer Özkartal eşlik etti. 
Ankara şubesi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Duran, 
Ankara şubesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.  
Adıyamanlılar Vakfının bugüne kadar yapmış olduğu 
hizmetleri takdir eden heyet, Vakfın Ankara’da yapa-
cağı çalışmalarda başarılar diledi.  

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer 
Özkartal, Ankara Şubesinin Adıyaman için çok 
önemli olduğunu ve Ankara’da başarılı çalışmalar 
yapacaklarına inandığını belirtti. Adıyamanlılar Vak-
fı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu ise Ankara 
Şubesinin açılmasının çok önemli olduğunu belirte-
rek vakfın daha da güçlendiğini vurguladı.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak da Ankara 
şubesini ziyaret ederek bilgi aldı. 

ADIYAMANLILAR VAKFI 
ANKARA  ŞUBESİ, 
KENDİ BİNASINDA HİZMET VERECEK

HABER

İstanbul ve Adıyaman 
şubelerinin ardından Ankara 
şubesini de faaliyete geçiren 
vakıf, başkentte Hamamönü 
semtinde alınan yeni vakıf 
binasına da taşındı.
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Adıyamanlılar Vakfı, 2017-2018 sezonunun son 
“öğrenci buluşmaları”nda mezun olan 85 bursi-
yere plaket takdim etti.  Adıyamanlılar Vakfı’nın 
Bağcılar’daki genel merkezinde düzenlenen se-

zonun son öğrenci buluşmalarına, Adıyamanlılar Vakfı 
Başkanı Sait Aybak, önceki dönem Adıyamanlılar Vakfı  
Başkanı Ramazan Aksoy, Esenler Belediye Başkanı Me-
hmet Tevfik Göksu, vakfın mütevelli heyeti üyeleri, yöne-
tim kurulu üyeleri, komisyon başkanları ve bursiyerler 
katıldı. 

     Toplantıda konuşan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait 
Aybak, vakfın 23 yıllık geçmişinde marka haline geld-
iğini söyledi.  Adıyamanlılar Vakfı’nın gerek yaptıklarıyla, 
gerek icraatlarıyla, gerek değerli başkanlarıyla yaptığı 
hizmetlere şahit olduklarını vurguladı. Aybak şöyle de-
vam etti:

“Vakfın yükünün ağırlığını biliyorum, hissediyorum. 
İnşallah vakfın değerinin üstüne değer katarak güzel 
şeyler yapmaya çalışacağız yönetimle birlikte. Bun-
dan sonraki süreçte öğrenci kardeşlerimizle sık sık 
görüşeceğiz. Elimizden geldiğince burs alan öğrenci 
sayısını yükseltmeye çalışacağız. Hepinize çok teşekkür 
ederim. Öğrencilerimizle ilgili ciddi planlarımız, pro-
gramlarımız var. El ele vererek çok daha güzel şeyler 
yapacağız.    Adıyamanlılar Vakfı önceki dönem Başkanı 
Ramazan Aksoy ise, mezun olan öğrencilere nasihat-
lerde bulundu. 

Görevi devralan Sait Aybak’a başarılar dileyen Aksoy, 
”Sait Aybak kardeşimiz inanıyorum ki şu 3,5 senedeki 
bu başarıyı devam ettirecek. Sait Aybak iş dünyasın-
da başarısını kanıtlamıştır. Sait kardeşimin Burs alan 
öğrenci sayısını 4 sene sonra 1300’den 2600’e çıkarma 

Haber: Yusuf Atlıhan

44 EĞİTİM

ADIYAMANLILAR VAKFI, 
2017-2018 SEZONUNDA 
85 MEZUN VERDİ
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ADIYAMANLILAR VAKFI, 
2017-2018 SEZONUNDA 
85 MEZUN VERDİ

başarısını göstereceğinden şüphem yok. Bu işler fedakârlık 
işidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üyesi Ömer Özkartal ise, me-
zun bursiyerlere başarı diledi. Mezun öğrencilere nasihat-
lerde bulunan Özkartal, Ankara şubesinin açılmasının öne-
mini vurguladı. 

GÖKSU: FARKINDALIĞINI ORTAYA KOYACAK BİR CV’Nİ-
ZİN OLMASI GEREKİYOR

Sezonun son öğrenci buluşmalarında bursiyerlerle tecrü-
belerini paylaşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik 
Göksu, mezun olan öğrencilerin ilk olarak ellerinden tutacak 
bir dost aradığını dile getirdi. Öğrencilere her alanda kendil-
erini geliştirme tavsiyesinde bulunan Göksu, bursiyerlere 
,”mutlaka bir idealiniz olmalı” diye seslendi. 

Göksu şöyle devam etti:
“Üniversite birinci sınıfa başladığınızda önce havalı bir 

şekilde başlarsınız. Şunu çok iyi bilmeniz lazım; üniversi-

45EĞİTİM

 Toplantıda konuşan Adıyamanlılar 
Vakfı Başkanı Sait Aybak, vakfın 
23 yıllık geçmişinde marka haline 
geldiğini söyledi.  Adıyamanlılar 
Vakfı’nın gerek yaptıklarıyla, 
gerek icraatlarıyla, gerek değerli 
başkanlarıyla yaptığı hizmetlere 
şahit olduklarını vurguladı.
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Tevfik Göksu: Bir insan için en büyük referans  kendisidir. Yani kendi 
gayreti, kendi heyecanı, kendi başarısıdır. İkincisi, sosyal ve kültürel 
çevresidir. Gerçekten insanlar hayatta bir yere adım atarken, sosyal ve 
kültürel çevresinin referansı, onun hayatta hızlı yol alabilmesi için en 
önemli referans kaynağıdır. Üçüncüsü de ailesidir. 

SÖYLEŞİ

teden mezun olmak çok kolay artık. Üniversiteye 
girmek de eskisi gibi zor değil. Ama şimdi esas fark, 
farkındalık ortaya koyabilecek üniversite mezunu 
olmak. CV’nizde bir üniversite mezunu yazıyor ol-
masının çok büyük anlamı yoktur. 

Farkındalığını ortaya koyacak bir CV’nizin olması 
gerekiyor. Bu farkındalığı ortaya koyabilecek  insanın 
hayatta 3 tane referansı vardır; bir tanesi kendisi. Bir 
insan için en büyük referans   kendisidir. Yani kendi 
gayreti, kendi heyecanı, kendi başarısıdır. İkincisi, so-
syal ve kültürel çevresidir. Gerçekten insanlar hayatta 
bir yere adım atarken, sosyal ve kültürel çevresinin 
referansı, onun hayatta hızlı yol alabilmesi için en 
önemli referans kaynağıdır. Üçüncüsü de ailesidir. 

Adıyamanlılar Vakfı’nın sunduğu en önemli nimet, 
size tanıdığı sosyal ve kültürel  çevredir. Bu sosyal ve 
kültürel çevrenin kıymetini bilin. Bu sosyal ve kültürel 
çevrenin hazzını yaşayın ama şunu da bilinki her bir-
iniz hayata atıldığınızda bu sosyal ve kültürel çevreye 
katkı sunun. Bu sizin hayatta var olabilmeniz için en 
güzel şeylerden bir tanesidir. Adıyamanlılar Vakfı’nda 
bugüne kadar emek veren bütün abilerimize, ne ka-
dar teşekkür etsek azdır.”

 “Adıyamanlılar Vakfı şimdiye kadar on binlerce 
öğrenciye burs verdi. Peki, bu on bin öğrenciden haya-
ta atılan kaç tanesi dönüp de Adıyamanlılar Vakfı’na 
burs vermeye başladı?” diyen Göksu, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bunun olması lazım. Çünkü şunu iyi bil-
memiz lazım, insanlar hayatta iyilikleriyle yaşarlar. 
Aliye Izzetbegoviç’in çok güzel bir sözü var; Dünya 
hayatı güzel iş yapan, iyi iş yapan ve salih amel işley-
enlerin dışında herkesin kaybedeceği bir hayattır. 
Çünkü hangi salih ameli yaptıysanız o sizi takip eder. 
Hayatınızda ya başkalarına ilham veren olacaksınız ya 
da başkalarından   ilham alan olacaksınız. Eğer çok 
küçük bir dünyanız varsa, sadece kendi kendinizle 
kalır hep başkalarından ilham alırsınız. Hayatta bir id-
dianız, idealiniz varsa başkalarına ilham verenlerden 
olursunuz. Tercih size ait. Tercihiz hayatınızı yönlen-
direcektir. 

Bize düşen görevse, bu tercihinizi doğru yapmanız 
hususunda sadece ve sadece tavsiyede bulunmaktır. 
Mutlaka   iddianız ve idealiniz olsun. İddianız ve ide-
aliniz, bu toplum ve millet adına olsun. Hepinize bir 
ömür başarılar diliyorum. Bu bursları verenlere, bu 
emeği ortaya koyanlara teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, mezun olan 85 bursiyere 
mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 
plaket takdim edildi.

Duygu ve düşüncelerini dile getiren mezun öğren-
ciler, Adıyamanlılar Vakfı’na, eğitim hayatları boyunca 
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.    

EĞİTİM
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Adıyamanlılar Vakfı bünyesinde faaliyet göste-
ren ve gönüllü gençlerin çalışmalarıyla her ge-
çen gün anlamlı projelere imza atan Genç Adı-
yaman Platformu, bu sefer İstanbul’da  ‘’Yetim 

Kardeş Projesi’’ ile miniklerin çehresinde tebessüme 
vesile oldu. Sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere 
dokunan Adıyamanlı gençler, bu sefer Genç Adıyaman 
Platformu Eğitim-Kültür Birimi Koordinasyonunda 
İstanbul’daki yetim çocukları ‘’Yetim-Kardeş Projesi’’ 
ile yalnız bırakmıyor.

Belirli periyotlarla ziyaret edilen yetim çocuklar 
manevi destek noktasında metropol bir şehirde yalnız 
olmadıklarını hissediyorlar.  Proje kapsamında, Adı-
yamanlılar Vakfı Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Hamza Taşan, vakfın yönetim kurulu üye-
leri Hüseyin Alagöz, Recep Demir, Hüseyin Barlas ve 
Mustafa Karataş maddi destek ve katkı sunarak yetim 
çocuklara eğitim-öğretim, giyim ve barınma alanla-
rında yetim çocukların ihtiyaçlarını gideriyor.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın anlamlı olduğu 
mübarek Ramazan ayında, Genç Adıyaman Platformu 
tarafından İstanbul’daki yetim çocuklar için bayram 
alışverişi yapıldı. Alışverişten son derece memnun 
olan minik yüreklerin heyecanına ortak olan Genç Adı-
yaman Platformu Eğitim-Kültür Birim Başkanı Kıymet 
Avcı yapılan çalışmanın önemine işaret ederek daha 

fazla çocuğun kalbine dokunmak,  nice gönül hoş 
etmek için çok çalışmalarının gerektiğini belirterek 
daha çok destek beklediklerini ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana eğitime her alanda des-
teğini kesintisiz olarak sürdüren Adıyamanlılar 
Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde 

minikleri Kur’an ile buluşturuyor. Okulların tatile gir-
mesinin ardından yaz Kuran kursu döneminin başla-
masıyla, vakfın Bağcılar Göztepe mahallesinde bulunan 
Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkezi’nde, Kur’an-ı Ke-
rim’i çocuklara sevdirmek, değerler eğitimi ile birlikte 
faydalı, güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek için Adıya-
manlılar Vakfı’nın düzenlediği programa, minikler yo-
ğun ilgi gösteriyor.

“İnsanların en hayırlısı Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve 
öğreteninizdir” diye buyuran Peygamber Efendimi-
zin (sav) kutsi hadislerinden yola çıkarak düzenlenen 
eğitim programına, 50 erkek ve kız öğrenci katılıyor. 
Adıyamanlılar Vakfı Başkanvekili Abuzer Korkmaz ve 
Başkan Yardımcısı Hasan Demir’in destekleriyle başla-
yan program kapsamında, miniklere Kur’an-ı Kerim’in 
öğretilmesinin yanı sıra ahlaki değerler de aşılanıyor. 
Kur’an eğimiyle ilgili duygularını dile getiren Adıyaman-
lılar Vakfı Genel Başkanı Sait Aybak, Adıyamanlılar Vakfı 
olarak son 6 yıldır yaz dönemlerinde Kur’an ve Kur’an 
ahlakıyla yetişen nesiller yetiştirmenin gayret içerisinde 
olduklarını söyledi.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, Kur’an ahlakıyla 
yetişen öğrenciler yetiştirmek için gayret içerisinde ol-
maya devam edeceklerini vurgulayan Aybak, ”Her yaz 
döneminde olduğu gibi bu yıl da Vakfımızın Kültür mer-
kezinde erkek ve kızlardan oluşan yaklaşık 50 minik 
yavrumuza hem Kur’an’ı, hem de Kur’an ahlakını be-

nimsetiyoruz. Dersler, deneyimli eğitmenler tarafından 
veriliyor. ‘Beşikten mezara kadar eğitim’ düsturuyla 
vakıf olarak her alanda eğitime hem maddi hem ma-
nevi destek vermeye devam edeceğiz. Yıllardır bu güzel 
eğitim programının sürdürülmesinde büyük gayretleri 
olan Adıyamanlılar Vakfı Başkan Vekili Abuzer Korkmaz 
ve Başkan yardımcısı Hasan Demir ile Eğitim Komis-
yonu Başkanı Aziz Akdoğan’a çok teşekkür ediyorum.” 
İfadelerini kullandı.

ADIYAMANLILAR VAKFI GENÇ ADIYAMAN 
PLATFORMUNDAN ANLAMLI PROJE

ADIYAMANLILAR VAKFI, MİNİK GÖNÜLLERE  KUR’AN’I NAKŞEDİYOR

ETKİNLİK
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Sincik son dönemde siyasi alanda kırdığı rekor-
larla adını sıkça duyuruyor. Ancak Sincik ilçesini 
meşhur yapan sadece seçimlerde alınan sonuç-
lar değil elbette. 

Sincik İlçesi Adıyaman’ın yaklaşık 70 Km kuzey do-
ğusunda yer alıyor. Kuzeyde Malatya, Kuzey Doğusun-
da Pütürge, Doğuda Gerger, Güneyinde Kahta, Güney 
Batısında Adıyaman ve Batıda Çelikhan ile çevrili olup, 
1325 metre rakımlıdır. Sincik, Adıyaman’da kışın en 
sert geçtiği ilçelerin başında geliyor. Dağlık ve enge-
belli bir araziye sahip olması, Sincik’in iklimini bir hayli 
sertleştiriyor. 

Bu şirin ilçemizin tarihi de çok eskilere dayanıyor. 
İlk çağlarda Sincik’in de içinde bulunduğu Adıyaman 
ve Kahta yöresinde bir çok devlet egemenliği kurul-
muştur. Hititler, Hurriler ve Mitaniler M.Ö. 1600 –1000 
yıllarında bu yöreye hükmetmişlerdir. M.Ö. 69 M.S. 72 
senelerinde bu yörede kurulan Kommagene Krallığın-
dan sonra Sincik ve çevresine sırasıyla Roma İmpara-
torluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklulae ve Osmanlı 
Devleti hakim oldu.Adıyaman’ın il olduğu 1954’e kadar 
Malatya İline bağlı bir nahiye olan Sincik, Adıyaman’ın 
il statüsü kazanmasıyla birlikte önce Kahta İlçesine 
bağlı bir köy oldu ardından 1990 yılında ilçe statüsüne 
kavuştu.

