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Kaan Şafak Astsubay
Memleketine Uğurlandı

KARAKOL KOMUTANI TRAFİK
KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ.
Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi Jandarma karakol komutanı Geçirdiği trafik kazasında
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi sürgü mahallesinde meydana gelen trafik kazasın
da Sürgü Jandarma karakol komutanı Kaan Şafak idaresin-

deki araç seyir halindeki Tır ile
çarpıştı. Kazada Sürgü Karakol
komutanı Kaan Şafak hayatını
kaybederken, eşi ve iki çocuğu
da yaralandı. Sürgü Jandarma
Karakol Komutanımız Astsubay
Başçavuş Kaan Şafak için
Malatya İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendikten
sonra memleketi Afyonkarahisar
a uğurlandı.

Yapılan Törene Malatya Valisi
Aydın Baruş, mülki Erkan,askeri
Erkan yanı sıra Ailesi ve yakınları
katıldı.
Yeni Doğanşehir Gazetesi
olarak Komutanımıza Allah’tan
rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine
Ve yakınlarına baş sağlığı diler, Eşi ve çocuklarına Allah’tan
acil şifalar dileriz.

Doğanşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şerif ÇETİNTAŞ

SEVDAMIZ DOĞANŞEHİR İSE
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ >2’DE

Hemşerimiz Süleyman Bilgili Ankara Malatyalılar Dernek Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hemşerimiz Süleyman Bilgili Ankara Malatyalılar dernek
başkanlığına yeniden seçildi.
Ankara Malatyalılar Derneği Olağan Genel Kurulunda
Doğanşehirli Hemşerimiz Süleyman Bilgili Tekrar dernek
başkanlığına seçildi.
Ankara'da
Malatyalılar
Derneği binasında yapılan genel kurulda Mevcut Başkan
Doğanşehirli Hemşerimiz Süleyman Bilgili ve ekibi yeniden

yönetim kurlu başkanlığına
seçildi.
Ankara'da yapılan Toplantıda ilk olarak denetleme kurulu raporu okundu ve oylandı. Tahmini bütçe görüşülerek,
kabul edildi. Ardından yeni yönetim ve denetim kurullarının
seçimi yapıldı. Ali Helvacı'nın
divan başkanlığı, Hüseyin Gazi
Demirhan ve Nil Başak Demiralp katip üyeliği ile gerçekleştirilen genel kurulda Süley-

latya üst kimlik olmak şartı ile
tüm hemşerilerimizi kucaklayacağımızı onların iyi günde
kötü günde yanında olacaklarını söylemiştik. Malatyalı yada
Malatya için hizmet etmek
bizim en büyük arzumuzdur.
Ankara Malatyalılar Derneği
her türlü siyasetin üstünde,
tüm Malatyalıları Malatyalı üst
kimliği ile çatısı altında barındıran, onlara hizmet eden, Malatyalıların başkentteki evidir.
Derneğimiz her gün açık olup,
Malatyalılara hizmet etmektedir. Öğrencileriyle, devlet dairelerindeki işleriyle ilgili her
konuda Malatyalılara yardımcı
olmaktayız. Tüm katılımcılara
man Bilgili ve ekibi yeniden herkese teşekkür ederim."deyönetim kurulu başkanlığına di.
seçildi.
Süleyman bilgili başkanlıYeniden Yönetim Kurulu ğında yönetim kurulu şu isimBaşkanlığına seçilen Hemşeri- lerden oluştu Yakup Demir,
miz Süleyman Bilgili, katılım- Battal Yıldız, Şevket Soylu,
cılara teşekkür ederek, Malat- Asım Aydoğdu, Hasan Alıcı,
ya için çalıştıklarını ifade etti. Hüseyin Özdemir, Seydihan
Süleyman Bilgili, "Ankara Ma- Çamur, Bahadır Şahin, Nadide
latyalılar Derneği genel kurlu- Mecit, Fuat Kutsal seçilmişlermuzu icra ettik. Şimdiye kadar dir. Denetim kuruluna Medine
yapılan hizmetlerin bundan Ayaz, Serdar Şahin, Nil Başak
sonra devam edeceğini Ma- Demiralp seçilmişlerdir.
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Doğanşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şerif ÇETİNTAŞ

SEVDAMIZ DOĞANŞEHİR İSE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
kazanacak ve gelecek nesillere daha güzel bir Doğanşehir
emanet edeceğiz. Bu aşamadan sonra proje bende destek
halkımdan.

