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başkan'dan ...

Değerli hemşerilerim uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. İki yıla 

yakındır bütün dünyayı her anlamda ciddi şekilde etkileyen pandemi 

zorunlu olarak ELFED'in faaliyetlerini de etkiledi. Salgın döneminde 

toplantılarımızı daha çok zoom programı üzerinden gerçekleştirdik. 

Bu süreçte şehrimizle ilgili elimizden gelen katkıyı sağlamaya 

devam ettik. Okulların kapalı olduğu günlerde öğrencilerimize 

tablet desteği, Yunus Emre ve M. Akif Ersoy kitap dağıtımı ile kışlık 

mont yardımı gibi faaliyetler gerçekleştirdik.

 

Elazığımız depremden sonra henüz toparlanamadan salgın 

hastalıkla zor günler geçirdi. Allah beterinden saklasın.Bu süre 

içinde ailelerimizden, hemşerilerimizden bir çok insanımız Covid 

ten dolayı hakka yürüdü, Allah hepsine rahmetiyle muamele etsin.

Elazığ Dernekler Federasyonu 9 yıl boyunca dernekleriyle, 

kurullarıyla kocaman bir aile oldu. Birlik beraberlik içinde birçok 

projeyi gerçekleştirdi. Bu arada bu güzel aile benim şahsımla ilgili 

olarak da 70. yaş Armağan kitabı hazırladı. Bu çok anlamlı çalışma 

için Salih Turhan kardeşime ve emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorumi varolsunlar. Bu kitap ve belgesel ailem için çok önemli 

bir hatıra olarak kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde salgınıda dikkate alarak faaliyetlerimizi 

elbirliği ile sürdüreceğiz. Burda gençlik kollarımıza büyük görev 

düşüyor. Gençleri çok önemsiyorum; şu anda 80 öğrencimize burs 

vermeye devam ediyoruz. Onların her etkinliğini destekleyeceğiz,  

Allah Yâr ve Yardımcımız olsun.

Şükür kavuşturana ....

Faik İçmeli
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Şehit Aileleri 
İstanbul Programı

o 01 Eylül Çarşamba

o 06:10  Anadolu Jet  Elazığ’dan Hareket 

o 08:00 Sabiha Gökçen Havaalanı İstanbul’a Varış

o 09:00 Havaalanından Hareket

o 10:30 Cemile Sultan Korusu Sabah Kahvaltısı

o Çamlıca Cami Gezisi

o Çamlıca Televizyon Kulesi Gezisi

o 15 Temmuz Şehitler Anıtı Ziyareti

o 17:30 Akgün Otel Hareket

o 18:30 Otele Varış

o 20:00 Akgün Otel Akşam Yemeği ve  Konaklama

o 02 Eylül Perşembe

o 07:30 Akgün Otel Sabah Kahvaltı

o 08:45 Akgün Otel’den  Hareket

o Tarihi Yarım Ada Gezisi

o Eyüp Sultan Cami

o Süleymaniye Cami

o Sultanahmet Meydanı

o Ayasofya Cami

o 14:00 Öğle Yemeği

o Florya Akvaryum Gezisi

o Panaroma 1453 Tarih Müzesi Gezisi

o 19:30 Akgün Otel Moral Gecesi Yemeği

o 03 Eylül Cuma

o 07:30 Akgün Otel Sabah Kahvaltısı

o 09:30 Akgün Otel’den Hareket

o 10:30 Beylerbeyi Sarayı Gezisi

o 12:30 Üsküdar Aziz Mahmut Hüda-i Hazretleri Gezisi ve  Cuma namazı

o 14:00 Boğaz Turu ve Teknede Öğle Yemeği

o 18:30 Sabiha Gökçen Havaalanına Hareket

01.09-03.09-2021 - ELFED ( Elazığ Dernekler Federasyonu ) olarak Vatanımız içim kendilerini 

feda eden şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri ailelerine sahip çıkmak,onların daima yanında 

olduğumuzu hissettirmek ,şehit ailelerine maddi ve manevi her türlü destekte bulunmak 

amacıyla Elazığ’lı 26 Şehidimizin 54 yakını için Federasyonumuzca yürütülen ve 

İç İşleri Bakanlığı’nca desteklenen ve 1-2-3 Eylül 2021 tarihlerinde  

“Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında İstanbul Gezi Programı ile ağırladık.
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o Eyüp Sultan Cami

o Süleymaniye Cami

o Sultanahmet Meydanı

o Ayasofya Cami

o 14:00 Öğle Yemeği

o Florya Akvaryum Gezisi

o Panaroma 1453 Tarih Müzesi Gezisi

o 19:30 Akgün Otel Moral Gecesi Yemeği

o 03 Eylül Cuma

o 07:30 Akgün Otel Sabah Kahvaltısı

o 09:30 Akgün Otel’den Hareket

o 10:30 Beylerbeyi Sarayı Gezisi

o 12:30 Üsküdar Aziz Mahmut Hüda-i Hazretleri Gezisi ve  Cuma namazı

o 14:00 Boğaz Turu ve Teknede Öğle Yemeği

o 18:30 Sabiha Gökçen Havaalanına Hareket

02.09.2021 günü Akgün Otel’de düzenlenen Moral gecesine 

Şehit Aileleri için katılım çoktu.ELFED Genel Başkanı Sayın 

Faik İÇMELİ ‘nin konuşmasıyla başlayan geceye Elazığ Valisi 

Sayın Erkaya YIRIK başta olmak üzere, Elazığ ve İstanbul 

Milletvekilleri, İstanbul Emniyet Müdürü ve İlçe Emniyet 

Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları, Bakanlar, İlçe Kay-

makamları, Sanatçılar, Savcılar, Avukatlar, Rektörler, Dizi 

oyuncuları, Doktorlar, Projemize destek veren İş İnsanları, 

ELFED Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Başkanları katıldı. 

 

Sanatçı ve Sunucu Sayın Recep ERGÜL’ün sunumu ile başlayan 

gecede duygusal anlar yaşandı.Şehitlerimiz için özel hazırlanan 

Plaketler Katılan davetliler tarafından takdim edildi.Sanatçı 

Sayın Salih TURHAN ve Sayın Adile Kurt KARATEPE ‘nin tür-

küleriyle yüzlerde hem hüzün hem tebessüm yarattık.Gezi 

sürecinde bizlere büyük destek sağlayan Üsküdar Belediye 

Başkanı Sayın Hilmi TÜRKMEN’e, Üsküdar Belediyesi Meclis 

Üyesi Sayın Esat KALAY’a,Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat 

Sefa DEMİRYÜREK’e, İstanbul Çamlıca Camii ve Eğitim Kül-

tür Hizmetleri Yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Sayın 

Ergin KÜLÜNK’e, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer 

ARISOY’a, Şehitlerimiz için hediyeler hazırlayan Bağcılar İlçe 

Emniyet Müdürü Sayın Hasan DEMİRBAĞ’a ,Maltepe Emni-

yet Müdürü Sayın Selçuk ALDEMİR’e, D’S ve Orka Yönetim 

Kurulu Başkanı Sayın Süleyman ORAKÇIOĞLU’na, ELFED Genel  

Başkan Yard. Sayın Vefa ÖZEL’e ve Moral gecemize katılan ve 

Yanımızda olan, Emeği gecen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.
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E
LFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Elazığ Jandarma Kıdemli Albay İl Jandarma Komutanı Sayın Ali 

YILDIZ’ı  makamında ziyaret ettik.Ziyarete ELFED Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ,Başkan Vekili Sayın 

Kazım Gökhan ELGİN,Genel Sekreter Sayın Ahmet KARAKIŞ,Genel Bşk.Yrd.Sayın Vefa ÖZEL,Genel Bşk.

Yrd.Sayın Fethi Ahmet YÜKSEL,Gençlikten Sorumlu Yardımcı Sayın Lütfü Nebioğlu ,Genç Elazığlılar Derneği 

(GELDER) Başkanı Sayın Fuat ÜLGER ve Elazığ Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Sayın Ahmet BULUT katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Fede-

rasyonu) İstanbul Erzurumlular 

Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfının 

“İstiklalden İstikbale Cumhuriyetimiz ve 

Erzurum” başlıklı konferans davetine 

ELFED Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ 

ve Genel Bşk. Yrd.Sayın Uğur CENGİZ 

katılım sağladı.  

Erzurum Vakfı

Elazığ Jandarma Komutanlığı

Fa
al

iy
et

le
ri

m
iz

6



www.elfed.org.tr 7



Fa
al

iy
et

le
ri

m
iz

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu)  
COVİD-19 nedeniyle zor günler geçiren ülkemizin normalleşme 
sürecine geçmesiyle Elazığ’a giden ELFED Heyeti korona kurallarına 
uyarak  Elazığ Valisi Sayın Erkaya YIRIK’ı makamında ziyaret etti.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) COVİD-19 nedeniyle zor günler geçiren ülkemizin normalleşme sürecine 

geçmesiyle Elazığ’a giden ELFED Heyeti korona kurallarına uyarak  Elazığ Valisi Sayın Erkaya YIRIK’ı makamında 

ziyaret etti.Ziyarete ELFED Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ,Başkan Vekili Sayın Kazım Gökhan ELGİN,Genel Sekreter 

Sayın Ahmet KARAKIŞ,Genel Bşk.Yrd.Sayın Vefa ÖZEL,Genel Bşk.Yrd.Sayın Fethi Ahmet YÜKSEL,Gençlikten Sorumlu 

Yardımcı Sayın Lütfü Nebioğlu ,Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) Başkanı Sayın Fuat ÜLGER ve Elazığ Turizm ve 

Kültür Derneği Başkanı Sayın Ahmet BULUT katıldı.

8
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Elazığ Dernekler Federasyonu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

tedavisini üstlendiği  Elazığ ‘da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle 

sol gözünün görme özelliğini kaybeden Taha SİS ’in tedavi süreci devam etmekte.

Yanından hiç ayrılmadığımız desteğimizi esirgemediğimiz yavrumuzu Genel Başkanımız 

Sayın Faik İÇMELİ ve Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet KARAKIŞ ziyaret ederek tedavi 

süreci ile ilgili bilgi aldı.Tahamızın bir an önce sağlığına kavuşması için dularımız onunla.

Taha'yı Ziyaret

Rabia Babaoğlu'na  

Veda
ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu ) Genel 

Başkan Yardımcısı ve 19 yıldır  Fatih ilçesi Nüfüs 
Müdürlüğü yapan Sayın Rabia BABAOĞLU Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Daire 
Başkanlığına atanması üzere , Fatih Kaymakamlığı 
ve Fatih Belediyesince veda kokteyi düzenlendi 
.ELFED Yönetimi olarak Rabia hanımı Ankara'ya 
uğurladık.Yeni işinde ve görevinde ELFED ailesi 
olarak başarılar dileriz.
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Sivrice Kaymakamı Ziyareti

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Sivrice Kaymakamı Sayın Yunus Emre VURAL’ı  makamında ziyaret ettik.Ziyarete ELFED 

Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ,Başkan Vekili Sayın Kazım Gökhan ELGİN,Genel Sekreter Sayın Ahmet KARAKIŞ,Genel Bşk.

Yrd.Sayın Vefa ÖZEL,Genel Bşk.Yrd.Sayın Fethi Ahmet YÜKSEL,Gençlikten Sorumlu Yardımcı Sayın Lütfü Nebioğlu ,Genç Elazığlılar 

Derneği (GELDER) Başkanı Sayın Fuat ÜLGER ve Elazığ Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Sayın Ahmet BULUT katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Sivrice Belediye Başkanı  
Sayın Turgay GÜNDOĞAN’ı makamında ziyaret ettik.

Ziyarete ELFED Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ,-

Başkan Vekili Sayın Kazım Gökhan ELGİN,

Genel Sekreter Sayın Ahmet KARAKIŞ,Genel Bşk.

Yrd.Sayın Vefa ÖZEL,Genel Bşk.Yrd.Sayın Fethi 

Ahmet YÜKSEL,Gençlikten Sorumlu Yardımcı Sayın 

Lütfü Nebioğlu ,Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) 

Başkanı Sayın Fuat ÜLGER ve Elazığ Turizm ve 

Kültür Derneği Başkanı Sayın Ahmet BULUT katıldı.

Sivrice Belediye Başkanı Ziyareti

10
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E
LFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Sayın Prof.Dr.Fahrettin 

GÖKTAŞ’ı  makamında ziyaret ettik.Ziyarete ELFED Genel Başkanı Sayın Faik İÇMELİ,Başkan Vekili Sayın 

Kazım Gökhan ELGİN,Genel Sekreter Sayın Ahmet KARAKIŞ,Genel Bşk.Yrd.Sayın Vefa ÖZEL,Genel Bşk.

Yrd.Sayın Fethi Ahmet YÜKSEL,Gençlikten Sorumlu Yardımcı Sayın Lütfü Nebioğlu ,Genç Elazığlılar Derneği 

(GELDER) Başkanı Sayın Fuat ÜLGER ve Elazığ Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Sayın Ahmet BULUT katıldı.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu)  
Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne atanan  
Sayın Prof.Dr.Fahrettin GÖKTAŞ’ı  makamında ziyaret ettik.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının  
Ülke Yönetimine Katkıları

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu ) Her yıl olduğu gibi 

çocuklarımıza bu soğuk kış günlerinde onları sıcak tuta-

cak montları dağıtması için Elazığ Valiliği’ne teslim ettik. Onların 

yüzündeki mutluluk her şeye değiyor.İhtiyaç sahibi çocuklarımıza 

ulaşmaya ve tebessüm etmelerine devam edeceğiz.

İhtiyaç Sahiplerine  

Yardım Kampanyası  
Düzenledik.

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Yedi Renk Tek 

Yürek ve Malatya Dernekler Federasyonunun düzenlediği 

, İstanbul’da bulunan tüm Federasyon ve Konfederasyon Başkan 

ve vekillerin davet edildiği  “Sivil Toplum Kuruluşlarının Ülke 

Yönetimine Katkıları” konulu toplantıya ELFED Kültür ve Sanat  

Sorumlu Yrd.Sayın Lokman ÖZTÜRK katılım sağladı. 
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ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) 27 Ekim-31 Ekim 2021 

tarihleri arasında  Ümraniye Santral Metro durağında Ümraniye 

Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet 

Festivaline Genel Başkan Sayın Faik İÇMELİ ve Derneklerden Sorumlu 

Yardımcısı Sayın Bekir DÖNDÜ katılım sağladı.

Elazığ Yöresel Ürünler

Lezzet Festivali
ve
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Göz hastalıkları alanında
bilim, teknoloji ve deneyim !

Uluslararası Patentlerimiz ile
tanı, tedavi ve cerrahilerimizdeki

üstünlüğümüzü belgeliyoruz !
14
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Göz hastalıkları alanında
bilim, teknoloji ve deneyim !

Uluslararası Patentlerimiz ile
tanı, tedavi ve cerrahilerimizdeki

üstünlüğümüzü belgeliyoruz !
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T
oplumumuzun tamamı olmasa da önemli bir kesimi bu 

konuda maalesef yanlış bir anlayışa sahip. Herhangi 

bir kişi, ilim, bilim, sosyal, kültürel, sanat, vatan-millet 

sevdası vb. değerlerle öne çıkan insanlara vefamızı 

bir şekilde sunmak için sanki o kişinin ölümünü bekliyoruz. 

Ölümünden sonra bu kez o kişiyi/kişileri özel anma programları 

ile hayattayken kıymetinin bilinmediğine dair hayıflanma 

cümleleri ile adeta günah çıkarılmaktadır. Yine bu ölüm sonrası 

gıyabi anmalarda şöyle bir ifade kullanılmakta mealen “o 

şu anda bizimle beraber ve bizi duyuyor” gibi mevcut akıl ve 

mantığa göre agnostik (bilinmezlik) anlayışla kendimizi manen 

vefamızı yerine getirmiş sayıyoruz. Bu anlayış ve uygulama 

olsa-olsa vefat eden kişinin hayattaki yakınları, dostları ve 

arkadaşlarına iftihar yaşatır ancak. Kuşkusuz bu da önemlidir.  