Sincik’in yüzölçümü 364 kilometre kareden oluşuyor. 
Bu miktar, Adıyaman yüzölçümü içerisinde 4.78’lik bir 

yüzdeye tekabül ediyor. İlçe, 1 belde, 24 köy ve 65 mez-
ra ile 6 mahalleden oluşuyor.

Sincik, en çok göç veren ilçelerin başında geliyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sincik ilçe 
merkezi ve köylerindeki nüfus son yıllarda ciddi oranda 
azaldı. 2007 yılında 21 bin 335 olan ilçe merkezi ve köy-
leri toplam nüfusu 2015 yılında 3 bin 743 kişi eksilerek 
17 bin 592’e düştü.

Sincik ilçe genelinde 2007 yılından bu güne kadar her 
yıl ortalama 500 kişi göç verdi. 2007 yılında nüfusu 20 
bini aşan Sincik’te 2017’de nüfus 17 bine düştü.

Sincik denince akla tabiki meşhur “Sincik balı” ge-
liyor. Geçtiğimiz yıllarda Sincik Arıcılık Eğitim Kültür 
Derneği tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapı-
lan “Sincik Geven Balı” marka başvurusu kabul edil-
di. Tadı, kokusu ve rengiyle marka olmayı çoktan hak 

DÜNYANIN BAL DİYARI

SİNCİK Sincik İlçesi Adıyaman’ın 
yaklaşık 70 Km kuzey 
doğusunda yer alıyor. 
Kuzeyde Malatya, Kuzey 
Doğusunda Pütürge, Doğu-
da Gerger, Güneyinde 
Kahta, Güney Batısında 
Adıyaman ve Batıda Çe-
likhan ile çevrili olup, 1325 
metre rakımlıdır. 

50 İLÇE TANITIM
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eden “Sincik Geven Balı”nın ünü ülke sınırlarını aştı. 
İlçenin dağılık kırsal alanlarında yetişen Geven bit-
kisinden üretilen Sincik balına, sadece yurt içinde 
değil, yurt dışından da talep bir hayli fazla. Sincik il-
çemizin bu nadide değerinin coğrafi işaret olarak da 
tescillenmesi için girişimler devam ediyor.

SİNCİK DAĞLARINDA YETİŞEN DEĞER: AĞLAYAN 
GELİN

Sincik’in bir başka sembolü ise ters lale olarak 
da bilinen “Ağlayan gelin” çiçeği. Fotoğrafsever ve 
doğa tutkunları, dağların yüksek kesimlerinde yeti-
şen ve Adıyaman’ın bin 350 rakımlı Sincik ilçesindeki 
dağlarda görülen ters laleleri fotoğraflamak için ki-
lometrelerce yol katediyor. Soğuk iklim bitkisi olan 
ters lale, her yıl baharın gelmesiyle sarı ve turuncu 
renklerinde çiçek açıyor.Sincik dağları, “ağlayan ge-
linlerin” açmasıyla birlikte adeta bir frenk cümbüşü-
ne dönüşüyor.

Ters lale, dünyanın en nadide çiçeklerindendir. 
Asuriler, sabah göbeğinden su yaydığı için “ağlayan 
lale” adını verdikleri ve bu yüzden kutsal saydıkları 
ters lale, günümüzde de çok değerlidir.

Sincik yöresinin rakımı ve iklimi, üretim için uygun-
dur.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN TARİH: DERİK KALESİ
Sincik’te adeta kaderine terk edilen, keşfedilmeyi 

bekleyen bir de tarih var; Derik Kalesi..
İlçenin tek tarihi mekânı olan Derik Kalesi (Heron 

Kutsal Alanı) definecilerin uğrak yeri olmuş. Fatih 
Mahallesinde, 1.400 metre yüksekliğindeki bir tepe 
üzerinde kurulan kalenin MS.70’lerde Romalılar 
tarafından yapıldığı ve uzun süreli kullanıldığı bilin-
mektedir. Kalenin içerisinde büyük bir mabet bulun-
duğundan ötürü kutsal bir alan olarak kabul edilmiş 
ve çevresinde yaşayanlarca ziyaret edilmiştir. Kutsal 
bölge olarak kabul edilen bu kalenin yakınında Kom-
megene krallarından Temenos kalıntıları da bulun-
maktadır. Kommagene Krallığı ve Roma İmpara-
torluğunun izlerini taşımayan tarihi kalenin geçmişi 
yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor. Kaderine terk 
edilen tarihi kale, yeniden ayağa kalkarak ziyaretçi-
lerini ağırlayacağı günü bekliyor. 
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ÇAMDERE HALISI MARKALAŞIYOR
Sincik denince akla gelen bir başka değer ise 

“Sincik halısı”… Özellikle Çamdere Köyünde 
üretilen el emeği göz nuru halıların ünü Türkiye 
sınırlarını aştı. 

Atalarından gördükleri halı dokuma gelene-
ğini halen sürdüren, 7’den 70’e köylülerin bir 
ucundan tuttuğu halılar hem yurt içinde hem de 
yurt dışındaki meraklılarına satılıyor. 

Yaşlıların kırpılmış koyun yünlerini çıkrıklar-
da eğirerek ip haline dönüştürmesinin ardından 
köyün erkeklerinin renk verdiği ipler, genç kız-
ların gayretleriyle ilmek ilmek dokunuyor.

Dokudukları halıların motiflerini beyinlerine 
de işleyen genç kızlar, ezberden dokudukları 
halıları İstanbul’daki firmalar aracılığıyla sata-
rak ailelerine ekonomik katkı sağlıyor

Çamdere köyünde yaklaşık 150 yıldır devam 
eden el dokuması halı üretimi markalaşma yo-
lunda da önemli bir adım atıldı. İpekyolu Kalkın-
ma Ajansı tarafından kabul edilen ‘’Geçmişimi 
Geleceğime Dokuyorum’’ projesi  ile Çamdere 
Köyü merkezine bir halı atölyesi yapılacak, halı 
kurslarında kullanılmak üzere halı tezgâhları 
alınacak. Aynı proje kapsamında ayrıca satışı 
ve pazarlama için ofis yeri ve malzemesi alımı, 
kursa gelenlere ve köyde ikamet eden halı do-
kuması ve pazarlayıcılarına yönelik girişimcilik 
eğitimleri de verilecek.

.
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Güneydoğu’nun zengin 
yemek kültürüyle öne 
çıkan kentlerinden Adı-

yaman’ın yöresel tatlarından 
“Abuzer kebabı” yıllardır sof-
raları süslüyor.

Adıyaman’ın vazgeçilmez 
yemeği Abuzer kebabı, yapı-
lışının kolay olmasından do-
layı çok fazla tercih ediliyor.

Bir saat içerisinde hazır 
hale getirilen yemek için kıy-
ma, ince kıyılmış sarımsak, 
baharat ve küçük doğranan 
domatesle yoğruluyor. Kıy-
ma, tepsi içerisine bastırı-
larak yayılıyor. Tepsinin boş 
kalan kısmına halka halka 
doğranan soğanlar, dilimle-
nen domates ve biberler diziliyor. Daha sonra tuz serpi-
len kebap, fırın ocağında pişirilerek hazır hale getiriliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Abuzer ke-
babının Adıyaman’a özgü fırın yemeğine verilen isim ol-
duğunu söyledi.

“Abuzer kebabı sadece Adıyaman’da yapılır ve yenir”
Adıyaman’da çok sayıda fırın bulunduğunu belirten 

Kutlu, şöyle konuştu:
“Fırında pişirilen sıcak yemekler, ekmek eşliğinde 

yeniliyor. Özellikle kentteki esnaf, kendi aralarında bu 
yemeği yapıp pişirilmesi için fırınlara veriyor. Vatandaş-
lara, Abuzer kebabını yiyin ama ekmeği azaltın diyorum. 
Dışarıdan gelen misafirler için hiçbir yerde bulamaya-
cakları bir tattır. Abuzer kebabı, sadece Adıyaman’da 
yapılır ve yenir. Onun için de Adıyaman’a gelmek lazım.”

Kahvaltı ve öğle yemeklerinin vazgeçilmezi
Kebap ustası Kadir Cengiz ise 8 yıldır kasaplık ve ye-

mek ustalığı yaptığını ifade ederek, “Abuzer kebabı, 

Adıyaman’ın vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. 
Özellikle kahvaltı ve öğle yemeklerinin vazgeçilmezidir. 
Soğanlar, ince ince doğranıp tepsi içerisine yerleştiri-
lir. Tepsi içerisindeki boş alana iri kıymayı yerleştiririz. 
Tepsi etrafına da domatesler konulur. Daha sonra fırına 
pişirilmesi için verilir.” dedi.

ADIYAMAN’IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ: 

ABUZER 
KEBABI 

Adıyamanlı Fatih Şükrü Koçar da Adı-
yaman’a özgü yemeklerinden Abuzer 
kebabını çok tükettiğini anlatarak, “Bu 
yemeği çok seviyoruz. Herkese tavsiye 
ediyoruz. Bilhassa yaz mevsimlerin-

de vazgeçilmez hale geliyor. Yapılması 
çok kolay ve lezzetli olduğu için tercih 
ediyoruz. Adıyaman’a gelen misafirleri-
mize kesinlikle bu tattan mahrum kal-
mamalarını öneriyoruz.” diye konuştu. 

Güneydoğu’nun zengin 
yemek kültürüyle öne çıkan 
kentlerinden Adıyaman’ın 
yöresel tatlarından “Abuzer 
kebabı” yıllardır sofraları 
süslüyor.

“Yapılması 
çok kolay ve 

lezzetli”

Haber: Kemal Karagöz
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Adıyaman’daki tarihi Tuz Hanı’nda, yaklaşık 15 
yıllık kamulaştırma sorununun çözülmesinin 
ardından restorasyon çalışmaları için geri sa-
yım başladı.

Oturakçı Pazarı içerisinde 19’uncu yüzyılda yaptırılan 
ve halen çay bahçesi olarak kullanılan han, restore edi-
lerek asli dokusuna kavuşturulacak.

İl Özel İdaresi, kentin tarihi kimliğini öne çıkarmak 
amacıyla hazırladığı restorasyon projesiyle, yıkılmaya 
yüz tutan Tuz Hanı’nı turizme kazandıracak. 

Yaklaşık 15 yıldır süren kamulaştırma sorununun 
çözülmesinin ardından hanının çevresindeki dükkanlar 
da boşaltılacak.

Restorasyon çalışmaları 9 milyon liraya mal olacak 
hanın 1,5 yıl içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Yaklaşık bir buçuk asırdır kaderine terk edilen tarih 
han için somut adım atıldı. Kamulaştırma engeline ta-
kıldığı için 15 yıldır adeta yılan hikayesine dönen resto-
rasyon projesi, sorunların çözülmesiyle birlikte hayata 
geçiriliyor. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tarihi Tuz Hanı’nın 
turizme kazandırılacağını açıkladı.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:
“Bilindiği üzere, Adıyaman Merkez’de bulunan tari-

hi Tuz Hanı kamulaştırması için 2006 yılından bu yana 
süren hukuki süreç sonuçlanmış olup, netice itibariy-
le Adıyaman İl Özel İdaresi lehine kamulaştırması ta-
mamlanmış bulunmaktadır. Tarihi Tuz Hanı, ilgililerle 
anlaşma sağlanarak ödemesi yapılmış ve kamulaş-
tırması sağlanmış olup, neticesinde İl Özel İdaresi’ne 
tahsis edilmiştir. Tuz Hanı Restitüsyon ve Restorasyon 
Projeleri ivedi şekilde tamamlanmıştır. 2018 yılında 
Tuz Hanı’nın yapımı ile ilgili İpekyolu Kalkınma Ajan-
sı’na sunulan projeye istinaden, Tuz Hanı Projesi 1 mil-
yon TL hibe kazanmıştır. Geri kalan ödeneklerin tama-
mı İl Özel İdaresi tarafından ödenecek olup 25.07.2018 
tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. Adıyaman’ımızın 
kültürel ve tarihi zenginliklerine sahip çıkmanın yanı 
sıra, milletimizin ve köklü medeniyetimizin hizmetine 

TARİHİ 
TUZ HANI 
TURİZME 
KAZANDIRILIYOR

Oturakçı Pazarı içerisinde 
19’uncu yüzyılda yaptırılan 
ve halen çay bahçesi olarak 
kullanılan han, restore 
edilerek asli dokusuna 
kavuşturulacak.

55HABER
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sunma noktasında gayretlerimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Tarihi Tuz Hanı’nın yapımı ihalesinin şimdi-
den hemşerilerimize ve memleketimize hayırlara ve-
sile olmasını diler, geçmişimize sahip çıkarak gelecek 
nesillerin de bu tarihi mirasdan istifade etmeleri için 
çaba sarf eden Milletvekili arkadaşlarımız, Adıyaman 
Valimiz sayın Nurullah Naci Kalkancı, il genel mecli-
si üyelerimiz, özel idare personelimiz ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.”

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise, kentteki 
önemli projelerinden birinin de Tuz Hanı’nın turizme 
kazandırılması olduğunu söyledi.

Kamulaştırma sorununun çözülmesi üzerine hare-
kete geçtiklerini ifade eden Kalkancı, şöyle konuştu:

“8-10 yıllık süreci hızlandırarak istimlak işlemini 
tamamladık. Tuz Hanı çevresindeki dükkanları İl Özel 
İdaresi bünyesine geçirdik. İstimlak süreci bittikten 
sonra restorasyon işlemleri söz konusu oldu. Adıya-
man’ın geçmişini anlatan en iyi yer, Oturakçı Pazarı ve 
içerisindeki Tuz Hanı’dır. Tarihi Tuz Hanı’nın restoras-
yon projesini hazırlattık. 9 milyon liraya ihaleye çıktık. 

İhale tamamlandı. Bir firmamız restore işlemlerini üst-
lenecek.”

Restorasyon çalışmalarının hesaplamalarına göre 3 
yıl süreceğini dile getiren Nurullah Naci Kalkancı, “Mü-
teahhitlerle konuşup bu süreyi kısaltmayı düşünüyoruz. 
Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tarihi Tuz Hanı’nı Adıyaman’a 
kazandırmak istiyoruz. Burası otantik bir mekan haline 
dönüşecektir.” dedi.

56 HABER

Adıyaman Valisi Nurullah 
Naci Kalkancı ise, kentteki 
önemli projelerinden birinin 
de Tuz Hanı’nın turizme 
kazandırılması olduğunu 
söyledi.
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Dua,insanoğlunun kendine yetmediğini itiraf etme-
sidir...

Dua çağırmaktır, dua istemektir, dua duygularının 
her zerresini aşikar etmektir Rabbe..