ŞERİF ÇETİNTAŞ
KİMDİR?

AKİFE AYHAN
bazen sabahları güneş doğarım
sevdiklerim bulut olup karartırlar beni
bazı sabahları bahar doğarım
boran olur her bir canım dondururlar fidelerimi
bazı sabahlar ağaç doğarım
hiç acımadan budarlar bedenlerimi
ben her sabah gül doğarım
canım dediklerim kanatırlar renklerimi

DOĞANŞEHİR’İN
DÜNYAYA
AÇILAN
PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Doğanşehir gibi bir ilçede Bağımsız Belediye Başkan
adayıyım demek diğer adaylardan farklı olması gerektiğini düşündürmelidir. Nasıl ki
ev inşaat gibi yapıların uzmanı olan İnşaat Mühendisi yada
mimar ise Müsaade edersiniz
ki tarımla ilgili işleri de en iyi
Ziraat Mühendisi bilir. O zaman neden bağımsız adayıyım
ben 13 yıldan beri Doğanşehir
de çiftçilik yapıyorum, İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi ve İlçe Tarım Müdür
Vekili olarak görev yaptım.
Doğanşehir de Tarım Olmazsa
olmazlardan birisidir. Tarım

insanların damarlarındaki kan
kadar önemlidir. Bu nedenle
Doğanşehir de Bağımsız belediye Başkan adayıyım diyorum. Tarıma önem vererek
tarımla ilgili bir kaç tane projemin olduğunu belirterek iki
tanesini burada açıklıyorum.
SOĞUK HAVA DEPOLARI VE
MEYVE SUYU FABRİKASI KURACAĞIZ. Bu gibi projeler gerçekleştiğinde.
düşünmemiz
gerekmez mi ki Doğanşehir’de
yetiştirilen ürünlerimizin pazarlaması ve şimdiki değerinin
kat kat üstünde satılacağından da hiç şüpheniz olmasın.
Bu şekilde üreticimiz daha çok

Ben Şerif ÇETİNTAŞ Malatya İli Doğanşehir İlçesi Savaklı
mahallesi nüfusuna kayıtlıyım
Eğitimimi İlk okulu ikamet ettiğim Savaklı mahallesinde.
Ortaokul ve Lise eğitimimi Doğanşehir de tamamladım.
Üniversite eğitimime 1985
yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri bölümünde Tokatta
başladım ve 1989 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun
oldum.
Askerliğimi
12.08.199101.04.1992 tarihleri arasında
(sekiz ay) kısa dönem olarak
Sivas’ta tamamladım.
Doğanşehir Polat Sulama
birliğinde Ziraat Mühendisi
olarak 1996-1997 yılları arasında iki yıl görev yaptım.
Milli Eğitim Bakanlığında
22.09.1997 - 13.09.1999 yılları
arasında Van Çaldıran İlçesi
İnce alan köyü İlköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak
görev yaptım.
Adıyaman İli Kâhta İlçesi
Bahçe İlköğretim okulunda
23.09.1999 02.11.2001 yılları arasında

Öznur Çalık’tan Malatya Barosu’na Ziyaret
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur
Çalık, Malatya Baro Başkanı
Hemşerimiz Enver Han ve
yönetimini ziyaret etti.
Beraberinde Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet
Çınar ve partili yöneticiler
ile Baro’ya giden Çalık’a ziyareti için teşekkür eden
Baro Başkanı Enver Han, 3.
Dönem de görevine yeniden
seçildiğini belirterek, “Görevimizi, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan, insan
haklarına hassas davranarak yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz” dedi.
Han “Öznur Çalık, Malat-

ya’ya emeği geçen kıymetli
bir milletvekilimiz.” diyerek, Adliye Binası konusundaki sorun ve talepleri dile
getirdi.
Malatya Barosu’nun yönetimine yeni dönemde başarılar dileyen Çalık, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk
devletidir. Hukuk devletinin
inşası içinde hukuk adamlarımıza çok büyük görevler
düşüyor. Adalet duygusunu
asla sarsmadan, güçlünün
değil, haklının haklı olduğu bir Türkiye için bizde
AK Parti olarak 2002 yılından beri çok büyük çaba
sarf ediyoruz. Hukuk dışı

ve demokrasi dışı güçlerle
sürekli bir mücadele içinde
olduk.” Dedi.
Malatya’ya yeni bir adliye binası yapılması ko-