 

 Hal böyleyken yaptığı toplum adına yapmış olduğu 

hizmetlerden dolayı hürmete-kıymete layık kişiyi belirli bir 

yaş dilimini de dikkate alarak o kişi hayattayken konumuna 

göre maddi, manevi, takdir, taltif ve hürmet gösterme gibi 

ruh ve gönül okşayıcı uygulamalarla hem dünya gözü ve 

algısı ile kendisi mutlu olur hem de eşi, dostu, sevenleri 

mutlu olur. Dolayısıyla toplumsal hassasiyetlerden hareketle 

hayatını cemiyete adayan ve cemiyet tarafından hürmete 

layık görülen lider/önder/aksakal kişilerin sesiz sedasız 

ömrünü tamamlayıp geçip gitmesine razı olmamalıyız. 

Bizlerin de bu vb. insanlara karşı vefa borcumuzu bilakis 

hayatta iken yerine getirmek, yaşadıkları sürede dünya 

gözü ile sevilip sayıldıklarını göstermemiz gerekir. 

 

 İşte bu duygu ve düşüncelerle daha çok akademik camiada 

örnekleri görülen “Armağan Kitap” yayımlama geleneği 

dışında içerik bakımından ilk kez nevi şahsına münhasır 

bir formatla Elazığ, Elazığlılar başta olmak üzere bir çok 

sosyal, kültürel ve siyasi çevrenin sevgi, saygı ve takdirine 

mazhar olmuş 1970’li yılların siyasi atmosferinde vatan, millet, 

bayrak uğruna ölümlerden dönmüş, ağır bedeller ödemiş 

ve devamında da bir çok STK yönetiminde yer alarak adeta 

kendisini cemiyete adamış sayın Faik İÇMELİ’yi durumdan 

vazife çıkararak 70.Yaş dönümüne denk getirmek suretiyle 

kendisinin tevazu ile “böyle bir çalışmaya gerek yoktur”  

demesi hilafına rağmen bu değerli insanı “Cemiyete Adanmış 

Cemiyet'e Adanmış Bir Ömür

Yaş Armağanı70. Faik İçmeli
Vefalı insana vefâ göstermek insani bir haslet olup bu vefanın da söz 
konusu kişi hayatta iken gösterilmesinin bazı görüşlerin hilafına çok 

daha önemli ve çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum.
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Vefalı insana vefâ göstermek insani bir haslet olup bu vefanın da söz 
konusu kişi hayatta iken gösterilmesinin bazı görüşlerin hilafına çok 

daha önemli ve çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum.

Bir Ömür / Faik İÇMELİ 70. Yaş Armağanı” başlıklı 

bir armağan kitap ve ayrıca 90, 40, 30, 15 dakikalık 

Belgesel versiyonları ile tarihe mal etmek istedim. 

 

Bu çalışmada Faik İÇMELİ’nin geniş özgeçmişi, aile 

bireyleri, genel sosyal-kültürel çevre, hemşehri çevresi 

ve halen Kurucu Başkanı bulunduğu ELFED Yönetim 

Kurulu Üyeleri ile bağlı 

D
erneklerin Başkanlarının kısa hatıra yazıları 

ve birlikte çekilmiş fotoğrafları yer almaktadır. 

Söz konusu bu yorucu bir o kadar da anlamlı 

çalışmanın hazırlık aşamasında birçok 

duygusal durumlarla karşılaştım. Öncelikle hatıra yazısı 

yazacak olan birçok kişi mealen “böyle bir çalışmanın 

çok isabetli olduğunu ve Faik Başkan’a yakışır” demeleri 

beni yaptığım iş konusunda cesaretlendirdi ve mutlu 

etti. Hakikaten bu kitaptaki yazılanları okuyanlar; Faik 

İÇMELİ ile birlikte yakın tarihe dair yaşanan birçok 

siyasi ve sosyal konulara da vakıf olmuş olacaklardır. 

 

Pek tabii bu somut çıktıların bir de takimat töreni 

yapılması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak da kitapta 

hatıra yazılarıyla yer alan (yaklaşık 200 kişi) davetliydi. 

Davetliler arasında AK Parti İstanbul Millet Vekili sn. 

Mustafa, ATAŞ, CHP Elazığ Millet Vekili sn. Gürsel EROL 

(Rahatsızlığı nedeniyle gelemeyip çelenk iletti), Yalova 

Valisi sn. Muammer GÜLER, Emniyet Genel Müdürü sn. 

Mehmet AKTAŞ, Gebze Kaymakamı sn. Mustafa GÜLER, 

Üsküdar Kaymakamı sn. Murat Sefa DEMİRYÜREK, 

Şanlıurfa-Haliliye Kurucu Belediye Başkanı sn. Feyzi 

DEMİRKOL, İş İnsanı Necat ERGİN isimler de yer aldılar.   

 

Program Elazığlıları İstanbul’daki yüz akı AKGÜN 

İSTANBUL Otelde 26 Aralık Pazar kahvaltısını müteakip 

projeyi hazırlayıp uygulaya Sanatçı ve ELFED Genel Başkan 

Yardımcısı Salih TURHAN’ın selamlama ve konuya dair 

açıklayıcı bilgiler ışığında hatıra yazısı yazanlara ve hatıra 

yazısı ile birlikte maddi destek sağlayan hemşehrilerimize 

teşekkür ederek ara sunumları ile tören devam etti. 

 

Programda Faik İÇMELİ kısa belgeseli izlendi sırasıyla 

aileyi temsilen Faik Başkanın kızı Nihal İÇMELİ 

BAYRAKTAR babası hakkında duygularını ifade etti, 

sırasıyla Dernek Başkanları adına İstanbul’daki en eski 

derneğimiz olan Fındıkzade Dernek Başkanı olarak  

sanatçı Mehmet DEMİRBAĞ, ELFED Yönetim Kurulu adına 

Kurucu Genel Sekreter ve halan Başkan Vekili sıfatıyla 

Kazım Gökhan ELGİN, Siyasi, Sosyal ve Kültürel çevresi 

adına da AK Parti eski Teşkilat Başkanı ve halen İstanbul 

Millet Vekili Mustafa ATAŞ bey törenin anlam ve önemi   

doğrultusunda kısa konuşmalarda bulundular. En 

sonunda da Faik İÇMELİ Başkan teşekkür konuşmasını 

yapmak üzere davet edildi. Konuşma öncesi Yaklaşık 

elli yıllık arkadaşı Şanlıurfa-Haliliye Kurucu Belediye 

Başkanı Feyzi DEMİRKOL, Şanlıurfa-Harput-Kerkük 

kardeşliğine katkı sunduğu için Urfa/Urfalılar adına 

bir plaket takdim etti ve ardından o da elli yıllık 

kadim arkadaşlığı kısa konuşmasıyla özetledi. 

Faik Başkan da Salih TURHAN ile birlikte kitapta hatıra 

yazıları ile yer alanlara gerek kitapta gerek belgeselde 

emeği geçenlere, işin maddi külfeti üslenenlere, 

uzaktan yakından icabet edenlere, gelemeyip de 

çelenk ve mesaj iletenlere teşekkür ederken duygusal 

anlar yaşandı. Faik Başkan, kitapta yazısı bulunanlarla 

birlikte programa katılanlara “Cemiyete Adanmış Bir 

Ömür / Faik İçmeli 70. Yaş Armağanı” kitabını imzaladı. 

Fotoğraf çekimleri ile birlikte program sona ermiş oldu. 

 

Tüm bu yapılanlar Faik Başkana az bile.   

Kıymet bilene can kurban

Salih TURHAN
Sanatçı, Araştırmacı, Yazar
Kültür-Sanattan Sorumlu 
ELFED Genel Başkan Yardımcısı
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Türkü şarkı ve şiirlerdeki 
Baba - Evlat Yüreği

Kültürel donanım yetersizliğinden dolayı Türküleri salt bir 
eğlence ve ticari araç olarak gören unvanı kendinden menkul 

sanatçıların! aksine yine Türkülerden hareketle toplum lehine çeşitli 
farkındalıklar oluşturmak mümkün.

Devletin temelini oluşturan ailenin kültürel anlamda 
tahkim edilmesi adına yine insan hayatının her alanında yer 
alan ve kültürün önemli unsurları sayılan Türkü-Şarkı 
ve Şiirlerin tematik özelliklerinden istifade ile 
daha önce 2016 yılında yayımladığımız “Türkü-
Şarkı ve Şiirlerdeki Ana-Evlat Yüreği” başlıklı 
kaynak kitap/CD/Albümün devamı niteliğindeki 
“Türkü-Şarkı ve Şiirlerdeki Baba-Evlat Yüreği” 
başlıklı kaynak kitap/CD/Albüm projesini de 
tamamlamış bulunmanın iftiharını yaşamaktayız.

Söz konusu çalışmaları yaparken örnek bir STK 
bilinciyle hareket etmekteyiz. Söz konusu çalışmalarımızı 
maddi boyutunda tamamen Devlet yük olmadan ancak Devletin 
sembolik desteği ile birlikte başta ELFED Yönetim Kurulu ve 
Danışma Kurulu Üyelerimiz başta olmak üzere samimi ve güzel 
çalışmalarımızı görüp takdir eden ELFED dostu çok kıymetli 
iş insanlarından da istifade etmekteyiz.

Beş bölüm halinde hazırlanan kitabın baş tarafında farklı 
akademisyen ve araştırmacıların yazılarından istifade ile “Baba”, 
“Baba-Evlat”, “Baba Sözlüğü” gibi ilmi yazılarla birlikte deyimler, 
veciz sözler vb. yazılar yer almaktadır. 

Kitapta yer alan baba, baba-evlat temalı notalı türkülerin 
sayısı 128 adettir. Bunlardan bir kısmı anonim (sahibi 
bilinmeyen) özelliğe haiz eserler olup Türkiye başta olmak 
üzere Irak Türkmen bölgesi, Azerbaycan, Kırım ve Rumeli-
Balkan coğrafyasından derlenmiş türkülerden oluşurken 
yaklaşık 80 adedi ise söz yazarı ve bestecisi bilenen eserlerden 
oluşmaktadır. Devam eden bölümlerde ise kitap başlığına uygun 
16 şarkı notası ve 17 şiir metni yer almaktadır.

Bu çalışma ile birlikte türkü, şarkı ve şiirlerden hareketle 
önemli tematik başlıklarından biri daha yazılı literatür haline 
gelmiş oluyor. Elbette ki bu çalışma esansında bu tematik 
başlığa uygun olup da gözden kaçan ya da ulaşamadığımız türkü 
ve şarkılar vardır. Şiir sayısını ise bilerek sınırlı tutuldu. Bundan 

sonra da bu başlıkta eserlerin üretileceği muhakkaktır. Ömür 
yeterse bu türden eserleri ikinci baskılarda biz değerlendiririz 

ömür yetmezse bıraktığımız yerden başkaları devam 
ederek unutulanları ve yenilerini ilave ederek hacim 

büyütülmüş olur.
Bu tematik yayımların Türkiye’de ilk 

olduğunu biliyoruz muhtemelen dünyada da ilktir.
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Salih TURHAN
Sanatçı, Araştırmacı, Yazar
Kültür-Sanattan Sorumlu 
ELFED Genel Başkan Yardımcısı

18



www.elfed.org.tr

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Elazığ 

İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü ve Elazığ Turizm ve 

Kültür Derneği Başkanı Sayın Ahmet Bulut ve ELFED 

Gençlik Kolları Başkanı Berkay GÜLHAN ile beraber  

yüz yüze eğitimin yapılamadığı pandemi döneminde 

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya 

Elazığ Dernekler Federasyın Başkanı Sayın Faik İÇMELİ 

öncülüğünde Yönetim Kurulu üyeleri Dernek Başkanları 

ve İş İnsanlarının katkılarıyla 100 adet tableti Elazığ 

Belediye Başkanı Sayın Şahin ŞERİFOĞULLARI'na 

teslim etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 

kampanyaya ile birlikte çok sayıda çocuğun tablete 

kavuştuğunu söyleyerek, “Tüm dünyayı etkisi altına 

alan pandemi süresince herkesin malumu olduğu 

çocuklarımız eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla 

almaya başladı tabi. Bu vesileyle çocuklarımızın çok 

ciddi manada da tablet ve bilgisayar eksikliğini hissettik 

ve Elazığ Belediyesi olarak bir kampanya başlatarak iş 

adamlarının katkısıyla, Elazığ belediyesinin katkısıyla 

tabletleri olmayan çocuklarımıza tablet ulaştırabilme 

adına yapmış olduğumuz kampanya çok güzel bir şekilde 

sonuçlandı. Bugün itibariyle tabi ilimiz de uzun süre Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü yapan Ahmet bey ,ELFED Gençlik 

Kolları başkanı ve yönetimi bizleri ziyaret edip Sayın 

ELFED Başkanı Faik İçmeli’nin tablet desteğini bizlere 

ulaştırdılar. Bizlerde hızlı bir şekilde yine çocuklarımıza 

ulaştırmak kaydıyla çocuklarımızın eğitimlerini güzel bir 

şekilde evden alabilmeleri adına tabletlerini kendilerine 

vereceğiz. Tabi ELFED kurulduğu günden itibaren ilimizin 

tanıtımı noktasında İstanbul’da önemli faaliyetler yapan 

önemli bir kuruluş” ifadelerini kullandı.Emeği geçen 

katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

Tablet Dağıtımı
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ELFED Gençlik Kolları yeni eğitim öğretim 

yılına düzenlenen tanışma kahvaltısı 

etkinliğiyle başladı. Etkinliğe katılım sağlayan 

başta Genel Başkan Sn. Faik İçmeli olmak 

üzere ELFED Gençlik kollarından sorumlu 

Genel Başkan yardımcısı Sn. Ahmet Çağatay 

Talayhan’a,  Sn.Lütfü Nebioğlu’na ,Gençlik 

Kolları Başkanı Sn.Berkay Gülhan'a ve 

katılım gösteren gençlik kolları üyelerimize 

teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Gençlerle Kahvaltı

Öğrenci arkadaşlarımıza eğitim öğretim 
hayatlarında başarılar dileriz. 
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Anaokulu Yapımı
ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) 
Elazığ Karakoçan ilçesi Kulundere 
bulunan Anaokulunu daha sıcak bir ortam 
haline getirerek miniklerimizin yüzünü 
güldürdük. Onların mutluluğu her şeye 
değiyor.Bu sıcak ortama katkıda bulunun  
Genel Başkan Sayın Faik İÇMELİ,Başkan 
Vekili Sayın Kazım Gökhan ELGİN ve 
Yönetim Kurulumuza teşekkür ederiz.
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Çedene Sohbetleri

19.06.2020-ELFED (Elazığ Dernekler 

Federasyonu)Dünyayı ve Ülkemizi saran 

COVİD-19 salgını dolayısıyla ve Sosyal mesafeyi 

korumak adına Gençlik Kolları ÇEDENE 

Sohbetlerini Online olarak düzenledi.Online 

Çedene Sohbet Konuğu Birleşmiş Milletler 

Gönülleri Türkiye Ülke Koordinatörü Sayın 

Nil MEMİŞOĞLU oldu.Sosyal Girişimcilik ve 

Gönüllülük konusunun konuşulduğu sohbete 

Gençlerimiz ilgi yoğundu.