‘’De ki duanız olmasaydı Rabbim size ne değer ve-
rirdi ‘’ (Furkan77)

Dua yakarıştır, dua yüreğindekileri Hak’ka ulaştıran 
yoldur…

İnsan bedenen nasıl ki yemeğe, içmeğe, uyumaya 
ihtiyaç duyuyorsa, ruhen de duaya ihtiyaç duyar, fizik-
sel rahatsızlıklarını nasıl ilaçla tedavi ediyorsa, ruhsal 
rahatsızlıklarını da dua ve ibadetle tedavi edebilir..

İnsan bedenini soğuktan kalın elbiselerle, sıcaktan 
ise şapka, şemsiye, v.s.. ile muhafaza ettii gibi, gele-
bilecek kötülüklere, şerlere karşı da duayla muhafaza 
etmelidir..

Savaşlar da nasıl ki gelecek darbelere karşı kalkan 
kullanılıyorsa, nefs ile savaşta da şeytanın hilelerine 
karşı, insan duayı kalkan etmelidir kendisine..

Dua kibirden, riyadan gururdan arınmaktır..
Dua teslim olmaktır Yaradana, Rahmet kapılarının 

anahtarıdır dua..
‘’Kullarım beni senden sorarlarsa, gerçekten ben 

onlara çok yakınım, bana dua etsinler ki dualarına 
icabet edeyim‘’ ( Bakara  186 )

Dua bağışlanma vesilesidir, günah çukurlarında bo-
ğulmak üzereyken, insanı çukurlardan çekip çıkaran 
rahmani bir el gibidir dua…

Zifiri karanlıklarda parlayan bir ışık gibi , zemheri 
yalnızlıklarda ısıtan bir güneş misalidir dua…

‘’Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, şüphe-
siz O haddi aşanları sevmez ‘’ ( ARAF 55 )

Dua insanda aklın, manevi ve ahlaki duyguların art-
masına, inanç ve ümidin canlanmasına, sıkıntı ve kor-
kunun yatışmasına vesiledir..

Dua en yakınındakilere bile na mahrem kıldığın duy-
gularını, en mahrem haliyle Rabbine arz etmekdir..

Manen tatmin edilmeyen insan, yaşadığı iç sıkıntı-
sıyla perişan ve zavallı bir haldeyken, bu tatminsizlik 
dua ve ibadetle bertaraf edildiği taktirde, insanın ümit-
var, kendisiyle barşık ve yaradılışındaki o tertemiz ha-
kikatine doğru yön bulması kaçınılmazdır..

‘’ Rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir ses-
le, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için 
için zikret ‘’ ( ARAF 205 )

Dua kalbe serinlik ve ruha şifadır, ümitsizliğin uçsuz 
bucaksız gecelerinde felah sabahıdır..

Dua gönül bahçesine katre katre ekilen nur tomur-
cuklarıdır..

Dua dertlerini yalnız O en yüceye anlatarak, O en Yü-
ceyle sırdaş olmaktır..

Dua O en Güzelin TEVVAB ismine sığınarak bağış-

lanma dilemektir..
‘’ İsimlerin en güzeli Allah’ındır, öyleyse O’na bun-

larla dua edin’’ ( ARAF 180 )
Dua insanın hacetinin kabul olması için, ruhunu kir-

lerden arındırmasıdır..
Dua kulun Rabbiyle konuşmasıdır
Dua kulluk alâmetidir; kulun, kendisine Şah dama-

rından daha yakın olan Rabbiyle, dertleşmesidir
Dua; kulluk alâmetidir ve ciddi bir iştir, dua etmek. 
 Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Şayet kullarım, sana Ben-

den sordularsa, gerçekten Ben çok yakınımdır. Bana 
dua edince, duacının duasını kabul ederim. O hâlde, 
onlar da Benim davetime koşsunlar ve Bana hakkıyla 
iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler.”Bakara: 186 

“Hâlbuki Rabbiniz: Bana yalvarın, dua edin ki size, 
karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirle-
nip, yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme 
gireceklerdir, buyurdu.” Mü’minün: 60

HADİS-İ ŞERİF
 “Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları 

açılmış demektir. Allah’a taleb edilen (dünyevî şey-
lerden) Allah’ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve 
henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Ka-
zayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek 
gerekir. “ Tirmizî 

 “Allah’a duayı, size icabet edeceğinden emin ola-
rak yapın. Şunu bilin ki Allah celle şânuhu (bu inançla 
olmayan ve) gafletle (başka meşguliyetlerle) oyalanan 
kalbin duasını kabul etmez.” Tirmizî

Hazreti Cüneyd-i Bağdâdî’nin Duası :
“Yâ Rabbi, benim Senden istediğimi değil; Senin 

benden murad ettiğini, Senden istemeye ve talep et-
meye beni muvaffak eyle.” Âmin.

Fakir olan, gücü yetmeyen, işini kendisi göremeyen 
ister. Zengin olandan, gücü yetenden, işi görebilecek 
olandan ister. Dua etmek, “ben fakirim ganî olan sen-
sin” demektir. “Ben kulum, Rabbim sensin” demektir. 
Seni bir ihtiyaca düşürüp sana el açtırıyor, dil döktürü-
yorsa bil ki sana kulum demekte. Muhtaç olmayı zen-
ginlik bil öyleyse, ihtiyacı olmamayı en büyük fukaralık.

Hz. Peygamber’den bir dua
“Allahım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile temizle; 

beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi günah-
lardan arındır” 

(İbn Mâce, “Duâ”, 3)
 Bir ayet
Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının 

ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş oldu-
ğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüp-
hesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 
(el-Haşr 59/ 18)  

DUA, KULUN RABBİYLE 
KONUŞMASIDIR...
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Adıyaman’da, Perre Antik Kenti’nde 2009’daki kazılar-
da ortaya çıkartılan 155 metrekarelik mozaik, restoras-
yon ve konservasyon çalışmalarının ardından ziyarete 
açıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecile-
re yaptığı açıklamada, 2009’daki kazılarda ortaya çıka-
rılan  155 metrekarelik mozaiğin, 125 metrekaresinin 
sağlam olduğunu söyledi.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Labo-
ratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin, mo-
zaik üzerindeki restorasyon ve kon-
servasyon işlemlerini bitirdiklerini 
dile getiren Alkan, “Bugün mozaik-
ler ziyaretçilerine açıldı. Ziyaretçi-
lerin mutlu olduğunu gözlemledim. 
Bugünden sonra daha çok ziyaret-
çiyi bekliyoruz. Restorasyon ve kon-
servasyon işlemleri yaklaşık bir haf-
ta sürdü. İşlemler bittikten sonra da 
temizleme çalışmaları yapıldı.” dedi.

Bulunan mozaiğin Adıyaman’ın 
turizmine katkı sağlayacağını dile 
getiren Alkan, “Perre Antik Kenti 
içerisinde bulunan 155 metrekarelik 
mozaikten 125 metrekaresi sağlam-
dır.   Tek yapı içerisinde bulunduğu 
için oldukça önemlidir. Bu da Adıya-
man’daki ziyaretçilerine olumlu etki 
edecektir.” diye konuştu. 

Ziyaretçilerden Osman Arslan mozaiğin bulunmasın-
da ve ziyarete açılmasında emeği geçenlere teşekkür 
ederek, “Çıkarılan mozaik çok güzel. Bugün gelip ziya-
ret ettik, fotoğraf çektirdik. Herkesin buraya gelip moza-
ikleri görmesini isterim.” dedi. 

Mozaiğin orta sahnesinde, asma dalları yaprakları 
içerisinde otlayan dağ keçisi ile kuş betimleri yer alıyor. 
Dış bordürlerde kalp motifi ve üç boyutlu küre figürleri 
ile sekizgen köşeli geometrik modüller bulunuyor. 

Haber: Kemal Karagöz

Adıyaman’da, Perre Antik Kenti’nde 2009’daki kazılarda ortaya 
çıkartılan 155 metrekarelik mozaik, restorasyon ve konservasyon 
çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.
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MOZAİĞİ ZİYARETE AÇILDI
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Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan ‘’Geçmişimi Geleceğime Dokuyorum’’ projesi 
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kent Kültü-
rü ve Kentlilik Bilinci Mali Destek proje teklif başvurusuna 
Sincik ilçesinden başvuran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
ait ‘’Geçmişimi Geleceğime Dokuyorum’’ projesi, İpekyolu 
Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Proje ortağı Sincik 
Köylere Hizmet Götürme Birliği, iştirakçi kurum İlçe Halk 
Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan pro-
jenin bütçesi 325.000,00 TL olarak onaylandı. Sincik ilçesine 
bağlı Çamdere Köyünde dokunan el dokuması halılar, için 
son 2 yıldır Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde halı kursu eği-

timlerini vermeye başladı. Halı atölyesi olmadığından dola-
yı evlerinde dokuma işini yapmak zorunda kalan üreticiler 
için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan proje ile 
Çamdere Köyü merkezine bir halı atölyesi, halı kurslarında 
kullanılmak üzere halı tezgahları, satışı ve pazarlama için 
ofis yeri ve malzemesi alınacak. Ayrıca, kursa gelenlere ve 
köyde ikamet eden halı dokuması ve pazarlayıcılarına yö-
nelik girişimcilik eğitimleri verilecek, Halk Eğitimi Merkezi 
tarafından halı kursları açılacak. Projenin toplam süresi 18 
ay. Çamdere Köyünde yaklaşık 150 yıldır devam eden el do-
kuması halı üretiminde bir markalaşma yolu için proje bir 
dönüm noktası olacak. Çamdere halısının geçmişinin araş-
tırılması ve coğrafi işaret alınması için gerekli çalışmaların 
yürütülmesi de projenin içerisinde yer alıyor.”  

“GEÇMİŞİMİ GELECEĞE DOKUYORUM” 
PROJESİ KABUL EDİLDİ 

Adıyamanlılar vakfı eğitime destek seferber-
liğine devam ediyor. Adıyamanlılar Vakfı yö-
netim kurulu üyesi genç hayırsever iş ada-
mı Ahmet Ateş Gergerden sonra Adıyaman 

merkeze bağlı Bozhöyük İlk öğretim okulu öğrenci-
lerine bayram ve karne hediyesi dağıttı. Ateş ayrıca 
Gerger’de okul kütüphanesi yapımına da destek ol-
muştu. Eğitime destek vermeye devam edeceklerini 

belirten Ahmet Ateş, “Bizler  gençlerimizi istikbali-
miz olarak görüyoruz gençlerimizi Türkiye’ye faydalı 
bireyler olarak görmek istiyoruz” dedi. Bozöyük okul 
müdürü Abdurrahman Bilgiç de bayram ve karne ön-
cesi çocukları sevindirdi için Adıyamanlılar Vakfı’na 
ve Ateş’e teşekkür etti.

Düzenlenen törende 160 öğrenciye eşofman ve ti-
şörtler taktim edildi...

ADIYAMANLILAR VAKFI MİNİK 
KALPLERE ÇİFTE SEVİNÇ YAŞATTI
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Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi 
ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen ve 18’i yaban-
cı toplam 54 ressamın katıldığı ‘Uluslararası 1. 

Adıyaman Perre Sanat Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
Türkiye’nin önde gelen ressamlarının yanı sıra Türk-

menistan, Almanya, Polonya, Gürcistan, Slovakya, 
Rusya, Hindistan ve İngiltere’den önemli sanatçıların 
da katıldığı sanat çalıştayı hakkında değerlendirme-
de bulunan projenin başkanı ve yürütücüsü Adıya-
man Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Muhammet Alagöz, “Adıyaman’ın tanıtılmasına 
katkı sunacak olan bu projemiz sayesinde ülkemizi, 

kentimizi, üniversitemizi ve bünyesinde yeni faaliyete 
geçen Güzel Sanatlar Fakültemizi tanıtmayı amaçlı-
yoruz. Bundan da önemlisi turizm alanında kentimize 
ciddi katkılar sunacağımıza inanıyorum. Bu anlamda 
çalıştayı gerçekleştirmememizde desteğini esirge-
meyen Belediye Başkanımız F. Hüsrev Kutlu’ya ve 
Rektörümüz Prof. Dr. M. Talha Gönüllü’ye teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

 YABANCI SANATÇILAR PERRE’DE OLDUKLARI 
İÇİN MUTLU 

‘Uluslararası 1. Adıyaman Perre Sanat Çalıştayına 
Almanya’dan davet edilen Betty Böhm, Dagmar Gla-

Haber: PHA

USTA SANATÇILAR
PERRE’Yİ TUVALE
     AKTARDI

KÜLTÜR-SANAT
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KÜLTÜR-SANAT

usnitzer Smith, Nejla Gür, Claudia Michaela Kochs-
meier, Corinna Siebert, Sarah Strassmann ve Sonja 
Wegener; Gürcistan’dan davet edilen Prof. Lela Gele-
ishvili, Prof. Levan Silagadze ve Prof. David Silagad-
ze;İngiltere’den davet edilen Elena Priestley ile Maria 
Priestley; Rusya davet edilen DimitryPetrenko ile La-
risaZuykova; Türkmenistan’dan davet edilen Pirgeldi 
Shirov; Hindistan’dan davet edilen Ahirwar Pradeep; 

Polonya’dan davet edilen Wit Boguslawski ve Slovak-
ya’dan davet edilen Alexander Jazykov’da Adıyaman’da 
olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adı-
yaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya, Adıyaman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü’ye ve 
projenin yürütücüsü olan Adıyaman Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Muhammet Alagöz’e 
teşekkür ettiler.

 YERLİ SANATÇILARDAN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR 
Çalıştayda yer alan sanatçılardan Zati Karabulut 

ise Adıyaman’ı ve değerlerini tanıtma adına oldukça 
önemli bir etkinliğe imza atıldığını dile getirerek, ken-
dilerine bu imkânı tanıyan Adıyaman Belediye Başkanı 
F. Hüsrev Kutlu’ya ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Talha Gönüllü’ye teşekkür etti. Etkinliğin 
önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam etme-
si dileğinde de bulunan Karabulut, “Birçok ülkeden 
ve ilden gelen sanatçılar gerçekten güzel çalışmalar 
yapıyorlar. Belediyemizden ve üniversitemizden bu yıl 
ilki olan Uluslararası 1. Adıyaman Perre Sanat Çalış-
tayı’nın devamını getirmelerini bekliyoruz. Çünkü ge-
len arkadaşlarda buradan çok memnun kaldılar” dedi. 

ÖĞRENCİLER, USTALARIN BİRİKİMİNDEN YARAR-
LANDI

 Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. 
sınıf öğrencisi Fatma Çiftçi ise yaptığı değerlendir-
mede, Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi 
ortaklığında gerçekleştirilen Uluslararası 1. Adıyaman 
Perre Sanat Çalıştayı sayesinde bilgi ve birikimlerini, 
deneyimli sanatçılarla pekiştirme fırsatı bulduklarını 
dile getirerek, “Bu sene Erasmus sınavını kazanarak 
Avrupa’da eğitimime devam etmeyi hedefliyorum. 
Bundan dolayı, bu çalıştaya yurt dışından gelen sanat-
çılardan fikir alma şansı elde etti. 

Çalıştay oldukça verimli geçiyor. Böyle büyük bir ça-
lıştayın bir parçası olmak gerçekten gurur verici. Daha 
öncede çeşitli çalıştaylara katıldım ama insanın oku-

duğu ilde böyle bir çalıştaya katılabilmesi gerçekten 
farklı bir duygu. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok 
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.  

