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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Kahramanmaraş/ Nurhak 

Kaymakamı Cihat Koç Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük’ü Makamında ziyaret etti.

Nurhak Kaymakamı Cihat 
Koç, Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz ile birlikte Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ü makamında ziyaret 
ettiler.

Nurhak Kaymakamı Cihat 
Koç, Yaptığı açıklamada” Sayın 
Başkan sizler hayırseverliğinizle 
tanınan bir iş adamısınız. Bizim 
Nurhak ilçemize de yatırım yap-
manızı istiyoruz. Bizim Nurhak 
ilçemizde çok yoğun bir iş gücü 
var. Gerekirse Sizin Binalarınızı 
biz yapalım sizlerde işletmeci-

liğinizi yaparsanız, ilçemizde 
sizin sayenizde çok kişi ekmek 
sahibi olur” dedi.

Doğanşehir Belediye Başka-

nı Vahap Küçük yaptığı açıkla-
mada” Bu işleri biz yapmıyoruz. 
Bizim fasoncularımız var. Bu fa-
son işiniz onlar yapıyorlar. Ben 

kendilerine söyleyeyim sizinle 
irtibata geçsinler. Nasıl yapılma-
sı gerekiyorsa onlar sizlere bilgi 
verirler.” Dedi.

Öğretmenlerden Kan Bağışına Destek
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Dö-
nem Başı Zümre Öğretmenler Toplantısı 
sonrası Kan Bağışı Kampanyası düzenledi.

İlçemizde görev yapan tüm öğret-
menlerimizin katıldığı Zümre Toplantısı 
sonrası Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ca-
ner Güler, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Veysel KURŞUN ve okul müdürleri olmak 
üzere öğretmenlerin birçoğu etkinliğe 
destek derdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ca-
ner GÜLER, yapılan etkinliğe olan ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Biz 
eğitimciler bu tarz hassas konularda daha 
duyarlı olmalıyız.” dedi ve kan bağışına 
katılan öğretmen, idareci ve tüm persone-
le hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Doğu Mahallesi
Muhtar Adayı

Ahmet Miraç Tuncel
Dogansehir îlçe merkezine 

bağlı Doğu Mahallesi muh-
tar adayı Ahmet Miraç Tuncel 
1998 yılında Dogansehir de 
doğdu lise ögreniminden son-
ra Noterde ise başladı doğu 
mahallesi için tüm sorunla-
rını üst makamlara ulaştıra-
cak bilgi ve yeteneğe sahibim 
içinizden biri olarak sizlere 
hizmet etmekten onur duya-
cağım sizlerde beni bu göreve 
layık görürseniz hizmetinize 
hazırım Halka Hizmet Hakka 
hizmettir

Doğanşehir’de, ‘Öncelik Hayatın, 
Öncelik Yayanın’ Etkinliği Yapıldı

Trafikte yaya önceliği bilincinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 2019 yılı 
"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. 2918 Sayılı 
Karayolu Trafik Kanunun 74. Maddesinde yapılan değişiklikle de trafikte yayalara ilk geçiş hakkı 
verildi. 3’TE

“Koridor Kütüphaneleri İle
Artık Her Yerde Okuyoruz”

Doğanşehir Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından bir kampanya 
çerçevesinde toplanan kitaplar, fiziki yetersizlik nedeniyle kütüphanesi olmayan 
okullara İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yaptırılan koridor kütüphanelerine 
bağışlandı. 2’DE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Fatih Karakaş

KAYIP

Dünya malına çok değer veren
Kişilerle arkadaşlık etme; fakir olursan
Hor görürler. Zengin olursan 
kıskanırlar..
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ALEVİLİKTE HIZIR ORUCU VE LOKMASI -2

Aleviliğin, Kurʼân-ı Kerimʼde ki ayetlere dayandırdı-
ğı ibadetlerinden biri de Hızır Orucu ve o oruçla eşle-
şen Hızır Lokmasıdır. Sözü fazla uzatmadan, geleneğin 
içinde ki tarihsel anlatımı ve Kurʼân-ı Kerimʼde ki İnsan 
(Dehr) Suresinde karşılığını bulan Hızır Orucunun çıkış 
noktasını şöyle anlatmak istiyorum: İmam Hasan ve 
İmam Hüseyin her gün gidip dedeleri Hz. Muhammed 
Mustafa’yı (sav.) ziyaret edip ellerini öperlerdi. Bir gün 
ikisi de aniden hastalanır. Haberi alan Hz. Muhammed 
(sav.) Efendimiz torunlarını ziyarete gider ve Hz. Fatı-
ma’ya “Çocukların nesi var?” diye sorar. Hz. Fatıma’da 
“Çok ateşleri var ya Kutlu Atam” der. Bunun üzerine Hz. 
Resul, “Kızım sadaka verin” der. Ancak Hz. Fatıma’da 
“Bizim sadaka verecek bir şeyimiz yok ki?” diye cevap 
verir. Hz. Resul’de “O vakit oruç tutun ya Fatıma” der ve 
Hz. Ali’ye de nezir tutmalarını önerir. Hz. Ali ve Hz. Fatı-
ma’da üç gün nezir orucu tutmaya karar verirler. Orucun 
birinci günü, arpadan yapılan ekmeklerle oruçlarını 
açmak üzere olan Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma Anamızın 
kapıları çalar. Kapıyı açtıklarında karşılarında duran 
kişi; “Ey Ehl-i Beyt, ben bir garip yetimim ve karnım aç, 
Allah rızası için karnımı doyurun” der. Yetimin hâlini 
gören Hz. Ali ve Hz. Fatıma, sofralarında ki ekmeği o 
yetime verirler ve sadece su ile oruçlarını açarlar. Oru-
cun ikinci günü yine iftar vakti kapıları çalar ve bu kez 
de yoksul olduğunu söyleyen bir kişi; “Ey Ehl-i Beyt, ben 
bir yoksul kulum ve karnım aç, Allah rızası için karnımı 
doyurun” der. Bu kez de ekmeklerini o yoksula veren Hz. 
Ali ve Hz. Fatıma, su ile açtıkları oruçlarına devam eder-
ler. Üçüncü günü iftar vaktinde de bu kez bir esir kapı-