nusunda yıllardan beri bir
çalışma ve takip içinde olduklarını belirten Çalık, bu
projenin yer konusundaki
ihtilaflardan dolayı geciktiğini ve şuanda karar verilen
yerin 2019 yılı yatırım programında olması için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
Mevcut adliye binasının
yetersiz kaldığını belirten
Çalık, MATİM İş Merkezinde
ayrılan bir bölüme Adliye
Binasındaki bazı bölümlerin taşınacağını ve yeni bina
için biraz zamana ihtiyacın
olduğunu ifade etti.
HABER MERKEZİ

sınıf öğretmeni olarak görev
yaptım.
Adıyaman İli Kâhta İlçesi
Zeytin köyü İlköğretim okulunda 05.11.2001 27.02.2002 yılları arasında
sınıf öğretmeni olarak görev
yaptım.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kahramanmaraş Valiliği Tanın İl Müdürlüğü emrine Ziraat
Mühendisi olarak atamam yapılmış olup Kahramanmaraş
İli Ekinözü İlçesinde İlçe Tarım
Müdürlüğünde
04.03.2002
- 23.09.2002 yılları arasında
Ziraat Mühendisi olarak görev
yaptım.
Kahramanmaraş
Pazarcık İlçe Tanın Müdürlüğünde
23.09.2002 - 23-09.2005 yılları arasında Ziraat Mühendisi
olarak görev yaptım.
Malatya Valiliği Tarım İl
Müdürlüğü Doğanşehir İlçe Tarım Müdürlüğünde 06.10.2005
tarihinde göreve başladım ve
15.01.2009 tarihine kadar Ziraat Mühendisi olarak görev
yaptım. 16.01.2009 tarihinden
01.12.2018 tarihine kadar Doğanşehir İlçe Tarım Müdürlüğünde Müdür Vekili olarak görev yaptım. Evli ve beş çocuk
babasıyım.

TARIM ŞEHRİNDE
TARIMCIYLA
BAŞARACAĞIZ
KADİR AYDIN-KENAN EREN

Haftanın Sözü
Şunu sakın unutmayın;
Kıymet Bilmek; Kaybedince
Arkasında ağlamak değil,
Yanındayken sımsıkı sarılmaktır
sevdiklerine
HZ. MEVLANA

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Ali AVŞAR
Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Demet Tuncel
Kenan Eren
Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi
Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14 Sayı: 655
Yayın Türü: Süreli
11 ARALIK 2018 SALI
Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6
Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir
www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com
Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş
Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA
KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR
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Hemşerimiz Enver Han Baro
Başkanlığına 3. Dönem Seçildi
CHP Doğanşehir Belediye Başkan
Adayı Ön Seçimle Belli Oldu

Yeni Doğanşehir Gazetesi sahibi Hüseyin
Karaaslan Malatya Baro Başkanlığına 3. dönem seçilen Hemşerimiz Enver Han’ı ziyaret
etti.
Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi
Hüseyin Karaaslan Malatya Baro Başkanlığına 3. Dönem seçilen Enver Han’ı makamında
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Karaaslan, “Doğanşehirli bir hemşerimizin Malatya Baro Başkanlığına 3. dönem
seçilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir.
Yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diler,
sizlerin üstlenmiş olduğu bu kutsal görevinizden sizlere ve yönetim kurulu arkadaşla-

rınıza başarılar diliyorum” dedi.
Malatya Baro Başkanı Enver Han ise, “
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,
Hüseyin Karaaslan’a teşekkür etti. Baro Başkanı Enver Han, Hemşerilerimizin ziyaretleri
bizleri son derece onurlandırmıştır. Gazeteniz aracılığıyla tüm Doğanşehirli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunarım” diyerek
sözlerini tamamladı.
Ziyaretin anısına Malatya Baro Başkanı
Enver Han, Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz
sahibi Hüseyin Karaaslan’a bir takım kahve
fincanı hediye etti.
HABER MERKEZİ