21.07.2020-ELFED (Elazığ Dernekler 

Federasyonu) Gençlikten Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Çağatay 

TALAYHAN ve Gençlik Kolları Başkanı 

tarafından düzenlenen ONLİNE ÇEDENE 

Sohbetlerinin konusu Çok Uluslu Şirketler 

ve çalışma Hayatı,G.Kore ve Türkiye Ekonomik 

İlişkileri ,G.Kore gözünden Türkiye Ve 

Gençlerle Sohbet oldu.Konuşmacı olarak 

Samsung Elektronik Dış Ticaret Kıdemli 

Danışmanı Sayın Kiok HYUNG , ELFED Ar-Ge 

Projelerinden Sorumlu Yrd. , Gümrük ve Dış 

Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı -KPMC 

Türkiye Şirket Ortağı Sayın Murat PALAOĞLU 

ve ELFED Genel Bşk.Yard.İtelligence Türkiye 

Bulut ve İnovasyon Direktörü Sayın Ahmet 

Çağatay TALAYHAN bağlandı.Gençlerin 

ilgisinin yoğun olduğu sohbete ELFED Yönetim 

kuruluda katılım sağladı.
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ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu)  

Kadın Kolları Başkanı Sayın Birgül 

KARAMAN İstanbul Kongre Merkezinde 

yapılan 7 Şehir 7 Bölge 7 Ülke Gastronomi 

Turizmi Fuarı & Konferansı na ELFED'i 

temsilen katılım sağladı.

Kadın Kolları Fuarı

İstanbul Kongre Merkezinde 
yapılan 7 Şehir 7 Bölge 7 Ülke 
Gastronomi Turizmi Fuarı & 
Konferansı na ELFED'i temsilen 
katılım sağladı.
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ELFED (Elazığ Dernekler 
Federasyonu ) 27 Ekim-

31 Ekim 2021 tarihleri 
arasında  Ümraniye 
Santral Metro durağında 
Ümraniye Belediyesinin 
katkılarıyla düzenlenen 
Elazığ Yöresel Ürünler ve 
Lezzet Festivaline Kadın 
Kolları Başkanı Sayın Birgül 
KARAMAN ve Dernekler 
Kadın Kolları Başkanları 
katılım sağladı.

Kadın Kolları Ümraniye 
Elazığ GünlerindeK
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ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu)  
Kadın Kolları Başkanı Sayın Birgül KARAMAN ve Yedi Renk Tek Yürek Kadın 
Kolları COVİD-19 nedeniyle online olarak toplantı yaparak bir araya geldi.

Yedi Renk Tek Yürek
Kadın Kolları Online Toplantı

ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Trabzonlular 

Derneğinin Üsküdar Valide Sultan Gemisinde düzenlediği  

“İz bırakan Kadınlar Programı” na Kadın Kolları Başkanı Sayın 

Birgül KARAMAN ve Elazığlılar Sosyal Yard.Derneği Kadın Kolları 

Başkan ve yardımcıları ile birlikte katılım sağladı.

Kadın Kolları Tekne Turu
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GİRİŞ:
Bildiride; Halkbilimi, halk inançları ve 
kültler, kodlar konularına kısaca açıklık 
getirildikten sonra, bu ilmî disiplinin 
milletlerin kültür hayatlarındaki 
önemine değinilmekte, kültlerin 
oluşmalarına yer verilip, Baskil halk 
kültüründe yer alan kültlerden, Türk 
kültür coğrafyasında kod oluşturan 
iğne, süpürge, ayna, toprak, taş, 
delikli taş, büyü, mağara, tuz, umay, 
kut, aşermek, al karısı, dua, beddua, 
yağmur duası, saç, tuzlu glik, sakınma, 
gibi tespitlerin semantik -mitolojik 
açıklanmasına geçilmektedir. Hayatın 
geçiş safhalarından doğum ve evlilik 
safhaları inançlar bakımından 
incelenmiş ölüm safhasına bilgi 
verilirken fazla ayrıntıya girilmemiştir.
Kültlerin oluşmasında tespiti yapılan 
bulgular bir kısmı alandan tarafımızdan 
yapılmış    çalışmalardan derlenmiş 
bir kısmı yapılmış çalışmaların 
literatüründen aktarılmıştır. Halk 
inançlarının derinliklerinde olan halk 
sufizmine ulaşılmaya çalışılmış varsa 
mitolojik bağlantıları belirtilmeğe özen 
gösterilmiştir. Daha evvel yapılmış 
benzeri çalışmalara konunun açıklık 
kazanması adına göndermeler de 
yapılmıştır.  
METİN:  

Selçuklular döneminde Orta Asya’da 
kutlu mağaralar üngü olarak 
biliniyordu “Bu inanç sisteminde taşın 
kayanın toprağın dağın, tepenin iyesi 
olduğu gibi mağaralarında iyesi vardır. 
Sahipli yerler gibi sahipli mağaralar 
da vardı. Kutsal Ata Mağaralarında 
kesilen kurbanlar ata ruhları için mi 
mağaraların ruhu için mi kurban 
ediliyordu? Konusu tartışmaya açık 
bir husustur.
“Umay bağlantılı bir inanç   da 
vücut benleri ile ilgilidir. Bu konuda 
Beydilli; “Eski Türk düşüncesine, 
bazı çocukların vücutlarında bulunan 
anadan doğma lekeler de uğurlu ve 
kutsal sayılıp Umay Ana’nın Elinin İzi 
olarak bilinirler. Onun için benli doğan 
çocuklar mutlu sayılırlar”(…). Tatar 
dilinde kadının cinsel organının isminin 
“Umay” olması, Moğollarda mağara 
anlamına gelen “Ehin Umay” ifadesi 
mağara ve kayanın Er Ana ‘nın rahmi 
olarak düşünülmesi ile ilişkilidir.” 
Demektedir .
Ben/Hal-Umay bağlantısı bizi, Anadolu 
Türk kültür coğrafyasında yaşamakta 
olan Ziyaret Halı inancına götürmektedir  

Ehin Umay tespiti bizi sadece 
Ötügen’i hatırlatmakla kalmıyor, 
Türeyiş Destanı’ndaki mağara veya 

ağaç kovuğundan çıkmış olmakla da 
ilişkilendirilebilir. Anadolu’da Delikli 
Taş’ın deliğinin bir tarafından öteki 
tarafına geçmek bir anlamda kara 
iyelerin egemenlik alanından başka 
bir aleme geçmiş olmaktır. Kara 
iyelerin nazarında ölmek öteki âlem 
de yeniden doğmaktır, denilebilir.
Baskil halk kültüründe semantik 
derinlik içeren özlü sözlerde toprak da 
önemli bir yer tutar. Taziyelerde “Allah 
Onun toprak ömrünü size versin” 
Toprak ömrü kıyamet gününe değin 
toprakta geçen ömürdür. Anadolu’nun 
bazı yörelerinde mesela Bayburt 
ve Sürmene’de “Toprağınca yaşa” 
denir. Keza Kars’ta genç vefat eden 
bir kimsenin yetimlerine dua ederken 
“Babanız orda yattıkça Allah size bu 
dünyada onun ömrünü versin” denir .
Baskil sözlü kültüründen tespiti 
yapılmış bir özlü sözde “Dam 
doymadan çortundan su akmaz”  
denilirken toprağın suyu bir alt 
tabakaya geçirebilmesi için doymuş 
olması gerektiği anlatılır. Bu doyum 
sadece zahiri anlamda değil batıni 
içeriklidir de.

bir takım inanç kültleri

Baskil Halk Kültüründe Kod Oluşturmuş

Keza Oğuz boyları kapsamında 
mütalaa edilen Kızıkların, Kayseri-
Amasya hattında Kuman/Kıpçak 
halk inançlarının ağırlıkla yaşadığını 
müşahede etmiştik.

yazının devamı için  
QR kodu okutunuz
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Ağın yönetim kurulu olağan üstü kongresi yapıldı ve 

başkanlığa seçildim. Bu arada pandemi denilen illet 

hastalık çıktı elimizden geldiği kadar hemşehrilerimize 

hizmet etmeye çalıştık. Bu arada Ağındaki resmi 

kurumları ziyarette bulunduk. İstanbul da başta Ağınlı 

öğrenciler olmak üzere 14 öğrencimize  burs vermeye 

başladık. Federasyonun başlattığı şehit  ailelerinin 

programına katıldık, dernek binamızda toplantılar 

yaptık. Hemşehrilerimizin cenaze düğün törenine 

katıldık kardeş derneklerini ziyaret ettik. Daha iyi hizmet 

verebilmek için çok çalışacağız.   

Saygılarımla   

BAŞKAN SELAHADDİN  DOYDU

Ağın Derneği
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Arıcaklılar Derneği
Elazığ Arıcaklılar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneğımızın 2.kongresini 
28.07.2021 tarihinde derneğimizin merkezinde  gerçekleştirdik. Derneğimiz Elfed üyesi 
olarak kongremize katılım sağlayan ELFED dernekler teşkilatından sorumlu Sayın 
Bekir Döndü, Elazığ Fındıkzade Derneği Başkanı Sayın Mehmet Demirbağ Elazığ 
Ağın Dernek Başkanı Sayın Selahattin Duydu, Zeyver Dernek Başkanı Sayın Vahap 
Soylu, derneğimizin Yönetım Kurulu ve derneğimizin değerli üyelerinin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Tek aday olarak 2.kez Başkan seçilen Sayın Mirza Çetintaş güven 
tazeledi. Bir önceki dönem Yönetimdeki arkadaşlarımıza derneğimize yapmış oldukları 
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni Yönetim Kurulumuza görevlerinde 
başarılar diliyoruz. Toplumsal duyarlılık gösteren herkese Selam Olsun  
Elazığ Arıcaklılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Çetintaş

Dernek Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz  
Başkan: Mirza Çetintaş 
Başkan Yrd: İsa Yılmaz 
Asil Üye: Selehattin Koç , Asil Üye Muhittin Yiğit , Asil Üye Hanifi Yazar,  Asil Üye Muharrem Gülşen,  
Asil Üye Abdullah Aydemir, Asil Üye Hacı Mehmet
Özel Yedek Üyeler Mustafa Dalmızrak, Nihat Berker Mahmut Üzer Abdullah Temizkan Rahim Doğan Ali Tangüner Abdullah Ünlü 
Denetim Kurulu Asil Üye Mahmut Yazar, Asil Üye Yılmaz Tan, Asil Üye Nebi Ünlü  
Denetim Kurulu Yedek Yedek Üye : Ramazan Kaşan
Yedek Üye Emin Yıldırım  
Yedek Üye Hanefi Keşanoğlu

Derneğimizin Yönetim Kurulu ve Üyeleri
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Elazığ Arıcak ilçemize bağlı karakaş köyümüzde 18.11.2019 
tarihinde 1 çıkan yangında 6 tane hane kullanılmaz hale gelmiştir.
ilçenin stk'sı, olduğumuzdan dolayı neler yapabileceğimizi 
yönetim kurulu ile iştişarelerde bulunduk.Derneğimizin  
yönetimi ile birlikte dönemin ilçe kaymakamı Sayın Şenol 
Öztürk'ü ziyarette bulunduk. 
Kaymakamımızla öncelikle bu insani yardımı nasıl 
organize edebiliriz konusunda fikir alışverişinde 
bulunduk.bu görüşme sonunda bir kampanya yapma 
konusunda hem fikir olduk.derneğimizin değerli üyeleri 
miktar gözetmeksizin bütün imkanlarını seferber 
etmişlerdir.çoğu üyemiz derneğimizin merkezine gelerek 
yardımda bulunmuşlardır. Gelemeyen programları 
uymayan üyelerimiz ise derneğimizin yönetim kurulu 

üyelerinden Hikmet Sezer, İsa Yılmaz, Mahmut 
Yazar birlikte adreslere giderek yardımlarını bizden 
esirgememişlerdir. Bu süre zarfında toplanan miktarı 
Elazığ dernekler federasyonu gözetiminde ilçe 

kaymakamı Sayın Şenol Öztürk beye takdim edilmiştir. 
Evleri yanan bu ailelerin mağduriyetinin giderilmesi 
konusunda yapmış olduğmuz bu kampanyaya en büyük 
desteği ahbap derneği başkanı sayın Haluk Levent 
yapmıştır. Kendilerinin yapmış olduğu bu bağıştan 
dolayı yanan evlerin yapımı için ailelerin mağduriyetinin 
giderilmesi için gereken para tamamlanmıştır. Evlerin 
yapımı tamamlandıktan sonra bu kampanyayı filizlendiren 
dernek yönetimi olarak anahtar teslim törenine ilçemizin 
yeni kaymakamı Sayın Muammer Sarıdoğan'ın davetlisi 
olarak törene katılım sağladık. Böyle olayların bir daha 
yaşanmamasını ümit ederek gerek ilçe halkına gerek 
derneğimizin üyelerine ve Sayın Haluk Levent bey'e çok 
teşekkürlerimi sunuyorum. birliktelik bu olsa gerek. 

Elazığ Arıcaklılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  
Mirza Çetintaş

Arıcak İlçe Kaymakamımız Sayın Muammer Sarıdoğan  
ve İstanbul Arıcaklılar Dernek Başkanı Sayın Mirza Çetintaş
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Ahbap Derneği Başkanı Sayın  
Haluk Levent'in Karakaş köyüne 
anahtar teslim töreninde İstanbul 
Arıcaklılar Dernek Başkanı  
Sayın Mirza Çetintaş'a plaket  
takdim ederken

 Arıcak belediye  başkanı Sayın 
Ferit Yıldırım il encümeni Sayın 
Hanefi Coşkun Elazığ il valimiz 
Sayın Erkan Yırık 
ilçe kaymakamımız  
Sayın Muammer Sardoğan  
il encümenimiz  
Sayın Mehmet Ali Aytekin

Gerek ELFED’in yapmış olduğu etkinliklerde 
çay sponsorluğu yapmakta Derneğimize 
göstermiş olduğu maddi ve manevi 

desteklerinden dolayı Şahsım ve derneğimizin 
Yönetim Kurulu adına kendisine teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Elazığ Arıcak ilçemizin Değerli büyüğümüz Saygıdeğer iş 
insanımız Beta şirketler Grubunun dünyevi sahibi  
Sayın Yusuf UĞUR Bey'i makamında ziyaret ettik
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Bakırköy Elazığ'lılar Derneği

Mehmet Zülfü ALP’ in 3 dönemdir başkanlı-

ğını yürüttüğü dernek, Bakırköy ilçesinde 

ve medyada sıkça adından söz ettirmeye 

devam etmektedir. Herhangi bir siyasi görüş gütmek-

sizin, Elazığlı olmanın farkındalığını arttırmak isteyen 

dernek başkanı Mehmet Zülfü Alp; “ Elazığlı olmak ger-

çekten bir ayrıcalıktır. Elazığ’ ın kültür mirasını İstan-

bul’da yaşatmak ve hemşerilerimizle birlikte sosyal 

ve siyasal fark gözetmeksizin, herkesi ortak bir çatı 

altında toplamak istiyoruz” vurgusunu yapmaktadır. 

Geleneksel olarak düzenlenen ramazan etkinlik-

leri ile Elazığ folklorunu, müziğini ve Elazığ kim-

liğini Bakırköy ve İstanbul halkına daha iyi tanıtmak 

için çaba sarf eden dernek, kahvaltı programları 

ile de dernek içinde üyelerin tanışıp kaynaşmasını 

temin etme amacıyla organizasyonlar yapmaktadır.  

Dernek başkanı Mehmet Zülfü ALP, Elazığ kültürünü 

İstanbullulara ve Bakırköylülere sevdirmek için faali-

yetlerine devam edeceklerini vurgularken, Elazığlı hem-

şerilerinin de konuya duyarlılık göstermelerini özellikle 

rica etmektedir. Dernek başkanı Mehmet Zülfü ALP 

ve yönetimi, unutulup yitirilmiş bir kültür olmaktansa, 

ayağa kalkıp koşan bir Elazığlı olmak, Elazığ sevgisini 

ve kültürünü gençlere aşılamanın dernek için ödemli bir 

düstur olduğunu vurgulamaktadır. Derneğimizin, kurucu 

üyelerinden olduğu ELFED Dernekler Federasyonu 

ile de tam bir organize içinde çalışmakta olduklarının 

altını çizerek, “ Birlikte Varız” diyerek birlik ve beraber-

liğin ruhunu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz 

demektedir.