 “1.Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı ve Sergisi” 
açılışı hakkında bilgi veren çalıştay koordinatörü Adı-
yaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Muhammet Alagöz, Adıyaman ve tarihi yerlerinin 
tanıtımı amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Çalıştay ile güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine 
çalışma ve başarılarında katkı sunmayı hedefledikle-
rini ifade eden Alagöz, “Gittiğim her yerde soruyorlar, 
Adıyaman’da da mı güzel sanatlar fakültesi var. Bende 
anlatıyorum, 3 yıldır öğrencilerimiz var. 

Adıyaman’da bizi fark etmeleri ve sesimizi duyurmak 
istedik. Bu öğrencilerimize olumlu anlamda yansıya-
caktır. Adıyaman tanıtılmasına katkı sunacaktır. Sana-
tın bir birleştiriciliği, evrenselliği göz önünde tutularak 
düzenlediğimiz ve her yıl tekrarlanarak geleneksel 
hale gelmesini istediğimiz sanat çalıştayı ile amaç-
larımız var. Ülkemizi, kentimizi, üniversite ve bünye-
sinde yeni faaliyete geçen güzel sanatlar fakültemizi 
tanıtmak, kentimizin turizm alanında kentimize katkı 
sunmak” dedi. 

Öğrenciler ve yabancı turistler perre antik kenti gezdi 
ve perre antik kenti tuvale dökerek tarihi perre antik 
kenti ölümsüzleştirdi.  

Çalıştayda yer alan sanatçılardan 
Zati Karabulut ise Adıyaman’ı ve 
değerlerini tanıtma adına oldukça 
önemli bir etkinliğe imza atıldığını 
dile getirerek, kendilerine bu 
imkânı tanıyan Adıyaman Belediye 
Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya ve 
Adıyaman Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. M. Talha Gönüllü’ye 
teşekkür etti. 
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Asırlarca kadim medeniyetlere ev sahipliği ya-
pan Adıyaman’da, tarih fışkırmaya devam edi-
yor. 

Besni ilçesinde Kargalı köyünden sonra Gü-
zelyurt (İzollu) köyünde de dolmen mezarları bulundu.

Besni’ye bağlı Kargalı köyünde yer alan dolmen me-
zarları yıllar önce tescillendi. Adıyaman Müze Müdür-
lüğü yetkilileri vatandaşların ihbarı üzerine yine Besni 
ilçesine bağlı Güzelyurt köyü sınırları içerisinde ince-
leme yaptı. Yetkililer yaptıkları incelemede 3 bin yıllık 
Genç Tunç Çağı’na ait olduğu belirtilen dolmen mezar-
larını tespit etti.

Dolmen mezarları iki kayanın çatılarak üzerine yassı 
bir kayanın konulmasıyla yapılıyor. Kayaların uzunluğu 
2 metre ile 4 metre arasında değişiyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yapılan 
ön inceleme sonrasında dolmen mezarlarının Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan tescilinin ya-
pılması için başvuracaklarını dile getirdi. Alkan, aynı 
bölgede Roma Dönemi’ne ait oda mezarların da bu-
lunduğunu kaydetti.

YÜZLERCE YILLIK GÖZETLEME KULESİ 
Her geçen gün yeni tarihi eserlerin ortaya çıktı Adıya-

man’da son olarak askeri amaçlı gözetleme kulesi bu-

ADIYAMAN’IN HER YERİNDEN

“TARİH FIŞKIRIYOR”
Asırlarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan 
Adıyaman’da, tarih fışkırmaya devam ediyor. 

64 TARİH
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ADIYAMAN’IN HER YERİNDEN

“TARİH FIŞKIRIYOR”

lundu. Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine  ihbar 
üzerine yerinde yaptıkları incelemede, Roma Döneme 
ait gözetleme kulesi olduğunu tespit etti.

Büyük taşlardan yapılan ve yaklaşık 9 metrekare iç 
alana sahip gözetleme kulesinin yüksekliğinin 5 met-
re olduğu ifade edildi. 400-800 kilogram ağırlığındaki 
taşlardan yapılan gözetleme kulesinin doğu yönünde 
bulunan kapının üst kısmında kılıç betimi bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, “Yerin-
de yapılan incelemede 5 metre yüksekliğinde olan gö-
zetleme kulesinin giriş bölümünün üst kısmında kılıç 
betimi bulunuyor. Yine kapının üst kısmında pencere 
açıklığı var. Yapının büyük bir bölümü günümüze ka-
dar ulaşmıştır” dedi.

 Gözetleme kulesiyle ilgili Adıyaman Müze Müdürlü-
ğü tarafından rapor tutularak, Şanlıurfa Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gözetleme 
kulesinin tescili için başvurulacağı öğrenildi.

TARİHİ KALE BULUNDU
Merkeze bağlı Olgunlar (Harun) köyü sakinleri, 

Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine köyün üst 
kısmında kaleye benzer bir yapı olduğu ihbarında 
bulundu. Köylülerin verdiği bilgiler doğrultusunda 
Adıyaman Müze Müdürlüğünden yetkililer, kent mer-
kezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan tepe üzerinde-
ki kale kalıntılarını inceledi. Savunma amaçlı ve ova-
ya hakim olan kalenin üst örtülerinin yıkıldığı odaları 
olduğu görüldü. Söz konusu odaların moloz taşlar ve 
harç kullanılarak yapıldığı belirlendi. İklim şartların-
dan dolayı yıpranan kalenin alt kısmında tünel benzeri 
bir yapı olduğu ancak toprak yığını nedeniyle buraya 
ulaşılamadığı ifade edildi.

   Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapının Ortaçağ tari-
hinde yapıldığını ve köylüler arasında ‘Tanglang Kale-
si’ olarak adlandırıldığını bildirdi.

   Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ar-
dından kalenin tescil edilmesi için Şanlıurfa Tabiat 
Varlıklarını Koruma  Bölge Kuruluna başvuru yapıldı. 
Kurul üyelerinin önümüzdeki günlerde Adıyaman’a 
gelerek inceleme yapması bekleniyor.

TARİH
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Bütün şiirler ruhumda  yara 
açıyor doktor!
Dışarıda ruhunu bedeninden 
çoktan ayıran bir kalabalık, 
biteviye Sanayi İnkılabına ça-
lışıyor.
Daha müreffeh bir toplum, 
daha çok teknoloji, gayri safi 
milli hasıla vesaire…
Kalkınıyoruz nitekim!

Ve Eylül, en çocuk yüzümle postal kokuyor caddelerde.
Apolet hakisi bulutlar göğümüzde, 
Ve Tanrı uludur…
Terk edilmiş bir ev gibi gezinir alnımızda ölümün eli. 

Bir türkü çalar  eski radyolardan:
“Hapishane içinde bir ağaç incir
Ellerim kelepçe boynumda zincir
Zencir sallandıkça yüreğim sancır”

Bütün türküler neden canımı yakıyor doktor ? Neden nabzımda ke-
der bir buçuk elif miktarı ?
Ben hangi acının bedeliyim doktor? Beni yüreğimden vuran dilber 
kim?
Pusulasız kaldım doktor, yansız, yönsüz, sabahsız…
Geceler var sadece saçlarımda, ellerimde hüzünler biriktirdim, 
Ne çok acı var doktor, ne çok hengame…

Ne çok vuruluyoruz en naif yerimizden… 
Ne çok hedef alınıyor yürek coğrafyamız…
Ölü sesler duyuyorum doktor, hecin yüzlü insanlar,  
Kırık aynalardan bileklerimize akan çağdaşlık irini!
Çağ atlıyoruz kardeşlerim, hepimiz özgürüz, esaretin zincirlerleri 
kırıldı… 
Zencilere artık zenci demiyoruz, siyahi onlar !
Marşlar söylüyoruz kardeşlerim, 
Ağız dolusu faşistiz, ağız dolusu kindar, ağız dolusu çağdaşız ulan…
Durup dururken ölüyorum doktor! Artık ölü ve kekemeyim. Tutup 
ellerinden hüzünleri sokaklara çıkardık.  
Geçit verip gözlerimizin çölünden  hazırız hüzünleri ağırlamaya…
Bana hep kırık zarlar verdiler sonra… 
Giyotin sancılarıyla demli çaylar, zift renginde yalnızlıklar….

Gittikçe küçülüyor harfler doktor! Cesedimizde kentsoylu yorgun-
luklar!
Biz bu hayatı kent dilinde iki kere öldük doktor. Tükendi eylüller 
avuçlarımızda. 
Ve gökten üç hüzün düştü…
Biri ellerime,
Bir gözlerime,
Ve biri de yangın yeri yüreğimize…
Elveda demiyorum doktor,
Çünkü kalbi delik dünyada yüzümüzü çaldılar…
Yüzümü ıskala doktor!

İSİM ŞEHİR İNTİHAR 

Ketum bir alfabeden arta kalan hüzünlü 
harflerle yudumlarken geceyi, 
Adınla başlamak isterdim bir şiire, 
Bütün saatleri acıya kuruyor şairler, 
Bu bir..
Her şey pusuda gibi, her vurguna hazırım 
şimdi.
Bir sağanak yıkasa yaralarımı belki duru-

lur bu yangın...
Ve bu iki…

Yaşamın izinde sızlıyor yüzüm.
Dün erkendi, yarın gecikmiş olurum tak-
vimlerde.
Hüznün ele veriyor beni kentlerin ortasın-
da
Bütün sözcükleri iliştirip yakama
Anlatamadım günlerin yakıcı cehennemini

Ve bu üç...
Bir ömür yetmez anladım,
Anlatmak için bendeki senleri
Ve bu dört…

Şimdi bütün harfleri yakıyorum !
Her harf bir şiir
Ha fahişe ha şehir...
HİKMET KIZIL

YÜZÜMÜ ISKALA DOKTOR!

Sende doğduk toprağını yâr gördük,
Adıyaman saldın bizi gurbete…
Biz ki orda tek nefesi kâr gördük,
Biçti zaman aldın sensiz nöbete…

Al güllerin bulanmıştır kokuya,
Özlem sindi bedende her dokuya,
Genç yaşlarda attın taştan sokuya,
Gülüm aman daldın acı sohbete…

Mazi oldu geçen zaman dilimi,
Gönül dokur nakış nakış kilimi,
Sen tarihsin artık taç yap ilimi,
Sevdan yaman kaldın acı hasrete…

Yâd ellerde yandık her dem gönülden,
Sen sılasın haberin yok bülbülden,
Bir demet sal lale nergis sümbülden,
Ağlar keman çaldın derde zahmete…

Cantekin der; Adıyaman yuvamsın,
Bağım bahçem gölüm dağım ovamsın,
Sen kardeşlik sen özgürlük davamsın,
Dertli liman laldın bizim gayrete…
Adıyaman gülümdür
Selam olsun Adıyaman iline,
Hasret kaldım baldan tatlı diline,
Yıllar oldu düştüm gurbet miline,
Sen gülümsün Adıyaman gülümsün…

Toprağında baraj gölü engindir,
Gönül sensiz biçaredir gergindir,
Tarih ana mazin ile zengindir,
Sen gülümsün Adıyaman gülümsün…

Gölbaşı’nda verelim ilk molayı,
Tut Besni’de gel çekelim halayı,
Kâhta Gerger Sincik’te tat sılayı,
Sen gülümsün Adıyaman gülümsün…

Gem vurdular durdurdular Fırat’ı,
Sular yuttu tarih olan Samsat’ı,
Çelikhan’ım sarı tütün cenneti,
Sen gülümsün Adıyaman gülümsün…

Cantekin der; doğdum kültür bağında,
Tarih yaşar ovasında dağında,
Kuruldun sen ilk insanlık çağında,
Sen gülümsün Adıyaman gülümsün…
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Gerger Kanyonları Turizme Kazandırılı-
yor Gerger Kaymakamlığı Proje Ekibi 
tarafından hazırlanan, İpekyolu Kalkın-
ma Ajansı Kültür-Turizm Altyapı Mali 

Destek Programı’ndan yararlanabilmek ama-
cıyla hazırlanan “Kral’ın Yolu” isimli proje ka-
bul edildi.

Kabul edilen projenin sözleşmesi Gerger 
Kaymakamlığı Makamı’nda Kaymakam  Can 
Kazım Kuruca ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Ge-
nel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından im-
zalandı. 

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ve 
projeler ile beraber ilçenin turizm ve kültü-
rel kalkınma potansiyelleri harekete geçecek 
olup, ilçe  Adıyaman Kültür Turizminde ger-
çekleştirilen faaliyetlere dâhil olacak. Projenin 
temel hedef grubu, bu projenin hayata geç-
mesiyle birlikte Gerger’de artacak olan turizm 
olanaklarıyla iş ve gelir imkânına kavuşacak 
olan Gerger halkı olduğu bildirildi. 

Gerger Kanyonları Turizme Kazandırılıyor Gerger Kaymakamlığı 
Proje Ekibi tarafından hazırlanan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Kültür-
Turizm Altyapı Mali Destek Programı’ndan yararlanabilmek amacıyla 
hazırlanan “Kral’ın Yolu” isimli proje kabul edildi.

GERGER KANYONLARI 
“KRALIN YOLU” İLE TURİZME 
KAZANDIRILIYOR

67HABER
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Haber: Yusuf Atlıhan

SAFVAN BİN MUATTAL 
KÜLLİYESİ PROJESİ 
GÖZ KAMAŞTIRIYOR  

68 PROJE

İslamiyet nuru ruhları yeni yeni fethetmeye başlamıştı. Saa-
det güneşi olan Peygam¬be¬ri¬mi¬ze inen âyetler bir yan-
dan bütün insanlığı hak ve hakikate çağırırken, di¬ğer bir 
yandan, bilhassa Ehl-i Kitab’ı bu yüce dine davet etmektey-

di. Mekke-i Mükerrem’nin ufuklarında İslam nurunun doğ-
masının üzerinden seneler geçmişti… Mekke’de müşriklerin 
zulmü altında inleyen Müslümanlar Medine’ye hicret etmişti.  
Medine’de de insanlar bölük bölük İslam’a koşuyordu. İslam 
safına katılan bahtiyarlardan birisi de Safvan Bin Muattal 
hazretleri idi. Künyesi Ebu Amr olan bu büyük sahabi, Kays 
kabilesine mensuptu. Bütün savaşlara katılarak Peygamber 
Efendimizle birlikte İslam uğruna mücadele etti. Hz.Ömer 
(ra) döneminde o zamanki ismi Sümeysat olan Samsat’ı fet-
hetmek için gelen ordunun içinde yer alan bu kutlu sahabi, 
Bizans ile yapılan savaşta şehadet şerbeti içti. Bugün Sam-
sat’a 10 km uzaklıkta bulunan türbesi, her dönem ziyaretgâh 
haline geldi.