04.12.2018 Tarihin de yapılan ön seçimle Doğanşehir CHP Belediye Başkanı
adayı Mehmet Bayram Oldu.
04.12.2018 Tarihinde yapılan ön seçimle Doğanşehir CHP Belediye Başkanı
Adayı Mehmet BAYRAM oldu. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman TUTDERE
'nin katılımı ile Doğanşehir Belediye düğün salonunda yapılan ön seçime yaklaşık 1200 partili katıldı. 5 Aday Adayı ile
gidilen ön seçimi eski Erkenek Belediye
Başkanı olan Mehmet BAYRAM, oylamaya katılan 714 kişinin 457'sinin oyunu
alarak açık ara kazandı.
Ön seçim açılış konuşmasında CHP
Adıyaman Milletvekilli Abdurrahman
TUTDERE ''Bu gün burada en demokratik
hakkımız olan oy kullanmak için toplandık. 1 ve 2 nolu sadıklarımızda alfabetik
sıraya göre oy kullanacağız. Amacımız
AKP’ faşizmini yerelden başlayarak yıkmak ve demokratik yerel yönetimini Doğanşehir'e getirmektir. Aday adayı olan
5 arkadaşıma teşşekkür ederim. Siz değerli partililerim bugün buradaki katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Umarım bizler için daha iyi günler gelir.
Sonrasında yoğun bir ilgi ile sandıklara gidildi. Yaklaşık 750 kişi oy kullan-

dı. Ön seçim başlangıç ve bitimine kadar
coşkulu ve birlik mesajları verildi. Saat
17.00 kapatılan sandıkların sayımlarına
geçildi.
Sayım sonuçları
1. Mahmut Akbıyık
53
2. Mehmet Bayram
457
3. Hüseyin Dulkadiroğlu 53
4. İbrahim Karaman
136
5. Hüseyin Özer
12
Oylama sonucu Mehmet BAYRAM
açık ara fark ile CHP Doğanşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Resmi sonuçları
cuma günü CHP Doğanşehir İlçe Binasında açıklanacaktır.
KENAN EREN

HAFTALIK KARE BULMACA
Ateş yakılan veya konulan yer... Gözlem... 8. Tema... Açılan
kredinin en üst miktarı... 9. Epey... Dövülmek, dayak yemek... 10. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu...
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur,
müşkül, pürüz, mânia, handikap... Kötülük, fenalık... 11.
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı
uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule... Amerikan usulü... 12.
Para aktarımı... Eğik olarak kesilmiş kenar (eski)... Dayanıklı, güçlü, zorlu (eski)... 13. Köy muhtarı yardımcısı (halk
ağzı)... Riyolit... 14. Ağızdan sızan tükürük... Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... Servis
sayısı... 15. Kaygı duymak, çok üzülmek... Eğiklik, eğim,
akıntı...

Soldan sağa
1. Kalça kemiği (halk ağzı)... Polisin kuşkulu gördüğü
kimseler üzerinde bıçak, silah, esrar vb. yasak şeyler araması... 2. Sözleşme... Rizeli olma durumu... 3. Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı bir durumda söylenen bir söz...
Simge (eski)... Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal
varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal
bir kurum, diyanet... Hassiyum elementinin simgesi... 4.
Yükü olan... Baba... Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran... 5. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara
aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler veya pervane
bağlanan demir mil... Herhangi bir konuda alınan son
karar... 6. Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve
vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, laisizm... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 7.

Yukarıdan aşağıya
1. Bazı kimseler ve nesneler... Işın tedavisi... 2. Yasa
dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar
sağlayan örgüt... Tepesi olan... Acıkmış olma durumu... 3.
İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış
örgü... Üflemek işi... Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir... 4.
Aynı ırktan olanlardan her biri... Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik... 5. Kırılmış kemiklerin düzgün
bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış destek... Başta, başlangıçta, önce, iptida...
Paylama... 6. İnkâr eden, kabul etmeyen... Zengin, varlıklı
(eski)... 7. İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk
veya bu halktan olan kimse... İlke ile ilgili... Boyun eğen,
kendini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... 8. İçinde
gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür
vb.)... Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekme-