2008 yılında kurulmuş olan Bakırköy Elazığlılar Derneği, özellikle Bakırköy 

ilçesi ve İstanbul’da yaşayan Elazığlıları bir araya getirmek, kültürel etkinliklerde 

bulunmak, Elazığ’ın kültür, örf ve adetlerini yaşatarak, bölgedeki Elazığ'lılarla 

yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.  
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Bartın Elazığlılar Derneği 2013 yılında Bar-
tın’da ikamet eden Elazığlılar tarafından 
kurulan bir dernek olup, kurulduğu gün-

den beri Elazığlı hemşerilerimizin sosyal ve 
kültürel etkinlerini organize eden ve bu etkin-
liklere ev sahipliği yapan bir dernektir. Derneği-
mizde çok sayıda etkinlik düzenlenerek, Bartın 
Valisi, Belediye Başkanları, Millet Vekilleri, Kamu 
kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri ve Bartınlı 
vatandaşlar misafir edilerek Aziz şehrimizin 
tarihi ve kültürel değerleri tanıtılmıştır.Derneği-
mizin mevcut kullanmakta olduğu hizmet binası, 
mülk sahibinin binayı kendisinin kullanma 
isteği üzerine kasım ayı içerisinde boşaltılmış 
ve şehir merkezinde başka bir yere taşın-
mak üzere tadilat çalışmalarına başlanmıştır.  
 
Tadilat çalışmalarının büyük çoğunluğu memur 
olan üyelerimizin, Bartın’da yaşayan  Elazığlı 

iş adamımızın ve  Elazığlı iş adamlarımızın 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen 
herkese derneğimiz üyeleri ve şahsım adına 
çok teşekkür ediyorum. Yeni binamızın 2 katlı 
olması bundan sonra da devam edecek hizmet-
lerimizin siz değerli üyelerimize daha iyi ve güzel 
bir ortamda sunulmasına imkan sağlayacaktır.  
 
Derneğimizin yeni hizmet binasında da Ela-
zığ’ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerinin Aziz 
şehrimize yakışır bir şekilde tanıtılması, der-
neğimizin şehrimize yakışır bir şekilde temsil 
edilmesi için elimizden gelen her şeyi Bartın’da 
yaşayan hemşerilerimiz ile birlikte sağlayacağız. 
Saygılarımla.
 
Bartın Elazığlılar Dernek Başkanı  
Lütfü GENÇER

Bartın Elazığ'lılar Derneği Yeni Yerinde

Tüm Gakkoşların Hizmetinde
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Bermazlılar derneğine Belediye başkanımız Sayın Gökhan Yüksel ve  
Milletvekilimiz Sayın Mustafa Ataş beylerin ziyareti , üyelerimizin kışlık 
erzaklarını köyden getirebilmeleri için yapılan aktiviteler.

Bermazlılar Derneği
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15. Olağan Genel Kurulumuzu yaptık.
19 Aralık 2021 günü merkez binamızda 15. Olağan Genel 
Kurulumuzu yaptık. Başkan Sayın Ömer İÇMELİ yeniden başkan 
seçilerek güven tazeledi.

Elazığ Kültür ve  
Yardımlaşma Derneği
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Ankara Elazığ'lılar dernek 
başkanımız Mehmet Ergün bey'i
ziyaret ettik.

Her yıl olduğu gibi bu 
yılda Elazığ'daki ihtiyaç 
sahibi çocuklarımıza 
ulaştırmaya çalıştık.

Yönetim kurulu üyemiz Engin Küçük beyin 
Beykozdaki güzel mekanında ziyaret ettik.

Milletvekilimiz Sn. Mustafa Ataş 
Elfed Gn. Başkanımız Sn Faik 
İçmeli ve Elfed Gn. Bşk Vekili Sn. 
Kazım Gökhan Elgin

Yönetim kurulu toplantımız 
da hayırsahibi yöneticilerimizi 
onure ettik.

Elazığ eski emniyet müdürü 
yazar Sn. Feyzullah Aslan 
beyin imza törenine katıldık.

Nevşehirliler Federasyonu 
Üsküdar  Va l ide  Sultan 
gemisindeki programında 
derneğimiz adına teşekkür 
konuşması

Elazığ Arıcak'ta Kaymakamlık 
yapmış Tekirdağ valisi 
Sn. Aziz Yıldırım beyi ziyaretimiz Yönetim kurulumuzun 2021 toplantısı

Platform 23 toplantı sonrası
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2020 yılı başından bugüne, gerek mem-
leketimiz Çemişgezek’te gerekse farklı 
şehirlerde Covid-19 sebebi ve çeşitli 
nedenlerle hayatını kaybeden hemşehri-
lerimize Allah’tan rahmet yakınlarına da 
sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. 

Tabi ki bu süre zarfında Sivil Toplum Kuru-
luşları’nın program, takvim ve faaliyetleri de 
askıya uğramak zorunda kaldı. Ancak bizler 
Çem-Der olarak elimizden geldiğince Vefa 
Sosyal Destek Grupları, Çemişgezek Kayma-
kamlığımız ve kamu kuruluşlarımız ile herza-
mankinden daha fazla iletişim halinde kalarak 
üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Zaman 
zaman zorlukar yaşasakta çok şükür daya-
nışma içerisinde o günleri geçmişte bıraktık. 

Olağan Genel Kurulu’muzu devletimizin 
uyguladığı tedbir ve kurallar çerçevesinde 19 
Nisan 2021 tarihinde dernek merkezimizde 
yaptık. Yönetim Kurulu’muzda yenilenme 
süreci ile hizmet edecek yeni arkadaşları-
mızı dahil ettik. Bu vesileyle görevini devreden 
Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyor 
hayatlarında sağlık ve başarılar diliyorum, 

görevi devralan arkadaşlarımızında hizmet 
bilinciyle başarılı olacaklarına inanıyorum. 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının pandemi-
den etkilenmesi sebebiyle elimizden geldiğince 
öğrenci kardeşlerimizin tablet ve internet vs. 
gibi ihtiyaçlarına da vesile olduk. Ancak belirt-
memiz gerekir ki Devletimiz bu konuda titiz 
bir çalışmayla öğrenci kardeşlerimize elini 
uzatmış ve bütün imkanlarını seferber etmiştir. 
Devletimiz varolsun. Okulların yüzyüze eğitime 
açılmasıyla öğrenci kardeşlerimizin, İstan-
bul başta olmak üzere farklı şehirlerde yurt 
konaklama imkanlarına vesile olmaya çalıştık, 
hepsine başarılar diliyoruz. Tekrardan hayatını 
kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, 
hasta olanlara da Cenabı Haktan şifa diliyorum.
Bütün insanlığın en kısa zamanda bu salgından 
kurtulması temennisiyle, sağlıklı günler dilerim. 

Saygı ve Selamlarımla, 
Ahmet Yüksel 
Çemişgezek ve Köyleri Kültür Dayanışma 
Derneği Başkanı

2019 yılının sonunda yayılan Covid-19 salgını, dünyayı etkisi alarak 
ülkemizde de 2020 yılının başından beri bizleri de şüphesiz etkiledi. 2020 
yılının başından beri uygulanan tedbirler hepimizin hayat standartlarını, 
alışkanlıklarımızı, sahip olduğumuz kıymetleri, aile bağlarımızı ve 
çevremizi yeni normale alışmak zorunda bıraktı. Bu süre zarfında 
ve halen devam eden salgına göre mümkün mertebe dikkat ederek 
yaşamaya çalışmaktayız.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Çemişgezek Derneği

40



www.elfed.org.tr 41



El
K

ad
er

 D
er

ne
ği

42



www.elfed.org.tr

ElKader Elazığ  
Kalkındırma Derneği
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           Hamam, Arapça Hammam kelimesinden gelme 
olup özel bir düzenle ısıtılan yıkanma yeri anlamına gel-
mekte ayrıca yıkanılan yer olarak da kullanılmaktadır. 

İnsanlar, başlangıçta kutsal saydıkları nehirlerde yıkanmaya 
başlamışlardır, bu nehirler Nil, Ganj, Amazon, Dicle, Fırat, 
Yeşilırmak vb dir. Su kenarlarında üstü açık yapılarda devam 
eden yıkanma geleneği zamanla kapalı yerlerdeki hamamları 
oluşturmuştur. Özellikle Roma döneminde yapılaşmaya 
başlayan hamamlar, çeşitli medeniyetlerde ve tarihin her 
çağında süre gelen bir kültür olmuşsa da, hamam denil-
diği zaman ilk olarak Osmanlı ve Türk’ler akla gelmektedir.  

Orta Asya da göçerlerin yaylalarda kullandığı yıkanma çadır-
larını, Alaeddin Keykubat’ın sefere çıkarken kullandırdığı 
‘’Seferiye Hamam Çadırı’’ nı  yeniçerilerinde kullandığı bilin-
mektedir.
Hamam kültürü, Türk’lerin yaşamında sadece yıkanılan ve 
temizlenilen yer olarak değil, kültürel etkinliklerin yaşandığı 
yerler haline de dönüştürülmüştür. Ayrıca kendi hamam 
ritüellerini de oluşturmuşlardır. Türklerin İslamiyet’i kabul 
etmeleri ve İslamiyet’in temizliğe ait hükümlerini büyük bir 

titizlikle uygulamaları sonucunda, özellikle İstanbul’un 
fethinden sonra, burada ve İmparatorluğun dört bir 
yanında binlerce hamam yaptırmışlardır.
Selçuklular döneminde başlayan mimari hamam yapı-
ları Osmanlılar döneminde görkemli yapılara dönüş-

müştür. İstanbul de ilk 
hamam 1584 yılında III. 
Murat’ın annesi Nur-
banu Sultanın Mimar 
Sinan’a yaptırdığı Çem-
berlitaş hamamı olarak 
bilinmektedir. Bursa da 
1366 yılında yaptırıldığı 
tespit edilen’’ Cık Cık’’ 
hamamı Hüdavendi-
ğar külliyesi içerisinde 
bulunmaktadır. Har-
put Cemşid Hamamı, 

Yavuz Sultan Selim’in sipahilerinden Cimşid Bey 
tarafından XVI. Asrın ortalarında yaptırılmıştır. 
Hamam kültürü Osmanlılar da Minyatürlere konu olmuş bu 
minyatürler, Hünername, Zenname, Sürname-i Hümayun 
kitaplarında mevcuttur. Ayrıca resimlere konu olmuş, Münif 
Fehmi’nin ‘’Kadınlar Hamamı’’ tablosu bilinenlerden birisidir.
           Atasözü ve deyim olmuştur;
           ‘’İki çıplak bir hamama yakışır,,
           ‘’Hizmetçiden hanım olanın, bohçası hamama sığmaz,,
           ‘’Düğünde zurna, hamamda kurna beğenmez,, 
           ‘’ Aynı tas,aynı hamam,, gibi.
           Hamamlar özel kutlama günlerine de mekan olmuşlar,
           Gelin Hamamı, Damat hamamı, Adak Hamamı, Kırk 
hamamı, Loğusa hamamı, Sünnet Hamamı, Asker hamamı,  
Bayram hamamı gibi. Tüm dünyada Türk hamamı olarak 
kabul gören bu yapıların genel özellikleri,  mimari yapım 
tarzları, içerisindeki bölümler, kullanım şekilleri, içerisindeki 
etkinlikler ve uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Genel 
olarak bir Türk hamamı dışarıdan bakıldığında üstü kubbeli 
taş yapılardır. İç kısımları ise kemerli olup, şu bölümlerden 
oluşmuştur;

Soyunma yerleri ( Soğukluk)
Yıkanma yerleri (kurna, göbek taşı ve halvetlerin olduğu 
bölüm)

HAMAM 
Kese, Kildanlık, 
Gülabdan...

Etuder Derneği
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Soyunma yerleri kabin şekline olup en fazla iki kişinin kulla-
nacağı şekilde bölümler den oluşmuştur, bazı hamamlarda 
bu kısma minyatür havuzlarda konulmuştur. Soğuklukla 
yıkanma yeri orasında yuvarlak kemerli ve ahşap bir kapı 
vardır, bu kapı bir halatın ucuna bağlanan ağırlık sayesinde 

sürekli kapalı kalır, içeri girenin arkasından bir gürültüyle 
kapanır.
Yıkanma yeri ilesoğukluk arasında ılıklık vardır, bu bölümde 
tuvalet ve temizlik odaları bulunur( bu odalara Usturalık 
ta denirmiş). Ilıklıkla yıkanma yeri arasında da benzer bir 
kapı bulunur, bu kapıda aynı sistemle açılır kapanır şekilde 
yapılmıştır.
Yıkanma bölümler genellikle kemerli bir yapıya sahip olup 
kubbe üzerinde bulunan kalın camlardan oluşan küçük tavan 
penceresinden aydınlanır şekilde yapılmıştır. Kemerli yapıların 
iç kısımlarında oturarak yıkanabilmek için çok sayıda kurna-
lar konulmuş ayrıca halvet odaları da vardır. Orta kısmında 
göbek taşı bulunmaktadır, göbek taşı ter atmak isteyenler 
tarafından üzerine uzanılarak kullanılır. Zemin ve göbek taşı 
büyük sal denilen taşlarla kaplıdır.
 Külhan denilen ısıtma yeri genellikle hamamın alt kısmında 
yapılır ve üzerine sıcak su deposu veya havuzu vardır. Burada 
yanan odunlardan çıkan alev ve duman duvar içlerine konulan 
‘’tüteklik’’ denilen bacadan dışarı çıkar. Külhanda ısınan su 
birkaç kanalla ortadaki göbek taşının altına kadar gelir ve 
burayı ısıtır, göbek taşının altındaki bu bölüme ‘’cehennem’’ 
adı verilmiştir.
 Hamam da hizmet veren çalışanlara da çeşitli isimler veril-
miştir. Örneğin Meydancı, havlucu,
Keseci, peştamalcı gibi, ancak genel olarak hamamda çalışan 
erkeklere Tellak, bayanlar hamamında çalışan kadınlara ise 
Natır denmektedir.
Erkekler hamama hiçbir şey getirmezler, orada kendilerine 

dokumadan yapılmış, dikey çizgili peştamal verilir, ayrıca 
havlu hizmeti de sunulur. Ancak bayanlar, hamamda verilen 
peştamal’in dışında bohça ile gelirler, bohçanın içerisinde 
özel sabun, kese, lif, hamam tası, kildanlık, gülabdan gibi 
malzemelerde getirirler.( yiyecek içecekte getirirler).
Hamam ve gelenekleriyle ile ilgili kitaplar yazacak kadar bil-
giler, anektotlar ve ritüeller vardır, kullanılan malzemelerden, 
erkek ve bayan hamamlarının saatlerine, natırların suyu açıp 
kapamasına kadar, evlilik çağına gelen gençlere kız bakmaya 
hamama gidilire kadar hikayeler anlatılır.  Annelerin hamama 
getirdikleri erkek çocuklar biraz büyüdüğünde  hamam sahibi 
tarafından‘’Babasını da getir,, sözüyle o hikaye bitermiş.
Hamam geleneği, günümüzde artık unutulmaya yüz tut-
maya başlamış olup, şehirlerdeki hamam sayısı azalmıştır. 
O güzelim yapılar bir bir yok olmuştur. 
Tarihe şerh koyma amacıyla Elazığ şehir merkezindeki 
hamamların isimlerini hatırlatmak isterim, günümüzde 
sadece bir hamam faaliyette olup diğerleri sadece hatıra-
larda kalmıştır.
Elazığ’daki hamamlar;
Kışla hamamı  ( orduevinin alt kısmında)
Küçük hamam ( şıra meydanının doğusunda eski ulusoy 
garajının yerindeymiş)
Çarşı hamamı  ( Şıra meydanının kuzeyinde)
Yeni hamam    ( 1. Harput caddesinde)
Yüksel hamamı ( Mapushane hamamı) (Saray camisinin 
güneyinde)
Hacı Ziya Bey hamamı  (halen faaliyettedir)
Kesrik hamamı (kesrik mahalleside)
Yığıki hamamı. (yığınki mahallesinde).
Harput’taki hamamlar;
Hoca hamamı,
Paşa hamamı,
Cemşid hamamı,
Hacı Yunus hamamı,
Kale hamamı,
Dere hamamı,
Arslaniye hamamı,
Kale altı hamamı,
Şehroz hamamı.   
Bunlardan sadece Cemşit hamamı gezilebilir durumdadır.
Tarihi Harput kentinde, bir faal hamam ve bir hamam müzenin 
açılması dileklerimle.
Elazığ Turizm ve Kültür Derneği Başkanı  
Ahmet Bulut
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Ayrıca 24 Ocak 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen dep-
rem felaketi acımızı bir kat daha arttırmıştır. 37’si Ela-
zığ’da 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 vatandaşımız vefat 
etmiş ve binlerce hemşerimiz yaralanmıştır. Buradan 
tekrar salgında ve depremde vefat eden tüm vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. 