DEV KÜLLİYE YÜKSELİYOR
Anadolu coğrafyasındaki sahabe kabirleri içinde yeri kesin 

olarak bilinen sahabelerden birisi İstanbul Eyüp’teki Hz. Ebu 
Eyyub El-Ensari’nin mezarı diğeri ise Hz. Safvan Bin Muattal’ın 
mezarıdır. İbni Esir, Zehebi, İbni Hacer gibi İslam tarihçileri de 
bu büyük sahabinin Samsat’ta meftun olduğu konusunda itti-
fak yapmış durumda. Safvan Bin Muattal Hazretlerini El-Cev-
zi, El-Muntazam’da Hicri 19’da ŞİMŞAT’ta,İbn-iHibban, Ta-
rih’us-Sahabe’de SEYSAT’taİbn’ul-Esir, El-Kamil Fi’t-Tarih’te 
SÜMEYSAT’ta İmam Zehebi, Tarih’ul-İslam’da ŞİMŞAT’ta şe-

hit düştüğünü bildirmektedirler.
Yukarıda adı geçen kaynak eserlerin dışında, daha birçok 

kaynakta Safvan b. Muattal’ın şehit düştüğü yerin, bugünkü 
ismiyle SAMSAT olduğu ifade edilmiştir. Kaynaklarımız bu 
hususta ittifak etmiştir. İstanbul’da kabri bulunan Ebu Eyyub 
El-Ensari (ra) hakkındaki bilgiler gibi kesindir.

Siyer kaynaklarından günümüze ulaşan bilgilere göre, Saf-
van b. Muattal (ra) çok faziletli, yüksek ahlak sahibi, kahraman 
yapılı, Efendimiz (sav)’in ifadesiyle: ‘hayırlı’ birisiydi. Savaşta 
ayağının kırılıp, ağır yaralı olmasına rağmen; son nefesine ka-
dar, bu haliyle savaşmaya devam ederek şehit olması, onun 
iman gücünün ve kahramanlığının en güzel göstergesidir.

Yine aynı kaynaklara göre, rabiatı gereği sert yapılı olan Saf-
van (ra), Peygamberimize zaman zaman şikâyet edildiğinde:

- Safvan diliyle sizi üzse de O’nun kalbi çok güzeldir. Saf-
van’a dokunmayın! O Allah ve Resûlünü çok sever, buyur-

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

Cami projesi adeta göz kamaştırıyor. Proje, dört diletasyon üzerine 
kurulmuş, 5000 m2 taban alanlı cami, sosyal kültürel ve ticari 
alanlarını içeriyor. Proje tamamlanınca, 2000 kişi kapalı alanda, 4000 
kişi cami avlusu ve revakların altında olmak üzere aynı anda 6000 kişi 
namaz kılabilecek.
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muştur. Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği sahabe tür-
besine özellikle Kutlu Doğum Haftası’nda vatandaşlar yoğun 
ilgi gösteriyor. Bu kahraman sahabi efendimizin ismine yakı-
şır külliye için çalışmalar devam ediyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Ağustos 
2017’de ihalesi yapılan ve Adıyamanlı İnşaat Mühendisi En-
ver Sarıgül tarafından üstlenilen projenin 7 Şubat’a 2018 
tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlandı. Tüm Proje 
Osmanlı Cami mimari ruhuna uygun olarak elden geçiril-
di, cami kısmında altyapı inşaatı tamamlanarak ince inşaat 
imalatlarına başlandı. Türbe için yapılmış proje yetersiz bu-
lunarak yeniden proje yapımına karar verildi.

GÖKSU: ADIYAMAN ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ HA-
LİNE GELECEK 

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yeni Dünya 
Vakfı Başkanı, eski milletvekillerinden Mahmut Göksu, sa-
habenin tanıtımı ve külliye projesini baştan beri yakından 
takip ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesinde 
önemli katkı ve girişimlerde bulundu. Göksu, bu önemli pro-
jenin devamı konusunda da Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul 
büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma arasında bir takım 
aşılması gereken hususlarda da koordinasyon ve rehberliği 
sağlayarak projenin zamanda hayata geçmesi için büyük bir 
gayreti ortaya koydu. Mahmut Göksu,”Proje tamamlandığın-

da Adıyaman önemli bir cazibe merkez olacaktır. İnşallah 
proje, Adıyamanımızı bir ‘sahabe’ şehri bir olarak tanıtacak-
tır. Peygamberler şehri Şanlıurfa, sahabe şehri Adıyaman 
bir bütün olarak bölgenin önemli bir inanç turizm merkezi 
haline gelecektir.” İfadelerini kullandı.

Cami projesi adeta göz kamaştırıyor. Proje, dört diletasyon 
üzerine kurulmuş, 5000 m2 taban alanlı cami, sosyal kül-
türel ve ticari alanlarını içeriyor. Proje tamamlanınca, 2000 
kişi kapalı alanda, 4000 kişi cami avlusu ve revakların altında 
olmak üzere aynı anda 6000 kişi namaz kılabilecek. Caminin 
altında 100 kişinin aynı anda abdest ve wc ihtiyaçlarını gide-
rebileceği abdesthaneleri, 160 kişilik Konferans salonu, 370 
m2 sergi salonu, 260 m2 fuaye, büfe, vestiyer, kulis Odaları 
ve depolardan oluşan sosyal kültürel alanları ile 7 adet ticari 
dükkanda projede yer alıyor. 

69PROJE
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HABER

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Mil-
letvekili Ahmet Aydın Kâhta ilçesinde yapılacak olan SYDV 
binasının ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada okullardan, 
hizmet binalarına, yurtlardan, sosyal alanlara 
her kulvarda Kahta’ya önemli yatırımlar yapıl-
dığını, yapılmaya devam ettiğini söyledi.

Aydın şöyle devam etti:
“Kâhta Kaymakamlığı tarafından projelen-

diren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
ve Sosyal Hizmet Merkezi yeni hizmet bina-
sının da ihalesi yapıldı. Kâhta Kaymakamlığı 
toplantı salonunda yapılan ihale üç firmanın 
iştirakiyle gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı tarafından finanse edilecek hizmet binası 3 milyon 600 bin 
liraya ihale edilerek 300 gün içerisinde tamamlanacak. İlçemizin 
mevcut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası ile Sosyal 

Hizmet Merkezi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yeterince karşı-
layamıyordu. Ayrıca bu iki kurum arasındaki mesafenin de fazla 

olması vatandaşlarımızı mağdur etmekte, zaman 
zaman hizmetleri aksatmaktaydı. Bu gerekçe-
lerle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 
Sosyal Hizmet Merkezi için aynı alanda yeni ve 
modern bir hizmet binası kazandırarak vatan-
daşlarımızın hizmetine sunulacak. Hizmet binası 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın mev-
cut yeri yıkılarak inşa edilecek. 

Bina 1300 m2’si Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı’na 1300 m2’si Sosyal Hizmet Merke-
zi’ne tahsis edilerek toplamda iki blok ve 2600 m2 
alana sahip olacak. Binada ayrıca konferans ve 

toplantı salonları ile yemekhane ortak alan olarak kullanılacak. 
Hizmet binasında ayrıca bebek emzirme odası ile yapılacak aşe-
vi sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı 
yapılacaktır.”

Adıyaman Belediyesi tarafından uzun süredir üzerinde 
çalışılan Adıyaman tarihinin en kapsamlı kentsel dö-
nüşüm projesi için ilk kepçe vuruldu.

Adıyaman tarihinin en kapsamlı ve en geniş alanına sahip 
kentsel dönüşüm çalışmalarında başlamak için uzun hak 
sahipleriyle görüşmeler gerçekleştiren Belediyemiz, proje 
için ilk kepçeyi vurdu.

     Mara ve Varlık Mahalleleri ile Musalla, Ulucami ve Ali-
taşı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 61 hektarlık alanda 
gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları-
nın başlangıcı olarak kabul edilen ilk yapının Mara Mahal-
lesi’nde yıkıldığını belirten Belediye Başkanımız F. Hüsrev 
Kutlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yıllardır üzerin-
de çalıştığımız kentsel dönüşüm projesi için bir bir aşarak 

geldiğimiz aşama bizleri çok mutlu etti. Uzun uğraşlar so-
nucunda bürokratik işlemleri tamamlayıp, hak sahipleriyle 

görüşmelerde bulunan ekiplerimiz, görüşmeler neticesinde 
anlaşılan bir hak sahibinden yapısını satın alarak yıkımını 
gerçekleştirdi. İnşallah en kısa sürede diğer hak sahiple-
riyle de anlaşmaları tamamlayıp bu projeyi hayata geçiririz. 
Kentsel dönüşüm projesi hayata geçerse şehrimiz yeni bir 
yüz, yeni bir çehre, yeni bir çarşı, yeni bir sosyal alan ve yeni 
bir konut alanına kavuşmuş olacak. Halkımızın bu konuda 
yardımcı olacağına ve el ele vererek bir an önce şehrimize 
katkı sağlayacak bu projenin hayata geçirmemize destek 
vereceklerine inanıyorum.” 

KÂHTA YENİ SYDV BİNASI İÇİN İHALE YAPILDI 

ADIYAMAN’DA 
KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 
İLK KAZMA VURULDU
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Kahta Belediyesi tarafından 400 bin TL bedelle ya-
pılan Turistik Sanat Çarşısı, 7’si bayan, 7’si’de bay 
olmak üzere toplam 14 engelli vatandaşa tahsis 

edildi.
14 dükkandan oluşan çarşıda, hediyelik eşya, el emeği 

ürünleri ile değişik birçok eşya satışa sunuluyor. 2018 
Haziran ayında açılışı yapılan Turistik Sanat Çarşısı, va-
tandaşlar tarafından takdir topladı.

Turistik Sanat Çarşısını ziyaret eden Kahta Beledi-
ye Başkanı Abdurrahman Toprak, engellilerin sevgisi 
ile karşılaştı. Yapılan Turistik Sanat Çarşısından çok 
memnun kalan engelli vatandaşlar, Belediye Başkanı 
Abdurrahman Toprak’a isminin yazılı olduğu bir takın 
hediyeler takdim etti.

Turistik Sanat Çarşısını ziyaret eden Kahta Belediye 
Başkanı Abdurrahman Toprak, çarşı esnafıyla bir araya 
gelerek sohbet etti.  Kahta Bedensel Engelliler Derneği 
Başkanı Serkan Aslan ise, AK Parti iktidarı döneminde 
hiçbir zaman engellilerin unutulmadığı ifade etti. Kah-
ta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, 
“Kahta’da ilk defa böyle icraat yapıldı. Biz buna aslında 
bir devrim diyoruz. Çünkü engelliler AK Parti iktidarı 
döneminde hiçbir zaman unutulmadı. Her zaman en-
gelliler ön planda tutularak kendilerine yardımcı ol-
dular. Engelli vatandaşlarımız daha önce de vardı. AK 

Parti hükümetlerinden önceki hükümetlerde engelli 
kardeşlerim hep arka planda kalıyordu. Allah, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. En-
gellilere yönelik çok güzel yenilikler ve hizmetler yapıl-
dı. Bizlere bu imkanı sunduğu için engelli kardeşlerim 
adına Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a 
teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel çalışmala-
rımız olacak.” dedi.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “En-
gelliler için bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. 
Engelli kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi bizim için 
dünyaya bedeldir. Bu tür çarşı çoğu şehrimizde bulun-
muyor. Bu çarşı, sosyal ilişkilerin gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Çok yakında faaliyete girecek olan Köylü (Şire) pazarı, 
engelliler çarşısına katkı sunacaktır. Şire pazarına ge-
len vatandaşlarımız, engelliler çarşısına da uğrayacak. 
Kahta’mızın güzelleşmesi ve bu yiğit evlatlarımızın yüz-
lerinin gülmesi için elimizden gelen bütün gayreti gös-
teriyoruz. Allah bu kardeşlerime bol kazançlar nasip 
eylesin” diye konuştu.

Turistik Sanat Çarşısı esnafı, Kahta Belediye Başkanı 
Abdurrahman Toprak’a çeşitli hediyeler vererek ken-
dilerine sunulan bu imkandan dolayı Başkan Toprak’a 
teşekkür etti.

KAHTA ENGELLİLER
TURİSTİK ÇARŞISI

73HABER

BU ÇARŞI 
SADECE 
ENGELLİLERE 
TAHSİS EDİLDİ

14 dükkandan oluşan çarşıda, hediyelik eşya, el emeği ürünleri ile değişik 
birçok eşya satışa sunuluyor. 2018 Haziran ayında açılışı yapılan Turistik 
Sanat Çarşısı, vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Haber: Hüseyin TÜRKOĞLU
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Adıyaman’ın en büyük ilçesi olan Kahta, “Şire Pa-
zarı”na kavuşuyor. 

Adıyaman’ın Kahta İlçe Kaymakamlığı ve Kah-
ta Belediyesi tarafından ortaklaşa yapımına başlanılan 
Köylü (Şire) pazarı tamamlanıyor. 

Kahta İlçe Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi tara-
fından yapılan Şire Pazarı, 694 bin 420 TL tutan maliye-
tinin 494 bin 420 TL’sini GAP İdaresi, 200 bin TL’si ise 
Kahta Belediyesince karşılanacak. Bin 200 metrekare 
alan üzerine kurulan Pazar da 18 adet 15 metrekare 
alana sahip ahşap satış dükkanı kuruldu. Ayrıca dük-
kanların yazın sıcaktan kışın ise yağış ve kötü hava 
koşullarından korunması için membran örtü kullanı-
lacak. 

Pazar yerinde zemin kaplama, oturma alanları ve 
ışıklandırma yapılacak. Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi 
Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 
Şire Pazarının yapıldığı alana giderek çalışmalar hak-
kında bilgiler aldı. 

Kahta’ya yatırımların hız kesmeden devam ettiğini 
belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak 
şunları ifade etti:

“Kahta ilçemize yatırımlar hız kesmeden devam 
ediyor. Eğitimden, kamu hizmet binalarına, sosyal ve 
kültürel donatılardan, sağlık yatırımlarına kadar birçok 
alanda ilçemiz büyüyor ve gelişiyor. İlçemizin çehresini 
değiştirecek ve köylü vatandaşlarımızla ilçede yaşayan 
vatandaşlarımız arasında ticari bağları güçlendirecek 
olan Kahta Şire Pazarı, çok yakında faaliyete geçecek. 
Bütün kurumlarımızla birlik ve beraberlik anlayışı çer-
çevesinde hareket ederek ilçemizin her bir ferdine ayrı 
ayrı hizmeti sunmayı gaye ediniyoruz. Kahta’mız için 

daha büyük hedeflere, daha güzel projelerle yürüyoruz. 
Bu anlayışla Kahta’ya belediyemizin öncülüğünde yeni 
bir projeyi daha hayata geçirerek köyde yaşayan vatan-
daşlarımıza ekonomik anlamda önemli katkılar suna-
cağız. Köylülerimizin kendi elleriyle yetiştirdiği yöresel 
ürünleri, sebze ve meyveleri Kahta halkına ve misafir-
lerine daha konforlu ve modern bir ortamda sunma-
ları için Şire Pazarı Projesini tasarladık. Köylülerimiz 
yetiştirdikleri ürünlerin satışlarını kendileri için ayrılan 
birimlerde yaparak, halkımıza daha kaliteli ve sağlıklı 
bir hizmet sunacaklar. Bu proje ile vatandaşlarımıza 
ürettikleri yöresel ürünleri için açık bir pazar oluştu-
racağına inanıyorum. Bu nedenle bu hizmeti buraya 
kazandırılmasına vesile olan başta Adıyaman Millet-
vekillerine, Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, Kahta 
Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, GAP İdaresi Başkanı ve 
tüm kurum amirlerine teşekkür ediyorum.” 