lerine eşya konulan kapaklı mobilya... Tellür elementinin
simgesi... 9. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından
eksik... Yaklaştırma (eski)... Manda yavrusu (halk ağzı)...
10. Çağrışım (eski)... Manisa iline bağlı ilçelerden biri... 11.
“Kurnazca ve haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”,
“çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse
birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına
vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir söz...
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar... İç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta veya metal çivi... 12. Kemikli
balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan
ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık... Dünya üzerinde yer alan bir kıta... 13. Alüminyum elementinin simgesi... Belirli faaliyet ve işlemler
sonucu yeni bir
ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
mal veya hizmet
meydana getirme, istihsal... Karaim... 14. Odak...
Tedavi eden kimse, terapist... 15.
Dingil... Arkadaş,
dost (eski)... Nitelik bakımından,
nitelikle ilgili, kalitatif...
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Doğanşehir Spor Kulübünden
Kaymakam Ersöz’e Ziyaret
Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı
Nusret Ürkmez Ve Doğanşehir Belediye Spora Sponsorluk Yapan Av.
Yavuz Mutlu İlçe Kaymakamı Sayın Murtaza
Ersöz'ü Makamında Ziyaret Edip Doğanşehir
Belediye Sporun Formasını Hediye Ettiler.
İlçe
Kaymakamı
Murtaza Ersöz Yapılan
Ziyaretten Ve Hediye
Edilen Forma İçin Doğanşehir Belediye Spor
Kulüp Başkanı Nusret
Ürkmez'e Ve Kulübe
Sponsorluk Yapan Av.
Yavuz Mutlu'ya Teşekkürlerini İletti. Ayrıca
Doğanşehir
Belediye
Spora Elimizden Geldiği
Kadar Yardımcı Olacağız Dedi.
Kadir Aydın-İsa Kanlıbaş

Eskiden, ta Osmanlı’dan beri işletilmekte olan bir ticaret ahlakı vardı. Ahi’lik gibi insancıl örnek bir yapılanma, zamanla tarihe karışıyordu. Kendisine gelen müşterisine dükkan sahibi: “ Ben
siftah yapmış bulunmaktayım, siz tedarikinizi komşu dükkandan
yapınız” deme erdemliliği gösterilirdi. Vahşi kapitalizmin ve tekelleşmenin tipik bir örneği olan bu A.V. M. ler, her dala el atmak
suretiyle kimselere fırsat vermemektedirler. Rabbena hep bana
ihtirası ile, illeri bırakınız, ilçelere, kasabalara ve hatta köylere
kadar yayılarak kimselere yaşam hakkı tanı-mamaktadırlar. Gıda
ürünlerini bırakın bir tarafa, akla gelebilecek her üründen satış
yapabilmektedirler. İnsanlar ise, ilk defa karşılaştıkları bu durum
karşısın-da, en azından buraları turlayıp, etrafta ne var ne yok her
şeyi görüp vakit ge-çirmek ve eğlenmek amacı taşıyarak buraları
mesken tutmaktadırlar.
Para sıkıntısı yok gibi gözükmekte. Bütün bankalar, sokaklara kurdukları stantlarda, insanlara kredi kartları satmakta ve de büyük bir rağbet görebilmek-tedirler. İnsanlar çılgınlar
gibi para harcamakta bir sakınca görmemektedirler. Nasıl olsa
ceplerinden para çıkmamakta, bu harcamaları kredi kartları ile