9 Şubat 2020 tarihinde depremde vefat eden hemşerileri-
miz için dernek binamızda Mevlid-i Şerif ve  Kuran-ı Kerim 
programı düzenledik. Bu anlamlı acı günümüze çok sayıda 

dernek üyelerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşundan hem-
şerilerimiz katıldı.
Bunun akabinde İçişleri Bakanlığımız  ve Dernekler Masa-
sının yayınlamış olduğu demeç üzerine Türkiye genelindeki 
dernekler ve sosyal aktivite yerleri geçici bir süre kapatıl-
mıştır. Bu tarihten itibaren  itibaren  dernek faaliyetlerimizi 
ve önceden planladığımız etkinliklerimizi askıya aldık. Her 

yıl Geleneksel olarak yaptığımız Peynirli Ekmek Festivalimizi 
maalesef iki yıldır yapamadık. Yeni normalleşme dönemine 
girer girmez , 19 Haziran 2021 tarihinde Derneğimizin genel 
kurulunu yaparak dernek başkanı ve yeni yönetim kuru-
lunu belirledik. Dernek Başkanımız Sn Mehmet Demirbağ 
tekrar güven tazeleyerek başkan seçilmiştir. Bu vesile ile 
derneğimizde geçen dönem aramızda bulunan yönetici arka-
daşlarımıza teşekkür,  eder yeni yönetim kurulunda görev 
alan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz der ve başarılar dileriz. 

12 Eylül 2021 tarihinde Zekeriya Tan hocamız eşliğinde yar-
dımcıları Ahmet Yılmaz ve Ünal Yaman eğitmenlerimiz  ile 
beraber 13¬’00-17’00 arası  Dernek binamızda halkoyunları 
kursumuz başlamış bulunmaktadır. Halk oyunları kursumuz 
ücretsiz olup her yaştan hemşerilerimiz katılabilirler. Dernek 
binamız Şirinevler Meydanı İş Bankası sokağı Hayat düğün 
Salonu yanı Bodrum katta bulunmaktadır.  İrtibat: Zekeriya 
Tan: 0539 836 1185

AMACIMIZ HİZMET 
HEDEFİMİZ KÜLTÜR

2019’un son günlerinde ortaya çıkan ve 2020’in ortalarında tüm dünyada ve 
ülkemizde etkisini hızla arttırıp çoğalan Covid19 salgın hastalığı nedeniyle tüm 
dünyada ve ülkemizde hayat durma noktasına gelmiştir ve maalesef hepimiz 
sevdiklerimizi ve yakınlarımızı bu illet yüzünden maalesef kaybettik.

Fındıkzade Derneği
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 4-9 Eylül 2021 arası Elazığ’da Gençler  Türkiye Şampiyonası ,  
17-25 Eylül 2021 tarihleri arasında ise  Zonguldak ilinde yapılan  
Büyükler Türkiye   Boks Şampiyonasında  İstanbul Elazığlılar 
Dayanışma Derneği Elazığ  temsilcimiz ,  Milli boksör ve Milli 
Takımlar Antrenörü  Sn:  Cemil Döndü Hocamızın sporcuları 
büyük bir başarı göstermiş olup Altın, Gümüş ve Bronz madalya 
alarak  bizleri gururlandırmışlardır. Cemil Hocamızı ve sporcu 
kardeşlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
27-31 Ekim arasında düzenlenen Elazığ Yöresel Ürün-
ler ve  Lezzet Günlerine Başkanımız Mehmet Demir-
bağ ve Folklor ekibimiz katılım sağlamıştır. İstanbul 
Elazığlılar Dayanışma Derneği olarak folklörümüzü ve 
kültürümüzü en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceğiz.  

Her daim yanımızda olan ve üyesi olmaktan büyük bir onur 
duyduğumuz (ELFED) Elazığ Dernekler Federasyonuna da 
buradan çok teşekkür ederiz.

1-MEHMET DEMİRBAĞ
2-YAVUZ MENDERES ERDOĞAN
3-ARİF DEMİREL
4-HAYATİ KAYA
5-AHMET AKARSU
6-ÖZCAN TÜRKOĞLU
7- NECATİ TİMURTAŞ
8-ZEKERİYA TAN
9-ADİL İLİŞİR
10-ALAATTİN DEMİR
11-MURAT BİRKENT
12-ŞERMİN BOLAT
13-MİNE SİVİ
14-MELEK KARACOŞKUN
15-SERTAÇ ÇOBAN
16-AKIN ATLI
17-ZABİT ÜLGER

18-VEYSEL BAŞARAN

19-SERVET İZCİ

20-MURAT ŞAHİN BAŞ

21-AHMET YILMAZ

22-FERİT BABACAN

23-YASİN ŞİMŞEK

24-FATİH AHMET YERSİZ

25-SAVAŞ YILDIZ

26-SELİM SOYLU

27-TUNCAY AKSAKAL

28-GALİP İŞÇİ

29-MURAT ASLAN

30-ÜNAL YAMAN

31-MUZAFFER KUL

32-MELİH ŞEN

33-MUSTAFA GÜLNAR

ELAZIĞ TEMSİLCİMİZ   : CEMİL DÖNDÜ
ANKARA TEMSİLCİMİZ   : HASAN DEMİRKIRAN
İZMİR TEMSİLCİMİZ : ERDİNÇ TAN
 
DENETLEME KURULU ASİL ÜYE         
1-BEKİR DÖNDÜ                                    
2-SELAHATTİN DOYDU                           
3-FATİH KARABULUT                          

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYE
1-SAMİ ÇAKI
2-RUHİ TAN
3-SITKI BAŞARAN

YÖNETİM KURULU 
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Kebanlılar yardımlaşma derneği olarak öncelikle sağlıklı ve mutlu günler dileriz.
Derneğimiz yapmış olduğu faaliyetlerini devam ettirmekte ve bu güne kadar 
yanımızda olan yardımlarını eksik etmeyen Kebanlı İş adamlarımıza  
teşekkürlerimizi sunarız.

Faaliyetlerimiz
•Doğal afetler sonucu yardıma muhtaç 

ailelerimize giysi,gıda,ısınma vb gereçler.

•82 aileye A-101 alışveriş kartı.

•50 öğrenciye derneğimizde Kur'an dersi.

•100 öğrencimize burs imkanı.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Kebanlılar Derneği
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Atılımcı

Ye
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Çe
vre

ye Duyarlı

Teyfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. 2317 Sok. No: 51 
Küçükçekmece Sefaköy / İstanbul

www.ozelfantaziiplik.com info@ozelfantaziiplik.com
T +90 212 485 83 43 F +90 212 485 83 47

48



www.elfed.org.tr

Atılımcı

Ye
nilikçi

Çe
vre

ye Duyarlı

Teyfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. 2317 Sok. No: 51 
Küçükçekmece Sefaköy / İstanbul

www.ozelfantaziiplik.com info@ozelfantaziiplik.com
T +90 212 485 83 43 F +90 212 485 83 47
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B
u zor zamanımızda bizi yalnız bırakmayan Elfed genel 

başkanımız Faik İçmeli,Zeytinburnu kaymakamı sayın 

Mehmet Makas,Zeytinburnu belediye başkanı Ömer 

Arısoy,Keban belediye başkanı Fethiye Atlı,Ak Parti ilçe baş-

kanı Selami Delibalta,Zeytinburnu Saadet partisi ve Yeniden 

Refah partisi ilçe başkanları, Elfed yönetim kurulundan Salih 

Bayır, Bekir Döndü, Birgül Kahraman ve Meral Fırat,  

Zeytinburnu belediye meclisinden hemşehrimiz  

Rıdvan Çakar, Elazığ Dayanışma dernek başkanı Mehmet 

Demirbağ,Arıcak dernek başkanı Mirza çetintaş,Dersaadet 

dernek başkanı Kürşat Koç,Keban dernek başkanı Mehmet 

Emre,Bakırköy dernek başkanı Mehmet Zülfü Alp,Baskil 

Zeyve köyleri dernek başkanı Vahap Soylu, Zetsiad dernek 

başkanı Mustafa Sartık, Balıkesir dernek başkanı  

Özgür Varlık, İşadamları dernek başkanı Nazir Güler, 

Final dershanesi kurucularından Mustafa Bilbay, 

Eski Hakemlerimizden Cahit Kuran, Onursal başkanımız 

Necati Altunbaş ve tüm yönetim kurulumuz ve çok sayıdaki 

hemşehrimize teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Kömürhan Derneği

İdlib bölgesinde şehit düşen dernek başkanımızın 
kayınbiraderi  Ragip Soylu Coşkun için 
mevlit yapıldı.
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Elhamdulillah diyerek başlıyorum.  

Pandemi çıktığı günden bugüne kadar hiç bir faaliyet 

yapamadık maalesef, ancak  28 kasım 2021 pazar 

günü derneğimizin yönetim kurulu ve üyelerimizle 

toplanma kararı aldık. Uzun zamandır pandemi 

sebebiyle  bir toplantı yapamadık. Üyelerimize kendi 

yoğurduğumuz çiğköfteden ikram ettik.Üyelerimiz 

için ne yapabileceğimizi konuştuk.Çünkü zorlu geçen 

pandemi süredi maddi manevi herkesi yormuştu.

Birbirimize hasret kalmıştık.Bugünden sonra neler 

yapabileceğimizi konuştuk ve istişare ettik.Dilek 

ve temennilerle toplantımız sona erdi. Çok verimli 

ve güzel bir toplantı oldu. Yönetim kurulu ve tüm 

katılanlara ayrı ayrı teşekkür eder Yönetim adına 

saygılar sunarım. 

Başkan VAHAP Soylu

İSTANBUL ZEYVELILER DERNEĞİ olarak  Güngören İl Dernekler Birliği  aylık toplantısına katılım 

sağladık.. Birliğin  dönem Başkanı Sayın Dursun Kaplan’a ve yönetimine başarılar dileriz.

Zeyveliler Derneği
İstanbul

ÇİĞ KÖFTE

İL DERNEKLERİ BİRLİĞİ TOPLANTI
Z
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Pandemi süresince araya mesafeler girdi ancak biz 

mesafeleri aşarak gönüllere dokunmaya devam ettik.

Taziyelerimizi telefonla aradık.Düğün,nişan,kına gibi özel 

günlerde maske mesafeye dikkat ederek üyelerimizin 

mutlu gününde yanlarında olmaya çalıştık. Bu sebepten 

çok fazla faaliyet yapamadık.Ramazan ayında üyelerimiz-

den köy,kasaba ve şehirde yaşayanların maddi sıkıntısını 

olanlarına maddi destek sağladık.Bir nebze olsun yarala-

rına merhem olmaya çalıştık. 2012 Yılında derneğimizin 

kurulduğu günden bugüne kadar ailelere bu destek devam 

etmektedir.  

EĞİTİME DESTEK 
Adı altında  4 yıllık üniversite okuyan öğrencilere her yıl 

burs vermeye devam ediyoruz. İlk yıl burs verdiğimiz 

Öğrenci sayısı 8 idi.Her yıl sayıları artırarak devam et-

mekteyiz. İnşaAllah ileriki yıllarda sayıyı dahada artırmak  

hedefimizdir.  

 

ESNAF ZİYARETİ 
Derneğimizin yönetim kurulu ile esnaf ziyareti yaptık.  

Hal hatırlarını sorduk ve dernekten beklentilerinin dinledik.

Tüm esnaflarımıza misafir perverlikleri ve ikramlarindan 

dolayı teşekkür ederim helalinden bol ve bereketli kazanç-

lar yüce Allahtan niyaz ederim.

ESNAF ZİYARETİ
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Yalova Elazığlılar Derneği olarak 10 Ocak 

Gazeteciler Günü dolayısıyla Yalova da ki 

gazeteciler ve temsilcileriyle kahvaltıda bir 

araya gelerek gazeteciler gününü kutladık.

7 Ocak'ta Yüce Yaradanın bahşettiği en büyük 

makamlardan biri olan şehitlik makamına 

ulaşan hemşehrimiz  Şehit Fethi Sekin 

için Yalova meydanın da düzenlenen anma 

programına Yalova da yaşayan Elazığlı 

hemşehrilerimizi davet ederek anma programını 

gerçekleştirdik.

Yalova Derneği

Fethi Sekin Anma 
Programı

10 Ocak Gazeteciler Günü
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Zeytinburnu’ndaki çok kültürlü sosyal yaşamı 

ortak bir paydada buluşturmak ve komşucu-

luk geleneğini devam ettirmek için düzenlenen  

“Zeytinburnu Yöresel Günler” etkinlikleri, Zeytinburnu Be-

lediyesi ve yöre derneklerinin desteğiyle bu yıl 17’nci kez 

düzenleniyor. 30 Ekim Cumartesi günü, 15 Temmuz Meyda-

nı’nda Doğu Anadolu Bölgesi’nin ev sahipliğinde başlayan 

olan şölen, 9 gün boyunca Anadolu’dan, Rumeli’den, Batı 

Trakya ve Türk Dünyası’ndan farklı kültürleri misafir edecek. 

Doğu Anadolu Bölgesinde sahnede Elazığlılar vardı. Zey-

tinburnu Tüm Elazığlılar Derneğinin ev sahipliğinde yapılan 

gecede Aysun Gültekin ve Mehmet Demirbağ sahne aldı. 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kaymakam 

Zekeriya Güney, Milletvekilleri Hasan Turan, Ahmet Ham-

di Çamlı, AK Parti ilçe Başkanı Selami Delibalta, CHP İlçe 

Başkanı Metin Doğan, MHP İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu, 

ZEYDEF Genel Başkanı Mehmet Çakır, Meclis üyesi Rıdvan 

Çakar ile Önce tüm statları ziyaret etti. Ardından gecenin ev 

sahibi Elazığlılar stantına misafir oldu.Tüm Elazığlılar Der-

neği Başkanı Nazir Güler, Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a 

17 yıldır böylesine özel bir programı devam ettirdiği için 

teşekkür etti. Yöresel Günlerin yörelerin kaynaşmasına 

büyük katkı sunduğunu söyledi. Başkan Nazir Güler stan-

dını ziyaret eden misafirlere çiğköfte ikramında bulundu 

ve Elazığ’ın birbirinden özel lezzetlerini sundu. Stant ziya-

retinin ardından konser alanına geçildi. Sahneyi önce halk 

oyunları aldı ardından Ev sahibi Belediye Başkanı Ömer 

Arısoy kürsüye çıktı. Gazi meydanın birçok özel etkinliğe 

sahne olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de yöresel gün-

17. Yöresel Günlerde  
Muhteşem Elazığ Gecesi

Zeytinburnu Derneği
Farklı coğrafyalardan farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan ve 9 gün 
sürecek olan “Zeytinburnu Yöresel Günler” etkinliklerinin 17’ncisi, 30 Ekim 
Cumartesi günü ‘Doğu Anadolu Bölgesi’ şenlikleri ile başladı. 
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ler olduğunu söyledi. Başkan Arısoy Millet Bahçesi-

nin açılış müjdesini de Elazığlılar gecesinde verdi.  