KAHTA ŞİRE PAZARINA 
                        KAVUŞTUAdıyaman’ın Kahta İlçe Kaymakam-

lığı ve Kahta Belediyesi tarafından 
ortaklaşa yapımına başlanılan Köylü 
(Şire) pazarı tamamlanıyor. 
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Gölbaşı’nın simgesi Tarihi Altınlı Köprü Resto-
rasyon işlemi tamamlanıyor. Göksu Çayı üze-
rindeki yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen 

Altınlı Köprü’de, yenileme çalışmaları başlatıldı.
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen köprünün 

büyük bir kemeri ve kademeli olarak küçülen üç ke-
meri daha bulunuyor. Köprü taşları harç kullanılma-
dan sıkıştırma stiliyle yapılmıştır. 

Ana kemer temelde on dört taş, yukarıya çıkıldıkça 
kademeli daralma yapılarak dokuz taştan yapılmış-
tır. Kemerin batı kısmında 63, doğu tarafında 70 sıra 
taş vardır. İkinci kemerde,tabanda dokuz sıra taş ve 
toplam otuz üç taş vardır. 

Üçüncü kemerde on sıra taş ve toplam yirmi altı,-
dördüncü kemerde ise dokuz sıra taş ve toplam on 
dokuz sıra taş kullanılmıştır. Köprünün önden yük-
sekliği 20 metreye yakındır. Ana kemer, azgın suya 
karşı korumak için,koni şeklinde kemerin her iki ta-
rafına destek yapılmıştır. 

Köprü, Harmanlı Kasabası Göksu üzerinde yapıl-
mış olan Paşa Köprüsü, Yaylacık (Köristan ) köyüne 
doğuda 6 km. mesafede yine Göksu Irmağı üzerine 
yapılan Vicne Köprüsü ile yaşıttır. Köprünün Selefkil-
ler zamanında yapıldığı sanılmaktadır. 

Kaymakam Can Aksoy, çalışmaları yerinde in-
celedi. Tarihi Altınlı Köprü’nün “Adıyaman -Göksu 
-Araban Projesi” kapsamında yapım ihalesi geçek-
leştirilen Çetintepe Barajının maksimum su kotunun 
altında kaldığının belirlendiğini dile getiren Aksoy,”-
Bu nedenle tarihi köprünün restorasyon proje çalış-

maları baraj altında kalacak yapıya uygun olarak ha-
zırlanıp ilgili koruma kurulunun onaylandıktan sonra 
ihale edilerek restorasyon çalışmaları başlamış 
durumdadır. Restorasyon çalışmaları kapsamında, 
yapının özgün dokusunu korumak, doğa koşullarına 
ve zaman aşımına karşı direncini arttırabilmek, daha 
fazla bozulmasını önlemek için birtakım müdahale-
ler gerçekleştirilecektir.Geçmişten günümüze ula-
şan bir kültür varlığı olan Altınlı Köprü’yü yapıldığı 
dönemin kültürel, sosyal ve ekonomik durumunun 
canlı bir tanığı olarak, bilimsel ilkeler çerçevesinde 
restorasyonunun gerçekleştirilip günümüz toplumu-
na ve gelecek nesillere kazandırılması sağlanacak-
tır.” dedi.

GÖLBAŞI’NIN SİMGESİ 
“ALTIN KÖPRÜ”DE 
RESTORASYON YAPILDI

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen köprünün büyük bir kemeri ve 
kademeli olarak küçülen üç kemeri daha bulunuyor. Köprü taşları harç 
kullanılmadan sıkıştırma stiliyle yapılmıştır. 

HABER76 TARİH-KÜLTÜR
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SAMSAT’TA 
DEPREM KONUTLARI
HIZLA YÜKSELİYOR

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede va-
tandaşlar için yaptırılan kalıcı konut inşaatları 
hızla devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyük-
lüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olarak tes-
pit edilerek hak sahibi olan depremzede vatandaş-
lar için 403 konutun yapımı için dönemin Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ’ın katılımı ile temeli atılan 
konutların inşaatı hızla devam ediyor.

59 vatandaşın 130 metrekare tek katlı, 344 vatan-
daşın ise 230 metrekare iki katlı evlerin tercih ettiği 
toplam 403 adet konutun yapımına başlanması ile 
birlikte Samsat ilçesinden göçlerin de durduğu be-
lirtiliyor.

Samsat genelinde hak sahibi olan vatandaşlara 
bin 123 konut yapılacak. Birinci etapta 403’ünün te-
meli atıldı ve inşaatları hızla devam ediyor. 720 ko-
nutun daha ihale edilmesi çalışmalarının tamam-
lanma aşamasına gelindiği belirtiliyor. Kış aylarına 
gelmeden 403 ailenin kalıcı konutlara yerleşmesi 
ilçede bir rahatlama getirecek. Peşinden 700 konu-
tun daha ihale edilmesi çalışmaların yoğunlaştığı 
belirtiliyor. Vatandaşlar evlerinin tesliminden itiba-
ren iki yıl ödeme yapmayacak olup, daha sonraki 18 
yılda taksitler halinde ödeme yapacaklar. Tek katlı 
konutlar için 130 bin lira, iki katlı binalar için ise 195 
bin lira ödeme yapılacak.

HABER

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 
evleri ağır hasarlı olarak tespit edilerek hak sahibi olan depremzede 
vatandaşlar için 403 konutun yapımı için dönemin Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ’ın katılımı ile temeli atılan konutların inşaatı hızla devam 
ediyor.
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“Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının 
en güzel izlendiği yer” olarak bilinen Adı-
yaman’daki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı 
turistlerin akınına uğruyor.

“Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel 
izlendiği yer” olarak bilinen Adıyaman’daki Nemrut 
Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akı-
nına uğradı. Milli Park Alanı olarak korumaya alınan 
Nemrut Dağı’nın en önemli değerlerinden Kommage-
ne Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre 
çapında tümülüs ve dev heykeller, seyir keyfi yüksek 
manzara sunuyor. Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika 
süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabı-
nın ardından ulaşılan dağın zirvesi, güneşin doğuşu-
nun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak da nite-
lendiriliyor.  Türkiye’nin 1987 yılında UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne kabul edilen üçüncü önemli eseri 
olan Nemrut Dağı’na ziyaretçi sayısı 60 bini aştı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekin-
ci, Nemrut Dağı’na ilginin artmasının kendilerini çok 
mutlu ettiğini söyledi. 

Nemrut Dağı’nın farklı kentlere düzenlenen turla-
rın birleştiği bir nokta olduğunu ve açık hava müze-
si konumunda bulunduğunu dile getirerek, “Nemrut 
Dağı’na bu yıl içerisinde 60 bin ziyaretçi geldi. Bunun 
30 bini yabancı turist. En büyük ziyaretçi yoğunluğunu 
eylül, ekim ve kasım aylarında bekliyoruz. Hedefimiz 
bu yıl içerisinde ziyaretçi sayısının 100 bini aşmasıdır.
Bu şekilde devam ettiği taktirde sezonu yaklaşık 100 
bin ziyaretçi ile kapatacağız.” ifadelerini kullandı. 

Ekinci, bu yıl en çok yabancı turistin Japonya’dan gel-
diğini kaydetti.  

Gelen ziyaretçiler daha sonra Arsemia, Eski Kahta 
Kalesi, Tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülü-
sü’nü ziyaret etti. 

“Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer” olarak 
bilinen Adıyaman’daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı 
turistlerin akınına uğradı.

DÜNYANIN 
“8. HARİKASINDA” HEDEF 
100 BİN ZİYARETÇİ

Haber-Fotoğraf: İsmail Kaya
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih 
Toprak, Adıyaman turizmi ile ilgili yeni projeler 
hazırladıklarını söyledi. 

AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, 
hazırlanan yeni projeler ile Nemrut Dağı’nda yapılacak 
teleferik ile Adıyaman’da turizm sektörünün yeniden 
canlanacağını belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahta Belediye 
Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta’da yapılan ya-
tırım ve hizmetlerle daha da cazibe haline geleceğini 
söyledi. 

Başkan Toprak, “2014 yılında göreve geldiğimizde 
Kahta’ya neler yapabiliriz, hangisi daha acil diye ön-
celikli olarak sıraya koyup hizmetlerimizi gerçekleş-
tirmeye başladık. Küresel bir sorun olan su sorunu, 
Kahta ilçemizde de büyük bir sıkıntıydı. 2 Mart 2018 ta-
rihinde arıtma tesisimizin hizmete girmesi ile ilçemiz-
de içme suyu sıkıntısı giderildi.  Bunun yanında alt yapı, 
üst yapı, mesire alanları ve parkları vatandaşlarımızın 
hizmetine girdi. Sahil yolunun da tamamlanmasıyla be-
raber Kahta daha güzel bir estetiğe sahip olacak. Kahta 
Belediyesinin araçları yenilendi. Kahta’ya mezbahana 
ve engelliler çarşısı yapıldı. Kahta Kaymakamlığıyla be-
raber ortaklaşa yaptığımız Şire (Köylü) Pazarının yapı-
mı devam ediyor. Köylü pazarı bir ay içerisinde bitecek. 
Belediyenin kademe yerini yapılacak olan Diş Hastane-
sine hibe ettik. Sahil Yolu projesinin istimlak çalışma-
ları devam ediyor. Birkaç vatandaşımızın ödemesi ya-

pıldı. İstanbul Boğazında neler varsa aynı şeyler sahil 
yolunda da olacak. Teşkilatımızın, milletvekillerimizin 
ve hükümetimizin desteği ile Kahta’yı şirin bir kent ha-
line getireceğiz” dedi.

Adıyaman’ın gerek coğrafik yapısı, gerek kültür çe-
şitliliği açısından ciddi bir turizm potansiyeline sahip 
olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Mu-
hammed Fatih Toprak, bölgenin inanç turizminden 
doğa turizmine, kış turizminden su turizmine ve tarihi 
turizme kadar birçok turizme ev sahipliği yapabilecek 
uygun bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Milletvekili 
Toprak, “Bölgemiz, gerek coğrafik yapısı olsun, gerek 
kültür çeşitliliği açısından çok ciddi bir turizm potan-
siyeline sahiptir. Anı zaman da inanç turizminden doğa 
turizmine, kış turizminden su turizmine ve tarihi turiz-
me kadar birçok turizme ev sahipliği yapabilecek uy-
gun bir yapısı var. Bu anlamda bizler de Adıyaman tu-
rizminin tanıtımı için bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. 
Bugün bir Eyfel Kulesi’ni yapabilirsiniz ama bir Nemrut 
Dağı’nı tekrar yapamazsınız. 

Dünyanın 8. Harikası ve gerçekten bir Açıkhava mü-
zesi, güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yerdir. Dün-
yanın en yüksek açık hava müzesine sahip. Tarihi ve 
kültür turizminin tanıtımı için hazırladığımız projelerin 
başında ise Nemrut Dağı’na teleferik yapılmasıdır. Bu 
proje ile Nemrut Turizmi teleferik ile yeniden canlana-
cak, Yapılacak teleferik ile Adıyaman’da turizm sektö-
rünün önünün yeniden açılacağını düşünüyorum” dedi.

TOPRAK: 
NEMRUT’A 
TELEFERİK 
ADIYAMAN’DA 
TURİZMİ 
CANLANDIRACAK

Haber: Hüseyin Türkoğlu

Gerger ilçesinde ilaç yapımında kullanılan ve meşe ağaçlarında yetişen Mazı’ya 
yoğun bir ilgi var.  Gerger’in tüm köylerinde ve mezralarında meşe ağaçla-
rından toplanan (mazı) ekonomik anlamda hayatı olumlu yönde etkilemeye 

devam ediyor. Gerger’in 45 köyü ve 108 mezrasında bir furya halinde devam eden 
mazı toplama, ailelerin önemli geçim kaynağı olmaya başldı. Geçen yıl hiç verim 
vermeyen meşe ağaçları en son 2016 yılında halkın yüzünü güldürmüştü. Kilosu 
15 TL’den alıcı bulan mazı bolluğu, Gergerin tüm köyleri ve mezralarında geçimini 
çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan ailelerin ek gelir  kaynağı haline geldi. Köyde 
iş umudu olmayan gençlerin ve çocukların yüzünü güldüren mazı, son yıllarda 
özellikle boya sektörünün vaz geçilmezi durumunda. Özellikle büyük şehirlerde 
Tüccarların ve toptancıların rağbet ettiği mazı için kolları sıvayan vatandaş günlük 
olarak 10 kiloya kadar mazı toplayabiliyor. Kalabalık ailelerin günlük olarak yak-
laşık 70 kiloya kadar topladığı mazıları Gerger ilçe merkezinde ki esnaflara veya 
Kahta’dan gezici araçlara satılabiliyor. Zaman zaman yükselen veya inen fiyatları 
ile değişkenlik gösteren “Mazı” 15 Liradan alıcı bulabiliyor.

GERGER’DE “MAZI” 
EKONOMİYE CAN SİMİDİ OLDU

HABER 81HABER
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Adıyaman’da geçen yıl 4 bin 800 ton olan badem re-
koltesi bu yıl 10 bin tona çıktı.

Badem verimini yüzde 100’ün üzerinde artırdığı 
için arıcılıkla birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, 
2023’te badem üretim alanının 100 bin dekara, kovan sa-
yısının da 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Kahta Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde kurulan Sert Kabuklu Meyveler 
Araştırma Enstitüsü’nde de pazar sorununun çözülmesi 
ve ihracata yönelik çalışmalar yapılıyor.  Tarım ve Orman 
İl Müdürü Adil Alan, 2013’te 3 bin 500 dekar olan badem 
üretim alanının, son yıllarda uygulanan eylem planı sa-
yesinde 70 bin dekara ulaştığını söyledi. Bu yıl badem 
rekoltesinin de geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde 
artarak 10 bin tona ulaştığını aktaran Alan, “Geçen yıl 
rekoltemiz 4 bin 800 tondu. İlimizde kurulan badem bah-
çeleri henüz küçük yaşta. Bu bahçelerden üçüncü yıldan 
itibaren verim almaya başladık. Önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde rekolte katlanarak artacaktır” dedi.