halle-debilmektedirler. Bu kredi kartlarının karşılığı, faizi ile birlikte alınmaya başla-nınca da dövünüp durmaktadırlar. Sistem
çok güzel işlemekte. Paraya sıkışan insanlara bankalar bu sefer
kredi musluklarını sonuna kadar açmakta ve insanlar da aldıkları
bu kredileri pervasızca harcamaya devam etmektedirler. Ama alınan bu kredilerin faizi ile birlikte ödenmesine gelince de, bu sefer
başka bir banka-dan kredi çekilip hesap kapatılmakta. İnsanların
borçlandırılması için her türlü kolaylık sağlanmaktadır. İnsanlar
da alın teri dökmeden elde ettiği bu paraları sorumsuzca harcamakta bir sakınca görmemektedirler. Oysa ki çok daha önce-leri
herhangi bir bankadan kredi almak aslanın ağzından et kapmak
kadar zordu. Sağlam iki kefil bulmak, bazılarının tavassutuna ihtiyaç duymak, alınacak kredi-ye karşılık olarak mal varlığını teminat göstermek gerekmekte idi. Gerçi bu ko-nuda büyük kolaylık
sağlanıyordu ama sonucu itibari ile getireceği yük ve sı-kıntıları
da göz ardı etmemek gerekiyordu …
İnsanlar para harcamaya o kadar alışmışlardı ki, eskiden
rüyalarında bile gö-remedikleri, hayal bile edemedikleri bir eve,
bir arabaya ve en son model elek-tronik bir ürüne sahip olma hususunda bile yarış haline giriyorlardı. Neticede her şey bir yerde
tıkanıp kalıyordu. Borçlar kar topu gibi yuvarlanarak çoğalmakta,
büyümekte ve altından kalkılamaz bir hale dönüşmektedir. Nasıl olsa kredi ola-nakları var, rahatlıkla ödeyebilirim diye alınan
ev ve arabaların taksitleri, enf-lasyonun da etkisi ile ödenemez
duruma geldiğinde, zaten ipotek altında olan bu ev ve arabalar
hemen satılığa çıkarılmakta, bu da gerçekleşmeyince bankalarca
el konulmaktadır.
Bu durumda olan insanlar ise bundan böyle ne yapacaklardı?... Ya hırsızlık, ya soygunculuk yapacak, ya kapkaççılık ya kendi
canına ya da başkalarının ca-nına kıyacaklardı. Nitekim bu türden hadiseler çığ gibi büyümekte, sosyal yaşa-mı olumsuz yönde
etkilemeye devam etmektedir. Polis raporlarına göre, yol-suzluk,
hırsızlık, kapkaççılık, sapıklık, kalleşlik, iftiracılık, ispiyonculuk,
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fuhuş, porno, küçük yaşta çocuklara tecavüzler, kadın cinayetleri, din istismarcılığı, toplumsal bir ahlak çöküntüsünün habercisi
oluyorlardı. O halde, bu durumlara düşmemek için hükümetlere
ve insanlara büyük görevler düşmektedir. Hükü-metlerin bu gibi
yapılanmalara fırsat vermemesi, en azından kontrol altında tutması, insanların da, atalarımızın dediği gibi ayaklarını yorganına
göre uzat-ması gerekmektedir. Aksi durumda çok büyük bir krizle
karşı karşıya kalabiliriz ki, hükümetlerimiz ve insanlarımızın gidişatından bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı açıkça görülmektedir… İnsanlarımızın borçları bu şekilde büyürken, onlara kredi
sağlayan bankaların ve bir yerde kefil durumunda olan ve bunun
yanında hesapsız kitapsız harcamalarla borçları çığ gibi büyüyen
devletimizin, şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerekmez
mi?...