Başkan Arsıoy’un ardından Kaymakam Zeke-

riya Güney, Milletvekilleri Hasan Turan, Ahmet 

Hamdi Çamlı kısa birer konuşma yaptılar. Millet-

vekili Ahmet Hamdi Çamlı konuşmasında, Kışın 

yaklaştığını kış yaklaşırken birilerinin yine Holl-

ywood filmine çevirmek istediklerini bunu başa-

ramayacaklarını ve Aziz milletin bunların oyun-

larını bir kez daha boşa çıkaracağını dile getirdi.  

Milletvekili Hasan Turan ise selamlama konuşma-

sında kendisinin de Zeytinburnu’nda ikamet etiğini 

dile getirerek, Zeytinburnu'nun İstanbul'dan, İs-

tanbul'un Türkiye'den, Türkiye’nin de Türkiye'den 

büyük olduğunu, Zeytinburnu'nun Kafkaslar-

dan, Avrupa içlerinden gelen vatandaşlara Zey-

tinburnu’nun ev sahipliği yaptığının altını çizdi.  

17. Yöresel Günlerin ilk gecesi Gece Doğu Anadolu 

Bölgesine ev sahipliği yapan Dernek Başkanlarının 

Protokol üyeleriyle birlikte verdiği Gecenin Fotoğrafı 

ile sona erdi.

Tüm Elazığlı İş Adamları Derneği’nin 
başlattığı “İhtiyaç sahiplerine 
Ramazan Erzakları” kampanyasına 

katkıda bulunan İş insanlarının 
destekleriyle koliler ihtiyaç sahibi 
hemşerilerimize dağıtıldı.Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

İhtiyaç Sahiplerine 
Ramazan Erzakları
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Sizin gibi devletimizin çok yüksek mertebelerine gelen, 
hayatı büyük başarılarla dolu olan bir hemşerimizin olması, 
biz Elazığlılar için büyük bir onur.  İlk olarak hemşerilerimiz 
için biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Bir Röportaj...

Sayın Cihat Yaycı  
ile röportaj
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Sizin gibi devletimizin çok yüksek mertebelerine gelen, hayatı 
büyük başarılarla dolu olan bir hemşerimizin olması, biz 
Elazığlılar için büyük bir onur.  

Sayın Amiralim,
Sizin gibi devletimizin çok yüksek mertebelerine gelen, 
hayatı büyük başarılarla dolu olan bir hemşerimizin olması, 
biz Elazığlılar için büyük bir onur.  

İlk olarak hemşerilerimiz için biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
1966 yılında münevver devlet adamı bir baba ve sevgi dolu, örnek 
Türk kadını bir annenin oğlu olarak Elazığ’da doğdum. 1984 yılında 
Heybeliada Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan, 
2000 yılında Deniz Harp Akademisi’nden (birincilikle), 2003 yılında 
ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldum. 
Ardından sırasıyla; Marmara Üniversitesi’nde Marmara Üniversitesi 
İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalındaki 
yüksek lisansı, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD’deki 
Fizik Mühendisliği ile Elektronik Mühendisliği dallarındaki yüksek 
lisans eğitimi, İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Ana 
Bilim Dalındaki doktora eğitimimi askeri kariyerim ile eş zamanlı 
olarak tamamladım. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, 
bölüm amirliği ve II. Komutanlık görevlerinde bulundum, 2005-
2006 yıllarında TCG Kemalreis Fırkateyni Komutanı, 2011-2012 
yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev 
yaptım. 2012’de Tuğamiralliğe terfi ettim ve 2012-2014 arasında 
Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 2014-2015 arasında Güney 

Görev Grup Komutanlığı, 2015-2016 arasında Çok Uluslu Müş-
terek Harp Merkezi Komutanlığı görevlerini icra ettim. 2016’da 
ise Tümamiralliğe terfi edip, 2016-2017 arasında Deniz Kuvvetleri 
Personel Başkanı, 2017-2020 arasında Deniz Kuvvetleri Kurmay 
Başkanlığı görevini 3 yıl sürdürdükten sonra, 18 Mayıs 2020’de 
bu görevimden ve TSK’dan istifa ederek kendi isteğimle ayrıldım. 

Deniz Harp Okulu’nu tercih etme nedeniniz nedir? Neden Kara 
ya da Hava Harp Okulu değil de Deniz Harp Okulu?
Babamın görevi dolayısıyla ülkemizin farklı noktalarını tanıma 
şansı elde etmiş bir çocuk olarak, babamın Milas Güllük’ teki 
tayini benim çocuk zihnimde bambaşka kapılar açmış, beni su 
ile tanıştırmıştır. Babamın ve bölgedeki nadide balıkçı insanla-
rın teşvikiyle o küçük yaşımda balıkçılığın birçok boyutunu öğre-
nirken aynı zamanda denizle ve teknelerle de haşır neşir oldum. 
Bununla birlikte 1980 hemen öncesi dönemde, ailelerin çocukla-
rının istikbaline ciddi endişelendiği, ülkemizin içinde bulunduğu 
çatışma ve kargaşa ortamının da ailemin beni askeri kariyere 
yönlendirmesinde etkisi büyüktür. İşte böyle bir ortamda Deniz 
Lisesine hem deniz sevgisi hem de ortamın etkisi ile girmiş oldum. 

Aynı zamanda birçok farklı bölümde uzmanlaşmışsınız.  Çok iyi 
üniversitelerde öğrenim görerek Akademik kariyerinize baş-
lamışsınız. Neden bu kadar farklı alanda uzmanlaşmayı tercih 
ettiniz ve daha da önemlisi bunu nasıl başardınız? Kendinizi bu 
kadar farklı alanda geliştirmek için motivasyonunuz neydi?
Ben hayatın seçenekleri artırdığı değil, azalttığını düşünürüm; yani 
yaptığınız her seçim diğer seçeneklerden vazgeçmeniz sonucunu 
doğurur. O nedenle ne kadar az seçenekten vazgeçecek seçimler 
yaparsanız ya da birden fazla seçeneği seçip başarılı olursanız, o 
zaman daha az kaybeder ya da nispi olarak kazanırsınız. Bu anlayışla 
hayatım boyunca en az alternatifi silecek ve bir anda birkaç hedef 
gerçekleştirecek şekilde hareket ettim.  Hem görevimi yaptım hem de 
eğitimime devam ettim. Aynı anda birkaç dalda lisansüstü eğitimler 
yaptım. Hayat bisiklete binmek gibidir, düşmemek için durmamak 
lazımdır. Hayatta fırsatları başkalarından beklememeli, kendimiz 
yaratmalıyız diyenlerdenim. Hedefiniz ve bu hedeflere ulaşmak için 
stratejiniz olmalıdır. Benim zihnim hep bu şekilde çalışır. Dolayısıyla 
eğitimlerim de hedef ve stratejilerimin bir parçasıdır. Şunu söyleyebili-
rim ki; kariyerimi oluşturan yapı taşları ülkeme yapabileceğim hizmet-

Sayın Amiralim
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ler doğrultusunda alınmış stratejik kararlardan oluşmaktadır. Bugün 
almış olduğum mühendislik eğitimlerimin sosyal bilimlerdeki kariye-
rime çok ama çok büyük katkısı olduğunu çok net görüyorum. Özetle 
motivasyonum başarılı olmak, başarılı olmak için de farklı olmaktı.  

Deniz Kuvvetleri’ndeki bilgi ve deneyimlerinizi, farklı branşlar-
daki bilgi ve deneyimlerinizle birleştirince ortaya çıkan siner-
jiden yararlanmış olmak, devletimiz için büyük şans. Hizmet 
verdiğiniz mevkilerde nasıl katkılar sağladı bu zenginliğiniz? 
Hangi başarılarınızda büyük rol oynadı? 
Tüm Türk subayları gibi ben de vatanıma, milletime ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne ve Devletime elimden geldiğince en 
iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettim. Aldığım eğitimle-
rin bana en önemli katkısı analitik ve stratejik düşünebilmek, 
süratli analiz ve sentez yapabilmek oldu diye düşünüyorum. 

 
Sayın Amiralim; eğitimlerinizle, deneyimlerinizle bizler için çok 
değerli bir kaynaksınız. Düşünceleriniz, büyük önem arz ediyor. 
Türkiye’nin denizlerdeki politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin geleceği denizlere bağlıdır. Aslında her devletin geleceği 
denizlere bağlı olmuştur, bağlıdır ve bağlı olacaktır. Denizlerde 
büyümeyen hiçbir devlet, büyük devlet olamamıştır. Denizlerin dört 
temel bakımdan çok önemli olduğunu söyleyebiliriz: ulaştırma, 
enerji, gıda ve güvenlik. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenlik ve refahının 
denizlere bağlı olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olacak-
tır. Özellikle,  Türkiye büyük devlet olmak istiyorsa bugüne kadar 
tarihte olmuş, şu anda olan ve olacak olan her büyük devlet gibi 
denizlere hâkim olması gerekir. Türkiye'nin büyük devlet olmasının 
önündeki en önemli engel, enerji sorunudur. Enerji sorununu aşmış 
bir Türkiye'nin önünde hiç kimse duramaz. Karadeniz'de Türkiye'nin 
en az 272 yıllık, Doğu Akdeniz’de de en az 550 yıl civarında doğalgaz 
ihtiyacını karşılayacak gaz hidrat var. Eğer Türkiye kendi denizlerine 
sahip çıkar, bu enerji kaynaklarına sahip olursa Türkiye'nin büyük 
devlet olmasının önünde pek de bir engel kalmayacaktır. Bütün 
mücadele bu nedenledir.  Bizim, denizlere sahip olma bilincini 
kesinlikle geliştirmemiz gerekir ve bugün Türkiye'nin karşı karşıya 
kaldığı yaptırımların temelinde Doğu Akdeniz'deki enerji kaynak-
ları mücadelesi vardır. Türkiye bu yaptırımlar karşısında boyun 
eğmemeli, dik durmalı, gemilerini dışarıya çıkartmalıdır. Doğu 
Akdeniz'de bir yıl önce yaptığı gibi varlık göstertmeli, vazgeçmiş 
görüntüsü çizmemelidir. Burası bizim değil,  gelecek nesillerin 
meselesidir. Gelecek nesillerin bizi hayırla anmasını istiyorsak 
bugün, bu fedakârlıkları yapmak ve dik durmak durumundayız. Aksi 
takdirde gelecek nesiller bizi kahırla ve lanetle anarlar. Bunun için 
gerekli her türlü fedakârlığı yapmalıyız. Unutmamalıyız ki İstiklal 
Harbi’nde şehit olan atalarımız olmasaydı bugün devletimiz olmazdı. 
Onlar da keyiflerine bakmış olsaydı, 'canım, malım kıymetli benim' 
deseydi bugün, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip olamaz ve 
bu şekilde yaşayamazdık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, o fedakârlığı yapan atalarımızı rahmet, şükran ve minnetle 
anıyorum.  Diğer yandan Kerkük meselesi çok önemlidir.  Kerkük, 
bir Türk şehridir ve bu nedenle ona sahip çıkmamız gerekir. Ker-
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kük'ün Peşmerge'nin eline geçmesine engel olunması gerekmektedir. 
'Türkiye yedi düvelle mücadele ediyor, ona da etmesin' demek çok 
yanlış bir yaklaşım olur. Yanı başımızda bir Kürdistan, PKKistan, bir 
Teröristan kurulmasına müsaade etmemeliyiz, edemeyiz. Lozan'ın 
16. maddesinin son paragrafı çok açıktır. Türkiye'nin bu konuda 
söz hakkı vardır. Türkiye, Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafı 
gereğince, nasıl 1974'te Kıbrıs meselesine dâhil olduysa buralarda 
da Türkiye'nin söz hakkı vardır. Eski Osmanlı'nın Lozan'a konu olan 
tüm topraklarında Türkiye'nin söz hakkı vardır. Bunları çok dikkate 
almamız gerekir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hakikaten 
Azerbaycan'da Somali'de, Libya'da, Katar'da ve dünyanın birçok 
yerinde varlık göstermekte ve küresel oyunu bozup kendi oyununu 
kurmaktadır. Eşitlikçi bir anlayış içerisinde, eşit muhataplar şeklinde 
ilişki kurmakta, emperyalist yaklaşmamaktadır. İşte bunların hepsinin 
avantajını kullanmalı, bunlardan vazgeçmemeliyiz. Günlük politikalar 
uğruna, Doğu Akdeniz'den ya da Libya'dan çekilmek gibi görüntüler 
çizmemeliyiz. Hepimiz bu milli meselelerde,  siyaseti karıştırmadan, 
milli bir duruş sergilemeli; hem iktidardan hem muhalefetten, hem 
Sağ'dan hem Sol'dan, hem kuzeyden hem güneyden sergilenmesini 
istemeliyiz. Bu konuda bir kırılmaya da tahammülümüz yoktur. 

Şimdi de Elazığ ile ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. 
Aslında değerlendirme değil de hislerinizi... Elazığ, sizin için 
ne ifade ediyor? Neler hissettiriyor size?
Her zaman söylerim; Elazığ benim için çok kıymetlidir. Elazığ, Türki-
ye’nin milli kalkanıdır. Özünü koruyan, vatan ve millet aşkından ödün 
vermeyen, benim gözümde ülkemizin örnek şehirlerinden bir tane-
sidir. Her zaman gurur duymuşumdur Elazığ’da doğmaktan, Elazığlı 
olmaktan. Ben her ne kadar doğduğum şehirden uzaktan büyümüş ve 

yaşamış olsam da Elazığ dernekleri ve Elazığlı hemşerilerimle hep iç 
içe oldum.  Elazığ da aynı şekilde bana hep sahip çıkmış, beni hiç yalnız 
bırakmamıştır. Elazığ göğsümün içindeki sılamdır. Elazığlının kültü-
rünü, geleneğini, vatanperverliğini, yiğitliğini, milliyetçiliğini, derin ve 
içten Gakkoş nüvesini tüm bu değişen dünya koşullarında hala muha-
faza ediyor oluşu bir Elazığlı olarak benim hep göğsümü kabartmıştır. 

Bu arada Federasyonumuzla ilgili düşüncelerinizi de almak 
isterim. 
Elfed’in çalışmalarını beğeniyle takip ediyoruz. Gerek İstanbul’da 
Elazığ kültürünü sürdürmeleri ve Elazığlıları bir arada tutmak için 
yaptıkları organizasyonlar, gerek şehit ailelerine yönelik çalışma-
lar ile Elfed gerçekten çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 
Elfed diğer şehir dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının özendiği 
ve imrendiği bir federasyondur. Bunu defalarca diğer şehirlerin 
benzeri teşkilat temsilcilerinden de duydum. Bu noktada Sayın 
Faik İçmeli’ ye bir kez daha şükran ve saygılarımı sunuyorum.  

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Elazığ öyle bir milli memlekettir ki, her milli meseleye sahip 
çıktığı gibi bugün de “MAVİ VATAN” davamıza sahip çıkmış-
tır. Kerkük davasına sahip çıkmıştır. Elazığlı olmak, GAKKOŞ 
olmak büyük bir onurdur. Yaşasın Elazığ!! Yaşasın Türkiye!! 

Sayın Amiralim, yoğun gündeminizde, tüm nezaketinizle zaman 
ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

 ELFED Yönetim Kurulu Üyesi
 Pınar ALYAR
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YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1- Yöresel meşhur kahvemiz. – Şivemizle,görme isteği duymak. 
2- Şarkı. – Cehennem meleği. – Ruhsal.
3- Yarışmak,Çekişmek. – Cumhurbaşkanımızın lakabı.
4- (TERSİ)İnanma. – (TERSİ)Bir göz rengi. – Aksanlı konuşma.
5- Yöremiz de üşenmek. 
6- Ribonükleik asit. – Buyurucu,buyuran.
7- Yüzsüz yastık,yorgan. – Yemekten emir. – (TERSİ)Güney Afrika plaka imi.
8- Baş örtüsü. – (TERSİ)Bulmaya çalışma.
9- Bir harf. – Türk müziğinde bir makam.
10- Mah. – Hafif açık. – (TERSİ)Bir yere bırakılan belirti. 
11- Tatsız,tuzsuz peynir. – Fazla bön,enayi,avanak.
12- Kısaca takım. – Dikişte kullanılan hacet.
13- (TERSİ)Takımın değişmez oyuncusu. – Kainat. – Soru eki.
14- İlimiz de bulunan,ülkemizin ilk asansörlü camisi.