 “100 BİN DEKAR BADEM HEDEFLİYORUZ”
Bademde  marka olmak için çalışma başlattıklarını 

dile getiren Alan, şöyle konuştu:
“Dünya genelinde son 5 yılda badem tüketimi yüzde 

20 artmış. Biz de bademi ithal eden bir ülkeyiz. Ülkemi-
zin ihtiyacını karşılayamıyoruz. Adıyaman’ı badem diyarı 
haline getirmeye çalışıyoruz. 2013’te beş yıllık bir plan 
hazırladık. Hedefimiz 2018’de bademde alan ve üretim 
bakımından Türkiye birincisi olmaktı. Geçen yıl alan ba-
kımından Türkiye’de birinci olmamıza rağmen üretim 
alanında dördüncü sıradaydık. Bu yıl bademde hem alan 
hem de üretim bakımından Türkiye’de birinci sıradayız. 
Bu liderlik önümüzdeki süreçte de devam edecek. Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılında 100 bin dekar badem ala-
nına ve 100 bin arı kovanına ulaşmayı hedefliyoruz. Arı ile 
badem bir bütündür.” Alan, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği tarafından da Kahta Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 10 milyon lira yatırımla Sert Kabuklu Meyveler 

Araştırma Enstitüsü kurulduğunu belirterek, 16 bin de-
kar alan üzerine kurulan enstitünün, 4 bin 800 metreka-
re kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

- “BU TESİS TÜRKİYE’DE BİR İLKTİR”
Tesisin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan 

Alan, şöyle devam etti: “Çünkü çiftçilerimiz ürünlerini ar-
tık bu tesiste pazarlayacaklar. Bakanlığımızın sağladığı 
kredileri, tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla kullanan 
çiftçiler, borçlarını ödemek için ürünlerini buraya sata-
caklar. Bu şekilde pazar sorunu aşılmış olacak. Çünkü 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Türkiye 
genelinde yaklaşık bin 700 şubesi bulunuyor. Böylelikle 
badem üreticilerimizin önü açılmış oldu. Bu tesis Tür-
kiye’de bir ilktir. Sadece  Adıyaman’da değil, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş’tan buraya ba-
demler akacak. İlk etapta badem ve fıstık ile çalışmalara 
başladığımız tesiste, ileriki süreçte ceviz çalışmaları ya-
pılacak.”  Alan, bademin yan ürünlerini de pazarlamaya 
çalışacaklarını kaydederek, “Sadece bademi kırmayaca-
ğız. Bademin yağ, şeker ve ezme gibi çeşitli ürünlerini 
pazarlamaya çalışacağız. Şimdiden pastaneler çalışma-
lara başladı. Örneğin bademli baklava neden olmasın di-
yoruz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Haber-Fotoğraf: İsmail Kaya

KAHTA BADEMİNDE REKOLTE
HEDEFİ 10 BİN TON

GIDA-TARIM

Türkiye’nin önemli badem üretim merkezlerinden olan Kahta’da,  bu yıl 10  bin ton 
rekolte bekleniyor.  Türkiye’nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman’da, 
rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticilerinin  yüzleri gülüyor. 
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KAHTA BADEMİNDE REKOLTE
HEDEFİ 10 BİN TON
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Altınşehir Mahallesinde yapımına 
başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi 10 bin 
metrekare alan üzerine inşa edilecek.

ADIYAMAN 
112 ACİL 
ÇAĞRI MERKEZİNE 
     KAVUŞUYOR

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezinin inşaat ça-
lışmalarına başlandı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınşe-
hir Mahallesinde yapımına başlanan 112 Acil Çağrı 
Merkezi 10 bin metrekare alan üzerine inşa edile-
cek.

Acil Çağrı Merkezi tamamlandığında kentteki her 
konudaki acil çağrılar 112 numarasından yapılabi-
lecek.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, inşaat çalışmalarına 
başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin iki te-
mel amacı ve işlevinin olduğunu belirtti.

Bunlardan birinin acil durumlar için vatandaşların 
birden çok numara yerine tek bir numarayı öğren-

melerinin yeterli olması, bir diğerinin de acil yardım 
çağrısı alındıktan sonra ekiplerin en kısa sürede 
olay mahalline ulaşılabilmesi olduğunu aktaran 
Kalkancı, şunları kaydetti:

“İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan merkezin 
ihale bedeli 11 milyon 564 bin TL’dir. 112 Acil Çağ-
rı Merkezi Müdürlüğü hizmet binası için mülkiyeti 
hazineye ait olan Adıyaman Merkez Altınşehir Ma-
hallesinde arsa tahsisi yapılmıştır. Yapılan ihale so-
nucunda ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanmış 
ve yer teslimi yapılmıştır. Yaklaşık 10 bin metrekare 
arsa üzerinde bin 300 metrekare taban inşaat alanı 
üzerinde bodrum kat, zemin ve iki katlı olmak üzere 
toplam 4 kat olarak inşa edilecek. Binanın toplam 
inşaatı 5 bin 390 metrekaredir.”

HABER

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
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Her yerinden tarih fışkıran Adıyaman’da tari-
he ışık tutacak olan yeni bir tarihi yer keş-
fedildi

Adıyaman’ın Kâhta ilçesi Atatürk Bara-
jı kıyısındaki kayalıklarda görülen Paleolitik Dö-
nem’in izleri bugüne kadar Anadolu’da sadece Ka-
rain Mağarası, Kars Kağızman Kaya Mezarları ve 
Adıyaman’da bulunan Palanlı Mağarası’nda görü-
lürken, dünyada ise Paleolitik Dönem’e ait tarihle-
nen toplam 6 adet yer bulunduğu 
ifade ediliyor.

Paleolitik Dönem’e ait bugü-
ne kadar hiç görülmemiş sunum 
çukurlarının yer aldığı dinsel alan 
Atatürk Barajı’nın suları çekilin-
ce balıkçılar tarafından tesadüfen 
bulundu.

Adıyaman’da, yontma veya Eski 
Taş Çağı olarak bilinen tarih ön-
cesi Paleolitik Dönem’e ait olan ve 
dünyada bugüne kadar hiç görül-
memiş, içerisinde sunum çukurla-
rının yer aldığı ‘dinsel’ tarihi alan 
bulundu. 

Adıyaman’da tarih öncesi Pa-
leolitik Çağ’a ait izlere rastlandı. 
Atatürk Barajı’nın su seviyesi 10-

15 metre düşünce bugüne kadar hiç görülmemiş 
Paleolitik Dönem’e ait duvar resimleri bulundu. 

Paleolitik Dönem’e ait olan ve kazıma tekniği ile 
yapılan stilize figürler ile ‘av sahnesinin’ resmedil-
diği ana kayada, sunum çukurları yer alıyor. Sunum 
çukurlarının da yer aldığı tarihi mekânın dinsel 
alan olduğu tahmin ediliyor. Paleolitik Çağ’a ait bu 
kadar fazla çizimin yer alması bilim insanlarını da 
heyecanlandırdı. Tarihe ışık tutacak olan figürler ilk 

SULAR ÇEKİLDİ, 
BİNLERCE YILLIK 
TARİH ORTAYA ÇIKTI 

Paleolitik Dönem’e ait bugüne kadar hiç görülmemiş sunum çukurla-
rının yer aldığı dinsel alan Atatürk Barajı’nın suları çekilince balıkçılar 
tarafından tesadüfen bulundu.

Haber- Ahmet Arslantaş
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günkü canlılığını korurken, dinsel alan içerisinde 
sunum çukurları olan ilk yer olduğu kaydedildi. 

‘Yamaç yerleşkesi’ olduğu tahmin edilen ana 
kaya üzerindeki çizgisel motiflerin yer aldığı sah-
nede insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunuyor. 
İnsan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli 
hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor. Res-
medilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliği-
nin ise yaklaşık 70 santim olduğu öğrenildi. 

TARİH ÖNCESİ ALANIN KAÇ YILLIK OLDUĞU 
ARAŞTIRILACAK 

Paleolitik Dönem’in 2 milyon yıl önce başladığı ve 
10 bin yıl önce son bulduğu biliniyor. Adıyaman’da 
bulunan bu tarihi mekânın ise alt mı, orta mı yoksa 
üst döneme mi ait olduğu yapılan inceleme sonra-
sında ortaya çıkacak. 

Kaynaklarda 21 medeniyete ev sahipliği yaptı-
ğı belirlenen Adıyaman, 300’ün üzerinde tarihi ve 
turistik yapısıyla ‘açık hava müzesi’ olarak adlan-
dırılıyor. Birçok tarihi mekâna ev sahipliği yapan 
Adıyaman’da her geçen gün yeni eserler çıkmaya 
devam ediyor. 

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan ko-
nuyla ilgili olarak, “Adıyaman’ın Kâhta sınırları içe-
risinde balıkçılar tarafından tespit edilen bu alan-
da duvar üzerine kazıma tekniğiyle yapılan hayvan 
figürlerin bulunmaktadır. Hayvan figürlerinden 
yaban keçisi, karşılıklı duruş şekilde verilmiş ve 
bir avcı tarafından ok ile vurulduğu resmedilmiş-
tir. Diğer figürlere baktığımızda at üzerinde stilize 
şekilde ve kazıma şekilde çizilmiş. At üzerinde bir 
süvari figürü görülmektedir. Yine bu alanın duvar 
üzerinde 8 metre uzunluğunda 70 santim geniş-
liğinde kazıma teknikleriyle çizilmiş olan çeşitli 
semboller ve insan ve hayvan figürleri bulunmak-

tadır. Bu dönem Paleolitik Çağ dediğimiz döneme 
tarihlendirebiliriz. 40 bin öncesine var ama daha 
da geç tarihte tarihlendirebiliriz. Bundan sonra 
detaylı çalışmalar sonucu eğer tescilli değil ise 
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna 
başvurarak tescil işlemini başlatacağız. Yaklaşık 
10-15 metre baraj sularının çekilmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Baraj suyunun tahribat çok az biçimde-
dir. Bu da geçmiş dönemdeki sanatın kaya üzerine 
işlenmiş sanatın iyi olduğunu göstermektedir” diye 
konuştu. 

Kaynaklarda 21 medeniyete 
ev sahipliği yaptığı belirlenen 
Adıyaman, 300’ün üzerinde tarihi ve 
turistik yapısıyla ‘açık hava müzesi’ 
olarak adlandırılıyor.
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Etsiz çiğ köftenin tescilini alan Adıyaman’da Çiğ Köfte Fes-
tivali düzenlendi. 

Bu yıl ilki düzenlenen Çiğ Köfte Festivali renkli görüntü-
lere sahne oldu. Festivalde çiğ köfte leğeninin başına ge-

çerek çiğ köfte yoğuran Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 
yoğurduğu köfteleri protokol üyelerine ve gazetecilere ikram etti. 
Harfhane grubu ise birbirinden güzel türküler seslendirdi. Konser 
eşliğinde yoğrulan çiğ köfteler daha sonra davetlilere ikram edildi. 
Festivalin açılışında konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, dünya 
çapında Adıyaman’ın etsiz çiğ köftesinin yayılmasına katkı sağla-
yanlara teşekkür ederek, “Coğrafi işaret olarak tescillenmesi çok 
önemlidir. Adıyaman Ticaret Odasının girişimleri ve siyasilerimizin 
destekleriyle bu başarıldı. Adıyaman’ın dünyada tanıtılmasına ciddi 
katkıdan bulunan bir üründür” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise çiğ köftenin mu-
habbete vesile olduğunu belirterek, “Çiğ köfte birliğe, beraberliğe 
delalettir. Eskiden beri bir evde özellikle köylerde, mahallelerde, 
cemaat odalarında bir çiğ köfte varsa bilin ki o bölge halkı bir ve 
beraberdir, bölge halkı koyu bir muhabbettedir. Bu çiğ köfteyi in-
şallah Adıyaman’dan dalga dalga bu tür festivallerle yayacağız. Çiğ 
köftenin coğrafi işaretini almak çokta kolay olmadı. Biraz zorlu ama 
aslına döndü. Doğduğu topraklardan yeniden yürümeye başlaya-
cak.” diye konuştu. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da festivalin geç 
kalınmış bir festival olduğunu belirterek, festivalin uluslararası bo-
yutlara taşınmasını temenni etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, festivali 
düzenleyen Kutlu’ya teşekkür ederek, “Türkiye’de 30 binin üzerinde 
olan çiğ köfte sektörümüz var. Çiğ köftemizin ne kadar iyi olduğunu 
belirtmek adına bu festivallerin devamının geleceğini düşünüyo-
rum” dedi.

Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, Adı-
yamanlılar olarak çiğ köfteyi sanayi, sektör ve markalaştırdıklarını 
söyledi. Şu an itibariyle bakıldığında Türkiye’de ortalama 30 bin çiğ 
köfte satış noktasının bulunduğunu aktaran Aybak, “Tüm il, ilçe, 
belde ve köylerde çiğ köfte satış noktalarına rastlamak mümkün-
dür. 100 binleri aşan istihdam sağlıyoruz. Hem sanayi sektörüne 

özellikle de tarım sektörüne çok büyük katkılarımız bulunuyor. Çiğ 
köfte sektörünün yüzde 85’i Adıyamanlılardır. Tartışma konusu çiğ 
köfteyi biz Çiğköfteciler Derneği olarak etsiz çiğ köftenin tescilini 
Adıyaman’a kazandırdık. Çiğ köfteyi üretirken bakanlığımızın bizim-
le ilgili çıkarmış olduğu genelgeye göre üretimlerimizi yapıyoruz. 
Sağlıklı nesillerin yetişmesi için katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

     Adıyaman Hısnı Mansur Kalesi girişinde düzenlenen etkinlikle 
başlayan festivali Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Çiğköfteciler 
Derneği tarafından Adıyaman Valiliği işbirliği ile düzenlendi. Etkinlik 
kapsamında çeşitli konserler, yarışmalar ve etkinlikler 3 gün bo-
yunca sürdü. Festivalin açılış programına Adıyaman Valisi Nurullah 
Naci Kalkancı, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Ab-
durrahman Tutdere, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çeşitli kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.  Adıyaman’da “Çiğ Köfte Festivali” kapsamında Türk 
Halk Müziği sanatçısı Zara, Adıyaman’da konser verdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğ Köf-
te Festivali etkinlikleri kapsamında, sanatçı Zara, Altınşehir Mahal-
lesi’ndeki Mansur Yardımcı Stadyumu’nda hayranları ile buluştu.

Zara, konser boyunca seslendirdiği türkü ve şarkıları, konsere 
katılan binlerce Adıyamanlı hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde 
söyledi.

HABERTAR88 HABER
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ÇİĞ KÖFTE DİYARI 
ADIYAMAN’DA “ÇİĞ KÖFTE” 
FESTİVALİ DÜZENLENDİ
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde görev yapan 5 öğretmen, 
kırsal kesimlerdeki öğrencilerin eğitim şartlarını iyileş-
tirmek için hayata geçirdikleri “Birleşmiş Yürekler” pro-

jesiyle, yüzlerce öğrenciyi sevindirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde “Milli Eğitim Bakanlığı Bi-

lişim Sistemleri” sorumlusu olarak görev yapan Eda Kuruca, 
çeşitli okullardan dört öğretmenle, kırsal kesimlerde birleş-
miş sınıflarda okuyan öğrencilerin eğitim şartlarını iyileştir-
mek için “Birleşmiş Yürekler” projesini uygulamaya koydu. 
Gerger Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk 
Eğitim Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezinden de destek 
alan öğretmenlerin çabalarıyla, 22 okulun sınıfları boyandı, 
kişisel bakım ve temizlik konusunda bilgilendirilen öğrenci-
lerden, daha önce kuaföre gitmeyenlerin saç kesimi ile saç 
bakımları yaptırıldı, öğrencilerle çeşitli sosyal ve bilimsel et-
kinlikler gerçekleştirildi. Proje sorumlusu Kuruca, Dallarca 
köyünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, proje ile 22 köy okulunun fiziki durumlarında iyileşme 
sağlandığını ve öğrencilerle sosyal, sanatsal ile bilimsel faa-
liyetlerde bulunduklarını söyledi. Bu çabalar sonucu öğren-
cilerin motivasyonunun artırılmasını, hayata bakış açılarının 
değişmesini ve gelişmesini sağladıklarını belirten Kuruca, 
oluşturulan sınıf ve okul iklimindeki olumlu havanın, öğrenci 
ve öğretmenlere hatta velilere yansıdığını kaydetti. Kuruca, 
yapılan çalışmalarla eğitimin kalitesini iyileştirdiklerini ifade 
ederek, şunları belirtti:

“Tüm okullarda gezici bilim etkinlikleri düzenleyerek, öğ-
rencilerin bilimsel bilgi ve becerilerle erken yaşta tanışmaları, 
yaşamlarının ilerleyen bölümlerinde atacakları adımlarda bu 
bilgi ve becerilerden yararlanmaları, araştıran, sorgulayan, 
düşünen bireyler olmaları için bilim ve teknolojiye ilgilerini 

artırmaları ve meslek olarak seçmeleri için çalışmalar yürü-
tüyoruz.”