ÇARESİZLİK
Elinden bir şey gelmemezlik, kadere boyun eğmektir çaresizlik. Yapacak bir şey bulamamaktır. Kara kara düşünmektir
çaresizlik. Evinde umutla bekleşen eşine ve çocuklarına akşamleyin ekmek götürememektir. Denize düşenin yılana sarılmasıdır
çaresizlik. İmdat diyerek insanlardan yardım istemektir. El açıp
di-lenmektir çaresizlik. Hayatından bezmiş olan bir insanın ölüme
atlamasıdır çare-sizlik … İnsanlar bazen ne yapacaklarını, nasıl
hareket edeceklerini bilemezler. Çaresizlik nedeni ile umutsuzluk
içinde kıvranıp dururlar. Ne yapılsa bumerang gibi kendilerine
döner. Her bir şeyden yoksun kalmak çok zordur. Yaşama tu-tunmak için beslenmeye, soğuktan korunmak için ısınmaya, karanlıktan çıkmak için aydınlığa ihtiyacı vardır. Bütün bunları temin
hususunda ümitlerini kaybet-mişse de, kaderlerine razı olup bir
kenara çekilerek devletin vereceği yarım ton, bir ton isli kömüre, birkaç koli gıda yardımına razı olunur. Aslında bu durumlara
gelinmesinde sorumluluğu olan devletin kendilerine verdikleri ile
yetinerek
“ Allah devlete, hükümete zeval vermesin diye dua
edilir. Ya bunlar da olmazsa ne yapılırdı? İnsanlar böylece, kaderlerine razı olmak durumuna getirilirler. Tar-lasında, bağında, bahçesinde tüm gün var gücü ile çalışmasına rağmen köylü vatandaş,
girdiler yüzünden karşılığını bir türlü alamıyor, genç nüfus okuyup okulunu bitirmesine rağmen istediğini bırakın, istemediği bir
işe girmekte zor-lanıyorsa ve çekilen bütün emekler boşa gidiyorsa, devletin verdiği bu türden yardımlara muhtaç hale geliniyor
demektir. Bu durumda da yapılacak bir şey kalmamıştır. Yapılan
yardımlarla azına çoğuna bakılmaksızın yetinmek zorunda kalınır.
Oysa, nasıl ki sivrisineklerden kurtulmak için onları öldürmeye çalışmak çare değil, çare bataklığı kurutmaksa eğer, ülke insanına
da ufak tefek yardım-lardan ziyade ona imkanlar yaratmaktır asıl
olan. Diğer taraftan devletin de, kendi insanlarından pek farkı
yoksa, yabancı yatırımlara ve yardımlara ihtiyaç duyuyorsa, işte o
zaman çaresizlik katmerlenecek demektir… Yabancılar daha ziyade, yüksek faiz uygulayan ülkelerin bankalarına paralarını getirip
yatırır, getirisi fazla olan işlere yatırım yaparlar. Şayet ülke güçlü
bir hükümet tarafın-dan yöneltiliyorsa ve de hukuki durumlar güvence altında ise, hiçbir çekince duyulmaz. Kendi ülkelerinden çok
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daha fazla faiz uygulandığından, daha fazla kazanmak için güle
oynaya paralarını getirirler. Bir zaman sonra da katlamalı olarak
paralarını çekip memleketlerine götürürler. Bu çark hep böyle işleyiverir. Bir hükümetin dağılması ve bir kriz oluşması mümkün
görünmüyorsa, yatırdık-ları paraların başına her hangi bir kaza
gelmez diye düşünülür. Bu durumda bundan daha güzel bir ortam
olabilir mi? O zaman da, ülkeye adeta para yağ-maya başlar. Bir
yandan da özelleştirmeye ağırlık verilerek tüm fabrika, kurum ve
kuruluşlar satılır, eskiden sadece belli bir dönem için konulmuş
olan vergiler aynen devam ettirilir, ayrıca yeni ilave vergiler getirilirse, buralardan gelen tüm bu paralarla devletin hazinesi dolup
taşar doğal olarak. Ama, bu para bolluğunun bir hikmeti harbiyesi var mıdır? Göstermelik ve çılgınca bir harcama varsa ülkede,
bu paraların tümü; üretim yapılarak, çalışılarak, alın teri ile kazanılmış olmadığından, haydan gelen huya gider misali, zamanla yapılan bu bazı yanlış politikalar sonucu ülke hazinesi suyunu
çekmeye başlar. Gelir gider dengesi bozulur ve zamanla da büyük
ekonomik krizlerle baş başa kalınır. Devletteki bu savurganlık sonucu, insanlar da eline geçen paranın nereden geldiğinin hesabı
yapmadan çılgınca bir harcamanın içinde bulur kendini. Hesapsız,
kitapsız ve sorgulamasız yapılan harcamalar ülkenin geleceğini
tehlikeye atar. Ekonomisi bozulan bir ülkede olumlu hiçbir şey yapılamaz. Nasıl ki ülke insanları sosyal yardımlara muhtaç kılınırdı
ise, sanki ülkenin durumu da o yöne doğru gider durur. Çaresizlik
hem insanların ve hem de devletin kaderi olur. Yalnız bir farkla.
Devlet muhtaç insanlarına az çok sosyal yardımlarda bulunabilir,
ya da yakınları ve komşularının yardımları onları az çok ayakta
tutmaya yetebilir, bu bir yerde mümkündür. Peki ama, devlet, ileride olabilecek olumsuz koşullarda bu yardımları nereden, nasıl
ve kimlerden temin edecektir? Senin tökezleyip düşmeni, çaresizlik içinde kıvranmanı ve sonra da seni yiyip yutmayı planlayan
yabancılardan mı? Gücünü kaybetmiş bir ülkeyi ayakta tutmak
pek zordur. Hem ayakta kalacak takati kendinde bulamaz, hem
de başkalarına yem olmak gibi hazır bir hale gelmiş olur. Bütün
bunların ışığında güçlü bir ülke olma husu-sunda herkesin, devlet ve millet olarak taşın altına elini sokması gerekir. Üret-meden
tüketmek, sonunda tükenmekle karşı karşıya kalmak, tembelliğe
alışkın hale gelmek demektir. Ülkenin ve insanlarının bu korkunç
hastalıktan bir an evvel kurtulması gerektir. Bu da ancak, elbirliği
ile, okumakla, araştırmakla, sor-gulamakla, aydınlanmak ve de
çalışmak, çalışmak, usanmadan yorulmadan ça-lışmakla olabilir
ancak …
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