SOLDAN SAĞA
1- Resimdeki,ülkemizin en genç şelalesi.
2- Evliya,ermiş. – Yüze vuran sevinç. – Çok değil.
3- Götürü alınan toptan iş. – Göğün zirvesi.
4- Namaza davet. – Türkiye plaka imi. – Bir bağlaç.
5- Peygamber. – Kullanım fazlası ürünlerin konulduğu yer. – Köpek.
6- Doğurma işini yapan kadın. – (TERSİ) Arınmış,Temiz.
7- Çemişgezek’li Hemşehrimiz,İstanbul milletvekili (Mustafa)Mısır’da güneş tanrısı. – Bir nota.
8- Arka değil.- Bir harfin okunuşu. – Asker uğurlama da denilen bir halk oyunumuz.
9- İtfaiye,cankurtaran gibi araçların çıkardığı ses. – (TERSİ)Bir organımız. – Su (Ab)
10- Kıç,makat yarası
11- Ulaşamamak.
12- Müzik. – Gümüşün simgesi. – (TERSİ)Bir köyümüz.
13- Kafi,yeterli iması. – (TERSİ)Ziyan.
14- Eski binalar da bulunan erzak deposu. – Bakliyatçı.
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Tüm Türkiye’de ve yavru vatanımız Kıbrıs’ta kurumlarınızla, 
eserlerinizle, yetiştirdiğiniz öğrencilerimizle biz Elazığlılar 
için övünç kaynağısınız. Öyle ki yardımseverliğiniz ve başarılı 
çalışmalarınızla Elazığlı imajına katkınız çok büyük. Çok 
teşekkür ederiz.

Bir Röportaj...

Sayın İbrahim Taşel  
ile röportaj
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Tüm Türkiye’de ve yavru vatanımız Kıbrıs’ta kurumlarınızla, eserlerinizle, 
yetiştirdiğiniz öğrencilerimizle biz Elazığlılar için övünç kaynağısınız. Öyle ki 
yardımseverliğiniz ve başarılı çalışmalarınızla Elazığlı imajına katkınız çok 
büyük. Çok teşekkür ederiz.

İbrahim Taşel

Öncelikle sizi daha detaylı tanımak 
isteyen okuyucularımız için kendi-
nizden bahseder misiniz?
Ben Elazığ'da doğdum. İlk, orta, lise 
ve yükseköğrenimimin tamamını 
Elazığ'da yaptım. Özellikle yükseköğ-
retim aşamasına geçerken İstanbul’a 
gelmeyi de düşündüm; ama daha 
sonra ailemin ve arkadaşlarımın is-
teğiyle Elazığ'da kaldım. Türkiye'deki 
bütün okullara girebilecek bir puan 
aldığım halde Elazığ Devlet Mimarlık 
ve Mühendislik Akademisi'nin Makine 
Mühendisliği bölümünü tercih ettim 
ve orayı bitirdim. Her ne kadar orayı 
bitirdikten sonra mühendislik yapma-
dıysam, eğitime atıldıysam da almış 
olduğum mühendislik tahsilinin de 
hayatımda önemli bir yeri olduğunu 
söyleyebilirim. Mühendislik, anali-
tik düşünmeyi destekleyen bir alan. 
Bu nedenle mühendisleri dünyada 
ve Türkiye'de birçok meslek dalında 
görebilirsiniz. Ben de eğitim alanını 
seçtim. İyi bir öğretmen olduğumu 

düşünüyordum. Öğretmenliğe, önce 
mahallenin çocuklarına ders vererek 
başladım. Evimizin bir odasını, an-
nemden zar zor izin alarak, mahalle-
nin çocuklarına ücretsiz ders vermek 
için ayırdım. 12 tane öğrencim vardı. 
Her akşam bizim eve geliyorlardı. An-
nem biraz öfleyip pöflese de anne se-
vaptır diyordum. Annem onlara ikram 
da yapıyordu, sağ olsun. Orada başa-
rılı bir iş yaptığımı görünce arkasından 
bir sivil toplum kuruluşunda üç devre 
halinde ders vermeye başladım. Böy-
lece kendimi bir anda öğretmenliğin 
içinde buldum. Zamanla birçok dersi 
birden verme zarureti doğdu. Şöyle ki 
çocuğu üniversiteye hazırlayacaksın, 
evde ders veriyorsun, ikinci bir hoca 
yok. Dolayısıyla bütün dersleri ben ve-
riyordum. Aynı problem, sivil toplum 
kuruluşunda da devam etti. Sonra 
yanıma bana yardımcı olacak bir hoca 
aldım ve ücretsiz olarak, gönüllü-
lük esasına dayalı dersler verdik. Bu 
önümüzde büyük ufuklar açtı; yani bu 
işi iyi yapabileceğimiz kanaati oluştu, 
kendimize özgüvenimiz arttı. Bunun 
üzerine de bir dershane açalım dedik. 
Elazığ'da Hürriyet Caddesi'nde Site 
İşhanı vardır. Orada 4 sınıfla, 6 öğret-
menle başladık. İlk dershanemizin adı 
İstanbul Dershanesi'ydi. 1986 yılında 
Final Dergisi'ni çıkardık. Final dergisi, 
1 yıl içerisinde Türkiye'de en çok sa-
tan dergi haline geldi. Arkasından da 
açtığımız kurumların tamamını Final 
Eğitim Kurumları adıyla açtık. Ela-
zığ’dakine, ilk olmasının anısına saygı 

göstererek dershaneler kapatılıncaya 
kadar; 1980'den 2014 yılına kadar o 
isimle devam ettirdik. Sonra onun adı-
nı da Final haline getirdik.
Bu arada sadece kurslar değil okul-
lar da açtık. Okullarımızın da şu anda 
sayısı iki yüz elli civarında. Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde okullarımız var. 
Kurslarımızla birlikte aşağı yukarı altı 
yüz kuruma ulaşmış olduk. Kurumla-
rımız, Türkiye'de bir zincir olarak en 
büyük zincir haline geldi. Bir taraftan 
da yayınlar çıkardık. Hem üniversite 
hazırlık yayınları hem yardımcı kitap-
lar... Yaklaşık 10 sene önce de Final 
Kültür Sanat Yayınları adıyla bir yayı-
nevi de oluşturduk. Oradan da çocuk 
kitapları, romanlar, her yaşa uygun 
sosyal kitaplar, kişisel gelişim kitapla-
rı çıkıyor. Dolayısıyla altı yüz civarında 
da kitabımız var. 2015 yılından itibaren 
de Kıbrıs'ta üniversite kurduk. Orada 
da yaklaşık dört bin öğrencimiz var. 
Böylece eğitimin her alanında varız. 
Bütün eğitim çalışmalarımızın ya-
nında, sivil toplum kuruluşlarında da 
görev almaya gayret ediyorum; çün-
kü sektörümüz açısından bu gerekli.  
TÖDER'in kurucularından biri oldum 
ve 3 dönemdir de TÖDER yani Tüm 
Özel Öğretim Kurumları Derneği Baş-
kanlığı’nı yürütüyorum. Ayrıca İstan-
bul Ticaret Odası'nın Eğitim Komitesi 
Başkanlığını da yürütüyorum. TOB-
B'un eğitim meclisinde görev yapıyo-
rum. Sivil toplum kuruluşlarında da 
yaptığımız bütün işler eğitim üzerine. 
Eğitimden farklı bir dünyamız yok.  
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Eğitim vermeye başladığınızda mo-
tivasyonunuz yalnızca iyi kalbinizle 
öğrencilere yardımcı olmak mıydı? 
Kesinlikle. Ben bunu, eğitimciliğin 
gelecekte mesleğim haline gelece-
ğini hesaplamadan yaptım. Tama-
men gönüllülük esasına dayalı…O 
dönemde bahsettiğim gibi sivil top-
lum kuruluşunda dernek faaliyetleri 
ile ilgili gönüllü çalışmalar da yapı-
yordum. Benim vasıtamla kazanmış 
olan, eğitimine katkıda bulunduğum 
herkes benim için çok büyük bir 
mutluluk kaynağıydı. Öyle başladım 
ve öyle devam ettim. O amatör ruh, 
çok önemliydi bence. İnsan ama-
tör ruhundan kopmadığı sürece bir 
şeyler becerebiliyor. Amatör ruhtan 
koptuğunuz zaman devamı gelmiyor.  

Ne mutlu bize ki öğrencilerimiz, 
sizin gibi çok değerli bir hemşe-
rimizin himayesinde.Günümüzde 
maalesef değer yaratmaya değil de 
para kazanmaya odaklı çok sayıda 
eğitim kurumumuz var.
Eğitim alanı, ticarete odaklı olamaz. 
Çok para kazanmak isteyen kişilerin 
zaten eğitimle uğraşmaması gerekir; 
çünkü eğitim kurumları paraya daya-
lı işler değil. Örnek verecek olursam, 
mesela bu dönem içerisinde eğitim 
kurumlarımızda çalışan personeli-
nizin maaşları arttı; ama siz dönem 
bitinceye kadar öğrenciye olan ücreti 
arttıramazsınız. Oysa market, ürüne 
zam geldiği zaman hemen zammı 
ürünlerine yansıtır; ama okullarda, 
kurslarda böyle bir şey olamaz. Bir 
aile zor duruma düştüğü zaman ken-
disine; ‘tamam artık kardeşim senin 
paran yok, burada çocuk okutamaz-
sın’; diyemezsiniz. Mutlaka ona bir 
imkân tanımanız, burs vermeniz ge-
rekir. Bu nedenler kurumlarımızda 
çok sayıda burslu öğrenci okudu, hala 
da okumaya devam ediyor. 
Final Eğitim Kurumları’nda bugüne 
kadar dört milyon altı yüz kırk bin 
öğrenci okudu ve bu öğrencilerden 

beşyüz altı bini bursluydu. Dolayısıyla 
eğitim işi, ticaretten biraz daha fark-
lı bir iş. Vicdan gerektiren; ihtimam, 
sorumluluk gerektiren bir iş; yani bir 
buzdolabı, mobilya satmaya benze-
mez bu iş. Buzdolabı satarsınız müş-
teri ürünü alır, götürür; ondan sonraki 
ilişkiler çoğunlukla devam etmez. 
Paranızı almış, karınızı yapmışsınız-
dır; ancak bizim işler öyle değil. Bir 
çocuk, bir okula kaydolduğu zaman 
onun annesi, babası, dedesi, ninesi, 
teyzesi, halası, herkes o çocuğun iyi 
bir eğitim almasıyla ilgilenir. Çocuğu 
sabah evden alırsınız. Servis onu oku-
la sağ salim getirinceye kadar o çocuk 
sizin sorumluluğunuzdadır. Okulda 
yaklaşık sekiz saat boyunca o ço-
cuğun hem öğrenmesi, beslenmesi, 
güvenliği hem de iyi bir insan olması, 
değer kazanması sizin sorumlulu-
ğunuzdadır. Akşam eve de servisin 
yine sağlıklı bir şekilde onu götürüp 
evine teslim etmesi gerekir ve bunu 
haftanın beş günü on ay boyunca ya-
parsınız. Dolayısıyla Eğitim Kurumu, 
bir ticari kurumdan öte çok büyük 
sorumluluk gerektiren, hem ülkeye 
hem aileye karşı hem de yaşadığımız 
şehre karşı sorumluluk gerektiren bir 
iştir. Dolayısıyla rastgele yürütülemez.  

İyi niyet, zekâ ve çalışma azmiyle 
birleşince, bugün bu konumda ol-
manızı çok doğal buluyorum. Siz, 
genç yaşlarınızda ileride bu den-
li yükseleceğinizi tahmin edebilir 
miydiniz? 
Aslında kısmette olan, insanın karşı-
sına geliyor. Samimi niyetlerle ortaya 
çıkarsanız Allah insanın önünü açıyor. 
Ben buna şahit olmuş bir insanım. 
Yaradan rızkı da imanı da dilediğine 
veriyor. Önemli, olan iyi niyetle çok ça-
lışmak. Ben eğitim işine başlayıncaya 
kadar belki bunu düşünmemiştim; 
ama eğitim işine başladığım zaman 
bütün Türkiye'de hatta bütün dünyada 
bunu gerçekleştirmeye azmetmiş-
tim. Şimdi de yalnızca Türkiye’de değil 
dünyanın birçok ülkesinde okullarımı-

zın, kurumlarının açılması gerektiğini 
düşünüyorum. Hatta 2000'li yılların 
başında oralarda eğitim kurumları-
nızı açabilir miyiz diye birçok komşu 
ülkeye gittim; ancak. Türkiye'deki 
yapılanmamızı tamamlamamız, der-
shanelerin kapatılma süreci derken 
Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü sı-
kıntılar buna mani oldu. Bugün benim 
hala Final Eğitim Kurumları olarak 
böyle bir hedefim var. Mesela Alman-
ya'da Berlin'de bir okulumuz olsun 
isterim. Romanya'da, Bulgaristan'da, 
Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Ka-
zakistan'da... Zaten Kıbrıs’ta bir üni-
versitemiz var. Onun dışında özellikle 
Türkiye ile yakın ilişkileri olan bütün 
ülkelerde bir okulumuz olsun iste-
rim. Londra'da bir okul olması, dün-
ya çapında bir okul haline gelmeniz 
demektir. Allah ömür verirse, bunları 
da gerçekleştireceğiz inşallah ya da 
bizden sonraki kuşak gerçekleştirir.  