- “500 öğrencinin yaşamına dokunduk”
Kuaföre hiç gitmeyen öğrenciler için düzenledikleri “Sihirli 

Ayna” etkinliği ile yüzlerce çocuğun saçlarının yapıldığını dile 
getiren Kuruca, öğrencilerin kendilerini daha mutlu ve iyi his-
setmelerini sağladıklarını kaydetti. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Erek, beş ay önce 
başlayan proje kapsamında 500 öğrencinin yaşamına dokun-
duklarını belirtti. Gönüllü öğretmenlerin 22 köy okulunu baş-
tan aşağı restore ettiğini ifade eden Erek, “Bu bizi çok mutlu 
etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan öğretmenle-
rimize ve malzemelerin temininde desteklerini esirgemeyen 
hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

“BİRLEŞMİŞ YÜREKLER” İLE 
ÖĞRENCİLERİN GÖNLÜNDE 
TAHT KURDULAR

HABERHABER 89HABER
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Adıyaman Çiğköfte Festivali kapsamında, UNE-
SCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, 
üzerinde barındırdığı dev kültür mirasıyla dün-
yanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut 

Dağı’nın zirvesinde yoğrulan çiğ köfteler, ziyaretçilere 
ikram edildi.

Adıyaman’da bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğköfte Fes-
tivali çeşitli etkinliklerle sürüyor. Bu kapsamda dün 
İstanbul Çiğköfteci ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve San-
atkârlar Yardımlaşma Derneği (ÇİĞDER) üyeleri, tarihi 
Nemrut Dağı’nın zirvesinde çiğ köfte yoğurdu. Köftel-
er, festivali takip etmek için Ankara ve İstanbul’dan 
gelen basın mensupları ile turistlere ikram edildi. Çiğ 
köftenin yoğurulduğu anı cep telefonlarına kaydeden 
vatandaşlar, kültür mirasının bulunduğu dağın zir-
vesinde Adıyaman’ın tescilli lezzeti çiğ köftesini tatma 
imkânı buldu.

AYBAK: ÇİĞ KÖFTE ADIYAMAN İLE ÖZDEŞLEŞTİ
Adıyamanlılar Vakfı başkanlığını da yürüten ÇİĞDER 

Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, çiğ köfte sek-
töründe binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini, 
ülke genelinde 30 binin üzerinde çiğ köfte satış nok-
tasının bulunduğunu ve 100 binin üzerinde kişinin bu 
alanda istihdam edildiğini söyledi.

Günlük 100 tonun üzerinde üretim yapılan çiğ köfte 
sektörünün yüzde 85’inin Adıyamanlıların elinde bu-
lunduğuna dikkati çeken Aybak, çiğ köftenin bu kentle 
özdeşleşen bir yiyecek olduğunu kaydetti.

ULUSAL MEDYA TEMSİLCİLERİNE KÜLTÜR TURU
Festivali izleyen basın mensupları da İl Kültür ve Tu-

rizm Müdürü Mustafa Ekinci rehberliğinde kentin tari-
hi ve turistik yerlerini gezdi.

Gazetecilerin ilk durağı Antik Kommagene (Genler-
in Topluluğu) Krallığı’nın 5 büyük kentinden biri olan, 
M.Ö. 69 yılında kurulan ve bir dönem ticaret merkezi 
olarak da kullanılan Perre Antik Kent oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ekinci, Nekropol (top-

Haber: Kaan Bozdoğan

90 ETKİNLİK

NEMRUT DAĞI’NIN ZİRVESİNDE 
ÇİĞ KÖFTELİ KUTLAMA
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NEMRUT DAĞI’NIN ZİRVESİNDE 
ÇİĞ KÖFTELİ KUTLAMA

lu mezar yerleri) alanı da bulunan kent hakkında 
gazetecilere bilgi verdi. Ekinci, 2003-2009 yıllarında 
yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen iskelet ve ke-
mik parçalarına göre o dönemde yaşayan insanların 
boy ortalamasının 140 ila 170 santimetre arasında 
olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Milattan sonra 2 yüzyılda Roma İmparatoru Sep-
timius Severus’un kendisi, eşi ve iki çocuğu için 
yaptırdığı, Cendere Köprüsü’ne gelen basın mensu-
pları bölgeyi gezdikten sonra Kahta Çayı’na girerek 
serinledi.

Tek kemerli, bir savaklı olan 120 metre uzunluğun-
da 7 metre genişliğinde, her biri 10 ton ağırlığında-
ki 92 kayanın işlenmesiyle inşa edilen Cendere 
Köprüsü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden 
büyük ilgi görüyor.

Ekip daha sonra, 350 metre yüksekliğinde kay-
aların üzerine inşa edilen, arkeolojik araştırmalarda 

içerisinde Kommagene Krallık Sarayı’nın bulunduğu 
tespit edilen, eski Kahta’da bulunan Yeni Kale’yi ve 
krallığın yazlık başkenti Arsemia Antik Kenti’ni gezdi.

NEMRUT DAĞI’NI 92 BİN TURİST ZİYARET ETTİ
Ekinci, Nemrut Dağı’nı 9 ayda 92 bin turistin ziyaret 

ettiğini söyledi.
Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktası 

olan, üzerinde barındırdığı dev kültür mirasıyla 
dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Nemrut 
Dağı’nın bölgenin en fazla turist çeken yerlerinden 
biri olduğunu anlatan Ekinci, UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’nde bulunan 2 bin 206 metre yüksek-
likteki dağın aynı zamanda ülkenin önemli Milli Park-
larından biri olduğunu vurguladı.

Ekinci, Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından 
yaptırılan Nemrut Dağı’nın halen gizemini korudu-
ğunu da sözlerine ekledi.

91EĞİTİM

Adıyaman’da bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğköfte Festivali çeşitli etkinliklerle 
sürüyor. Bu kapsamda dün İstanbul Çiğköfteci ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve 
Sanatkârlar Yardımlaşma Derneği (ÇİĞDER) üyeleri, tarihi Nemrut Dağı’nın 
zirvesinde çiğ köfte yoğurdu. 
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Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi, burs gün-
demiyle toplandı. Adıyamanlılar Vakfı, tüm 
şubeleriyle yeni dönem burs çalışmaları için 
düğmeye bastı. 

Vakfımız Adıyaman şubesi aylık olağan toplantısını 
Samos Otel’de gerçekleştirdi. 

Toplantıda yeni eğitim öğretim sezonunda burs 
çalışmaları ele alındı, yeni yol haritası belirlendi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman-
lılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Abdülhamit 
Ünsal, vakıf olarak daha da güçlendiklerini söyledi. 
Adıyamanlı gençlere sahip çıkmak ve eğitimlerine 
daha fazla destek için her türlü gayreti göstermeye 
devam edeceklerini vurgulayan Ünsal,”Öğrencilerim-

ize daha fazla nasıl faydalı olabiliriz’ konusunda daha 
çok gayret göstermemiz lazım. Adıyaman şubesi olar-
ak her geçen yıl daha güçlenerek yolumuza devam 
ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkan 
Yardımcısı Salih Kaya ise yeni dönem için daha fazla 
fedakârlık yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkan Vekili 
Yakup Akıncıoğlu ise kurumsallaşmanın önemine dik-
kat çekti. 

Toplantıda, Alanya’da gerçekleştirilecek Yıllık İs-
tişare Toplantısı hazırlıkları da masaya yatırıldı.

Toplantıya Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman şubesi 
yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vakfımız Adıyaman şubesi aylık olağan toplantısını Samos Otel’de 
gerçekleştirdi.  Toplantıda yeni eğitim öğretim sezonunda burs çalışmaları 
ele alındı, yeni yol haritası belirlendi. 

VAKFIMIZ ADIYAMAN 
ŞUBESİ YENİ DÖNEME 
HAZIRLANIYOR
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VAKFIMIZ SPOR KULÜBÜ 
BAŞARILARA DOYMUYOR

Vakfımız bünyesinde kurulan Erkekler U11 
Minikler Basketbol Takımı, kendi kategori-
sinde Adıyaman İl Birinciliği başarısını gös-
terdi.

Adıyamanlılar Vakfı, genç nesillere her alanda 
destek olmaya devam ediyor. Gençlerin bedensel 
ve ruhsal gelişimi için büyük gayret gösteren Adı-
yamanlılar Vakfı, bünyesinde kurulan spor kulüp-
lerine de her türlü desteği veriyor. Adıyamanlılar 
Vakfı bünyesinde kurulan spor kulübü, başarılarına 
yenilerini ekliyor. 

Adıyaman’da düzenlenen okullar arası müsaba-
kalarda, Erkekler U11 Minikler Basketbol Takımı, 
kendi kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak 
birinciliği aldı.

Vakfımız bünyesinde kurulan spor kulüpleri, geç-
tiğimiz yıl yapılan müsabakalarda da büyük başarı 
elde etmişti. 

Adıyaman’da düzenlenen okullar arası 
müsabakalarda, Erkekler U11 Minikler Basketbol 
Takımı, kendi kategorisinde büyük bir başarıya 
imza atarak birinciliği aldı.

ADIYAMANLILAR VAKFI / MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
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Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesinde de ge-
leneksel bayramlaşma programları düzenlen-
di. Vakfımız Adıyaman şubesinde gerçekleşen 
Ramazan ve Kurban bayramı “geleneksel bay-

ramlaşma” törenlerine Adıyaman Şubesi Başkanı Ab-
dülhamit Ünsal, Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil 
Fırat, Mehmet Fatih Toprak, Adıyaman eski Milletvekili 
Ahmet Doğan, Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Üyesi Ali 
Şahin, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vakfımız İstanbul Genel Merkez ve Ankara şubesi 
üyeleri de törende hazır bulundu. Programda konuşan 
Abdülhamit Ünsal, bayramlaşmaların birlik ve bera-
berliğe vesile olduğunu söyledi. Başkan Ünsal, “ge-
leneksel bayramlaşma” programına katılan herkese 
teşekkür etti.

Bayramlaşma programına katılan misafirler de vak-
fın çalışmalarını takdirle takip ettiklerini vurgulayarak 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bayramlaşmaya geçildi. 

94 ETKİNLİK

ADIYAMAN ŞUBEMİZDE
BAYRAMLAŞMA ZİYARETİ
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95EĞİTİMHABERHABER 95HABER

Vakfımızın kuruluşunda yer alan, hukuk 
komisyonu başkanlığı ve yönetim kurulu 
üyeliği görevlerinde bulunan, halen vakfımız 
Denetleme Kurulu Üyeliği görevini yürüten 

Avukat Hacı Mehmet Baykurt, 24 Haziran seçim-
lerinde AK Parti listelerinde İstanbul 2. Bölge adayı 
olarak Adıyaman’ı büyük başarı ile temsil etti.

24 Haziran’da gerçekleşen milletvekilliği ve 
cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde İstanbul 
2. bölge 19. sırada yer alan Avukat Hacı Mehmet 
Baykurt, seçim kampanyası boyunca hemşehriler-
inin ve vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaştı. 
Seçim çalışmaları boyunca Baykurt’u yalnız bırak-
mayan Adıyamanlı hemşehrileri, İstanbul’da AK 
Parti listelerindeki tek Adıyamanlı olan Baykurt’a 
büyük ilgi gösterdi.

  İstanbul’da Adıyamanlı STK’ları ziyaret eden 
Baykurt, projelerinden bahsederek verilen desteğe 
teşekkür etti.

Seçim kampanyası boyunca gezmedik yer, sıkıl-
madık el bırakmayan Baykurt, 7’den 70’e her kes-
imden vatandaşın sorunlarını dinledi, onlarla hem-
hal oldu.

   Tecübeli siyasetçi, Avukat, Hacı Mehmet Baykurt, 
1972 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da, yüksek 
öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakült-
esi’nde tamamladı. İstanbul AK Parti teşkilatının 
kuruluşunda aktif görev aldı. AK Parti Eminönü 
İlçe Teşkilatı’nın kurucu üyeliğini üstlendi. AK Parti 
Eminönü İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulunda görev 
aldı. AK Parti Eminönü İlçe Teşkilatının Seçim İşleri 
Başkanlığı ve SKM Başkanlığı görevlerini yürüttü. 
2004 yerel seçimlerinde Eminönü Belediye Meclis 

üyeliğine seçildi. Daha sonra Eminönü Belediye 
Başkan Yardımcılığı ve Encümen Başkanlığı görev-
lerinde bulundu. Uluslararası Köprü Derneği Genel 
Başkanı olan Baykurt, Adıyaman Dernekler Feder-
asyonu (ADIFED) Başkan Yardımcılığı, Adıyaman-
lılar Vakfı Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini 
yürütmekte. Evli ve üç çocuk babası olan Baykurt, 
iyi derecede İngilizce bilmekte olup, eşi ile bir-
likte İstanbul Bakırköy’de bulunan Baykurt Hukuk 
Bürosu’nda avukatlık yapmaktadır.
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BAYKURT, İSTANBUL’DAKİ 
ADIYAMANLILARIN 
GURURU OLDU
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Fatih 
Toprak, Vakfımızın tarihi Hamamönü sem-
tinde hizmet vermeye başlayan Ankara Şube 
binasını ziyaret etti.

Milletvekili Toprak’a, Adıyamanlılar Vakfı Müte-
velli Heyeti Üyesi Ömer 
Özkartal, Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Duran ve Meh-
met Akgün eşlik etti.

Ankara şubesi yöne-
tim kurulu üyesi Hüseyin 
Duran, Ankara şubesi-
nin çalışmaları hakkında 
Milletvekili Mehmet Fatih 
Toprak’a bilgi verdi.

Vakfın çalışmalarını ve 
hizmetlerini takdirle iz-
lediğini belirten Toprak, 
gençlerin eğitimine des-
tek amacıyla yola Adıya-
manlılar Vakfı ile sık sık 
istişare edeceklerini söy-
ledi.  Toprak, vakfa her 
türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını vurgu-

ladı. 
Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer 

Özkartal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Toprak’a teşekkür etti. 

 

MİLLETVEKİLİ TOPRAK
ANKARA ŞUBEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Milletvekili Toprak’a, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer 
Özkartal, Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Duran ve 
Mehmet Akgün eşlik etti.
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