Türkiye’deki eğitim-öğretim siste-
mini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde öğretim alanında çok bü-
yük bir gerilik yok; ama eğitim ala-
nında gerçekten sıkıntılarımız var. 
Çocuklarımıza üslü sayı, köklü sayı, 
kuvvet kavramını öğretebiliriz. Bun-
lar biraz çabayla yapılabilecek şeyler; 
ancak çocuklarımıza hakkaniyeti, dü-
rüstlüğü, adaleti, insanca yaşamayı, 
demokrasi kültürünü, çevre bilincini 
kazandırmak çok daha büyük bir çaba 
gerektiriyor. Bakın bunları öğretmek 
demiyorum; çünkü değer öğretilemez, 
değer kazandırılabilir ve çok daha ge-
niş bir yolculuktur. 
Bir insanın sadece kendi çocuğunu 
yetiştirmesi yetmez. Sizin yetiştirdi-
ğiniz çocuk metrobüste yetişmemiş 
çocuklarla, iş hayatında yeterli dü-
zeyde yetişmemiş olan insanlarla 
beraber olacaktır. Dolayısıyla çocu-
ğunuzu kötü bir ortama attıktan sonra 
iyi yetiştirmiş olmanın bir anlamı yok. 
Çocuğunuzu belki ‘canım sıkıldı, çek-
tim vurdum’ diyen bir insanın bulun-
duğu bir ortama bırakıyorsunuz. Onun 
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için ülke olarak bütün birimleri, hatta 
bize göçmen olarak gelmiş olanlar da 
dâhil, herkesi birden eğitebilirsek bir 
yere varabiliriz. Çocuklarımıza ma-
tematiği, fiziği, kimyayı öğretmek el-
bette gerekli, yapıyoruz da; ancak de-
ğerleri kazandırmak da aynı derecede 
önemli. Bunun dışında öğrencilerin 
kişisel gelişimlerinin de çok önemli 
olduğunu düşünüyorum; yani özgü-
ven, toplum karşısında konuşabilme 

Türkiye'nin farklı yerlerinde eğitim 
kurumları açmanıza rağmen işleri-
nizi uzaktan yürütmüş, uzun süre 
memleketimizden ayrılmamışsınız. 
Elazığ, sizin için ne ifade ediyor?
Doğan Cüceloğlu, ‘bir insanın ana-
vatanı çocukluğudur’ diyordu. Elazığ, 
çocukluğumun, gençliğimin geçtiği; 
iş kurduğum, askere gidip geldiğim, 
arkadaş gruplarımla buluşup görüş-
tüğüm, taşında toprağında emeğimin 
olduğu bir şehir. Benim Elazığ’da di-
rekt dersine girdiğim yaklaşık altı bin 
beş yüz öğrencim oldu.  Elazığ nüfusu 
düşünüldüğünde, her mahalleden bir-
kaç kişiyi okutmuşumdur. Bir kısmı 
şimdi Türkiye'nin dört bir yanında gö-
rev yapıyorlar. Elazığ benim anavata-
nım; doğduğum, büyüdüğüm şehir. 
Her ne kadar Elazığ’da işimizin az bir 
bölümü kalsa da doğduğum, doy-

duğum yer olarak Elazığ, benim için 
aynı değeri korumaya devam ediyor. 
Vergi dairem, adresim hala Elazığ’da-
dır. Elâzığ’la olan bağlarımın kopma-
masını istiyorum. Bu benim tercihim. 
Bundan sonra da böyle olacak. 
Elazığ’da bir üniversite kurma ya-
tırımınızdan bahsettiniz. Hali hazır-
da Elazığ’da var olan yatırımlarınız 
neler?
Elazığ’da şu anda iki okulumuz, dört 
tane de kursumuz var. Onlar eğitim 
kurumu olarak çok sayıda öğrenci-
ye hizmet ediyor. Yanı sıra bir tane 
de devlete okul yaptırıyoruz. Onu da 
deprem sonrasında hediye edeceğiz 
inşallah. Bunun dışında hem market 
hem de gıda dağıtımları üzerine gıda 
sektöründe birtakım çalışmaları-
mız var. Yine Elazığ’da son dönemde 
kurulan enerji ve benzeri kalkınma 
modellerini içeren bir şirket kuruldu. 
O şirketin içerisinde kurucu 6 ortak-
tan biri olarak yer aldım. Elazığ'da 
daha önce kurmuş olduğumuz med-
ya kuruluşlarımız var. Onları da genç 
arkadaşlarımıza, bundan sonraki 
kuşağa devrettik. Yine onlarla da 
manevi olarak bir abileri gibi ilgileni-
yorum. Yani Elazığ’da yatırımlarımız 
var. Bundan sonra da olacak inşallah.  

Federasyonumuzla ilgili düşünce-
lerinizi de almak isterim.
Elazığ derneklerinin bir federasyon 
olarak bir araya gelmesi çok doğru 
bir düşünce. İstanbul, o kadar büyük 
bir şehir ki hemşerilerimizle başka 
ortamlarda görüşmek hatta bazen 
tanışmak bile oldukça zor oluyor. EL-
FED, Elazığ’dan İstanbul’a gelmiş, ar-
tık bir şekilde buralı olmuş, burada iki-
üç kuşaktır yaşayan hemşerilerimizle 
bir araya gelmemizi sağlayan güzel 
bir organizasyon. Devam etmesi, daha 
da güçlenmesi, birçok faaliyet alanına 
da el atması lazım diye düşünüyorum. 
ELFED’in çalışmalarını takdirle izliyo-
rum. Bizzat içinde bulunmaya gayret 
ediyorum. ELFED Danışma Kurulu 
içerisinde de görev alıyorum. Özellikle 

Faik İçmeli Başkanımız gerçekten çok 
toparlayıcı ve işini titizlikle takip eden 
bir insan. Genellikle sivil toplum ku-
ruluşları büyük bir zevkle kurulur, ilk 
çalışmalar yapılır, daha sonra atalete 
düşer. Oysa Faik İçmeli başkanımızın 
takipçi bir yanı vardır. Dolayısıyla o ta-
kipçi yanı federasyonumuzun daha iyi 
bir noktada olmasını sağlıyor. Süreç 
içerisinde güzel şeyler yapılıyor. Ben 
de her zaman destek olmaya devam 
edeceğim. Ben size de çok teşekkür 
ediyorum Pınar Hanım. Hem eği-
tim-öğretimci olarak hem de Fede-
rasyon faaliyetlerine katkı sağlayarak 
güzel işler yapıyorsunuz. Genç kuşağı-
mız olarak sizlerle gurur duyuyorum.  

Ben teşekkür ederim hocam.  
Sizin izinizdeyiz. 
Değerli düşüncelerinizi bizlerle 
paylaştığınız, zaman ayırdığınız için 
tekrar teşekkürler.
                                                                                           
ELFED Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar ALYAR

67



Editor Yazısı

Bize de böyle bir zamanda 
İmtihan Düştü ...
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Uğruna mücadele verdiğimiz değerleri ihmal ettiğimiz, 
ideallerimizi unuttuğumuz, hedeflerimizden saptığımız, 
bilincimizi kaybettiğimiz, ihlâsımızı yitirdiğimiz, 

kardeşliğimizi katlettiğimiz, eminliğimizi mahvettiğimiz, 
modern bir “Fetret Döneminde” imtihan oluyoruz... 
 
Kavimleri helak eden içki, kumar, zina, faiz, ırkçılık, 
eşcinsellik dâhil bütün günahların resmileştiği, 
kurumsallaştığı, vergiye tabi olduğu, reklâmının yapıldığı, 
modern bir “Cahiliye Döneminde” imtihan oluyoruz... 
Namazın kötülüklerden alıkoymadığı, tesettürün 
örtmediği, ilmin istikamet vermediği, nasihatin tesir 
etmediği, ölümün ibret olmadığı, helalin tercih edilmediği, 
haramın reyting yaptığı bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 
Sokakta görünce yüzümüzü çevirdiğimiz bütün 
ahlaksızlıkları ve sapkınlıkları akşam olunca evimizde, 
eşimizle, kızımızla, oğlumuzla dizi ve film olarak heyecanla 
takip ettiğimiz, normalde kapımızın önünden bile geçmesine 
izin vermeyeceğimiz, kızımızın ve oğlumuzun yanına bile 
yaklaştırmayacağımız şahısları, artist ve sanatçı diye 
sevip, hayran olduğumuz bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 
Her ay faiz yiyenlerin, sene de bir ay oruç yiyenlere hayret 
ettiği, açıktan faiz yiyenlerin açıktan oruç yiyenlere nasihat 
ettiği, kul hakkı yiyenlerin haktan hukuktan bahsettiği, bir 
namaz ve oruç ilmihalinden daha çok bir “kul hakkı ilmihaline” 
ihtiyaç duyduğumuz ahir bir zamanda imtihan oluyoruz... 
 
Gece yarısına kadar dizi izlemekten şişmiş gözlerimizle, 
Efendimizin (s.a.s) ayaklarının gece ibadetiyle nasıl 
şiştiğini, en mükellef sofralarda dolan midelerimizle 
Efendimizin (s.a.s) açlıktan karnına nasıl taş 
bağladığını anlattığımız, büyük bir eylem ve söylem 
krizi yaşadığımız bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 
Randevusuna dikkat etmeyen, aldığı borcu ödemeyen, 
verdiği sözde durmayan, gıybet etmekten çekinmeyen, 
yüzüne güldüklerini arkadan çekiştiren, akrabalarıyla 
dargın, camiden, cemaatten, Kur’an’dan ve zikirden 
uzak, ihale kovalamakla meşhur, koca koca adamların 
dava edebiyatı yaptığı bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 

Uğruna bedeller ödediğimiz başörtümüzün bir makyaj 
malzemesine, sakalımızın bir aksesuara, İmam hatibimizin 
bürokratik bir referansa, geçmişte verdiğimiz mücadelemizin 
tatlı bir hatıraya dönüşerek “ruhumuzu” kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldığımız bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 
Yüzde doksan dokuzu Müslüman bir millet olmamıza 
rağmen, yaşadığımız tüm ekonomik, sosyal, siyasi ve 
ahlaki krizlere dair İslam’ın, Kur’an’ın, Sünnetin ne dediğini, 
çözüm olarak ne önerdiğini, neleri teklif ettiğini zerrece 
dikkate almadığımız bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 
Milletçe dün söylediğini bugün inkâr etmek zorunda kalan, 
bugün övdüğünü yarın yermek zorunda kalan, dengeleri 
gözetmek için çırpınıp duran, güç merkezi değişince de 
ortada kalan, önüne gelene iftira eden,  Allah’tan korkmaz, 
kuldan utanmaz, yüzü kızarmaz, bir avuç sosyal medya 
trolünün elinde kaldığımız bir zamanda imtihan oluyoruz… 
 
Birçoğumuzun hayatından, namazı, başörtüsünü ve sakalı 
çıkardığımızda geride İslam namına bir şeyin kalmayacağı 
bir Müslümanlıkla avunduğumuz bir zamanda imtihan 
oluyoruz…

Editör'den
Bize de böyle bir zamanda 
imtihan düştü ...

Allah’ımız imtihanı geçenlerden eylesin... 
Hayırlı günler.



Memleketimizden

Massad'ın Amacı

H
alkının gelir düzeyi ve hayat standardını yük-
selterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal 
alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını 

artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli 
kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan MASSAD, 
çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma 
anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma stratejisidir. 
  
Maden,Alacakaya, Arıcak ve Sivrice Bölgesi’nde binlerce 
yıllık uygarlık tarihi içinde oluşan “kültürel miras”ın korun-
ması, değerlendirilmesi, öneminin vurgulanması ve bu kül-
türel mirası gelecek nesillere aktararak “kültürel sürekliliği”, 

“sürdürülebilir bir kalkınma modeli” çerçevesinde Yerel 
Sosyal-Ekonomi ve Kültür Lobiciliği sloganıyla sağlamaktır. 
 
MASSAD Bölgesel, ulusal ve uluslararası lobicilik, ekonomi, 
hukuk, toplumsal bilimler ve strateji alanlarında faaliyet 

gösteren bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Maden,A-
lacakaya,Arıcak, Sivrice hinterlandı ile Elazığ ve Elazığ 
dışındaki ulusal ve uluslararasını kapsayan kamuoyunun 
tarafsız, doğru ve yeterli bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlar. 
 
Yerel kaynaklar ve kurumlar harekete geçirilerek ve 
kullanıcılar da söz sahibi yapılarak kalkınmanın gerçek-
leştirilmesi , Maden,Alacakaya,Arıcak,Sivrice ilçelerini 
kapsayan bölge ile Elazığ Merkez olmak üzere DAP-GAP 
bölgesine ulusal ve uluslararası ekonomik, kalınma, kültü-
rel alanda bilgi üreterek,  lobicilik yaparak Elazığ’a katkıda 
bulunmak, bunun için işbirliğini geliştirmek ve korumaktır.  
Dernek, bir tür 'şemsiye örgüt lobiciliği' yapılanması 
modelini izlemektedir. etkinliklerini birbirini tamamlayan 
Eğitim, kültürel miras, Ekonomi, araştırma ve sürdürülebi-
lir kalkınma modeli olmak üzere beş temelde yürütürken 
aşağıdaki hususları göz önünde tutar:

Öncelikli olarak Elazığ İli
 ve İl dışında 200 bin nüfusa hitap eden Maden , Alacakaya, 
Sivrice ilçelerini kapsayan MASSAD Bölgesi…
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Adını Cenevizlilerden kalma eski mahkeme binasından alan Mahkeme 
Lokantası’nın birbirinden lezzetli mezeleri ve yemekleri eşliğinde geçmişin 

büyülü güzelliğine bir yolculuk yapmak için sizleri bekliyoruz.

Telefon: (0212) 255 32 55 - 0532 295 69 05

Tripadvisor’un 
‘Traveller Choice 

2020’ ödülü

Adres: Perşembe Pazarı Caddesi No:14 - 34421 Beyoğlu/İstanbul /mahkemelokantasi/

/mahkemelokantasi/
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4-9 Eylül Elazığ'da Yapılan Türkiye 
Gençler Şampiyonası Gökhan ULUAĞAÇ 
Elazığ Gençler Türkiye Şampiyonası 48 
Kg Türkiye 3.sü Cemil DÖNDÜ Boks 
Kulübü 

31 Ağustos 2021 tarihinde vefat eden 
Elazığımızın ve Milli Takım Boks Antrenörü 
ORAL ARSLAN Hocamızı kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşamıştık,her iki Şampiyonada 
da aldığımız tüm Madalyaları Oral ARSLAN 
Hocamıza armağan ettik.

Cemil Döndü

GİZEM ÖZER 
18. 24. Eylül. 2021. Zonguldak büyük kadınlar Türkiye şampiyonu. 63. Kg 
8. 13. Ocak 2022. U 22. LER KADINLARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU 63. Kg. 
Kırşehir
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17-25 Eylül Zonguldak' da Yapılan Türkiye Büyük 

Erkekler ve Büyük Kadınlar  Şampiyonası +92

17-25 Eylül Zonguldak' da Yapılan Türkiye 
Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar  
Şampiyonası  Takım Resimleri 

4-9 Eylül Elazığ'da Yapılan Türkiye 

Gençler Şampiyonası Türkiye 3.sü 

Emirkan GÜÇLÜ EBUAŞ Spor Kulübü

Hakan Ozan 86 Kg. Elazığda yapılan gençler 
Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu.

17-25 Eylül Zonguldak' da Yapılan Türkiye 

Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar  

Şampiyonası 60 kg Türkiye 2.si AYLİN 

ÖZÇELİK TELEKOMSPOR 
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1978 yılında Elazığ merkeze bağlı Koçkale köyü’nde dün-
yaya geldim. İlk, orta, lise ve üniversite tahsilimi Elazığ’da 
tamamladım. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
öğretmenliği bölümünden 2002 yılında mezun oldum. 
İstanbul ili, Güngören ilçesinde bulunan Gündoğdu 
ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak göreve 
başladım. 2007 yılında Beykent Üniversitesinde Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi alanında ‘’Ailenin eğitim ve gelir 
düzeyinin çocuğun derse olan tutumuna ve başarısına 
etkisi’’ konulu tezli yüksek lisansımı tamamladım. Bah-
çelievler ilçesinde 75.Yıl Cumhuriyet ilköğretim okulunda 
öğretmen olarak, Vali Recep Yazıcıoğlu, GSD Eğitim Vakfı 
ve Kumport ilköğretim okullarında müdür yardımcısı 
olarak görev yaptım. 2012 yılından itibaren İstanbul 
ili, Fatih İlçesi Beyazıt Ford Otosan İlkokulunda okul 
müdürü olarak görev yaptım. Beyazıt Ford Otosan İlko-
kulunda, İstanbul Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında imzalanan ‘’Üstün Zekâlı Çocuk-
ların Eğitimi’’ projesin yürütülmesinde görev yaptım. 5 
Temmuz 2019 tarihi itibariyle Beşiktaş İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünde, Şube Müdürü olarak görevime devam 
etmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Spor yap-
mayı, kitap okumayı, kültürel geziler yapmayı severim. 
Elazığ’ımıza olan hasretimizi, memleketimize olan 
sevdamızı dindirme ve memleketimize  bir nebzede 

olsa katkı sunabilmek adına Elazığlılar Dayanışma 
Derneğinde genel sekreter olarak görev yapmaktayım. 
Elazığ kültürünü yaşatma ve nesilden nesile aktarmada 
STK’larımıza büyük bir görev düşmektedir. Dil, ırk, 
renk ve düşünce ayrımı yapmadan ortak paydamız 
Elazığ olmak üzere toplanmamıza ve birlik olmamıza 
büyük katkı sunan, Elfed çatısı altında toplanmamızı ve 
birlikteliğimizi sağlama adına mücadele veren başta 
Faik İçmeli başkanım olmak üzere tüm derneklerimize 
teşekkürlerimi sunarım. 

Gurbetteki Gakkoşlar

"Özcan Türkoğlu"

"Özcan Türkoğlu"
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