larını çalar ve yine “Ey Ehl-i Beyt, ben perişan bir esirim 
ve karnım aç, Allah rızası için karnımı doyurun” der. Hz. 
Ali ve Hz. Fatıma sofralarında ki son dilim ekmeği de 
bu esire vererek yine sadece su ile iftar ederler. Orucun 
dördüncü günü Hz. Ali, Hz. Fatıma’ya “Evde yiyecek bir 
şey var mı?” diye sorar. Hz. Fatıma’da “Evde yiyecek 
yok, annemden kalma altı dirhem param var, onları 
bozdur da eve yiyecek bir şey al” der. Hz. Ali dirhemleri 
alır ve çarşıya doğru yürümeye başlar, bu esnada iki 
kişinin kavga ettikleri görür ve “neden kavga ettiklerini” 
sorar. Birisi “Bu arkadaştan altı dirhem alacağım var 
ama vermiyor ve borcunu inkâr ediyor” der, diğeri de 
“Borcumu inkâr etmiyorum, param olunca ödeyeceğim” 
diye kendini savunur. Bunun üzerine kavganın büyüme-
sini istemeyen Hz. Ali, altı dirhemi alacaklı olan tarafa 
verir. Elindeki dirhemleri de yitiren Hz. Ali evine doğru 
dönerken bir adam kendisine yaklaşır ve “Ya Ali bu 
deveyi sana satayım, sen al” der. Hz. Ali’de “Benim hiç 
param yok, deveyi nasıl alırım?” diye cevap verir. Adam 
da “Paran olunca verirsin merak etme” diye cevap verir 
ve devenin yularlarını Hz. Ali’nin eline sıkıştırıp oradan 
uzaklaşır. Tam eve yaklaşmışken bu kez de başka biri 
karşısına çıkar ve Hz. Ali’nin çektiği deveyi almaya talip 
olur ve Hz. Ali’de o deveyi o adama satar. Böylece hem 
devenin borcunu öder hem de evine bir kaç lokmalık 
yiyecek alır. Bu şekilde oruçlarını tamamlayan Hz. Ali ve 
Hz. Fatıma, evlatları Hz. Hasan ve Hüseyin’i de alarak 
Hz. Resul’ün huzuruna varırlar. Her şeyi bilen Hz. Resul 
onları görünce ağlar ve “Ya Ali bugün deveyi Cebrâil’den 
alıp yine Cebrâil’e sattın ve üç gün boyunca kapınıza 
gelen Hızır Aleyhisselâm’ı da kızım Fatıma ile birlikte 
karşıladınız ve onu da aç göndermediniz” diyerek onlara 
sarılır. O anda Cebrâil gelerek İnsan (Dehr) Suresinin 
ilgili ayetlerini söyler: “Onlar verdikleri sözü tam bir 
biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir 
günden korkarlar (7). Yoksula, yetime ve esire, yemeği 
şöyle diyerek seve seve yedirirler: Biz size yalnız Allah 

rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür 
de beklemiyoruz (8-9)”. 

*** 
 Çıkış noktasını bu tarihsel hâdiselerden alan ve 

Alevilikte Hızır Orucu olarak karşılık bulan bu ibadet, 
yaygın bir uygulama olarak her yıl Şubat ayının 13, 14 ve 
15’inde tutulmaktadır. Anadolu’da sık sık kullandığımız 
bir deyim olan “Her geceyi Kadir, her geleni de Hızır 
bil!” deyimi işte bu hâdisedeki derin anlamı barındırıyor. 
Çünkü kimde ne cevher var bunu ancak Allah bilebilir. 
O yüzden insanları dış görünüşleriyle değil, yürekleriyle 
değerlendirmek gerekiyor. 

*** 
 Hızır Orucu tutulurken yapılan Hızır Lokması da 

bu inancın toplumsal yaygınlıkla yaşatılıyor olmasının 
bir ifadesidir. Alevi canların geleneksel elbiseler giydir-
dikleri ve beyaz sakallarıyla Hazreti Hızır’ı temsil eden 
bir kişi, beraberinde ki kamberlerle kapı kapı dolaşarak 
lokmalar toplar. Gücü yeten, gücü ölçüsünde; unundan, 
bulgurundan, yağ ve şekerinden Hazreti Hızır’a lokma 
verir. Toplanan bu yiyecekler de özellikle ihtiyacı olan 
bir eve veya evlere o gece teslim edilir. Şayet ortak ka-
rar alınmışsa da o gıdalarından halkın tabiriyle “kömbe” 
dediğimiz lokma hazırlanır ve lokma olarak da o kömbe 
dağıtılır. 

*** 
  Darda ve zorda olanların imdadına yetişeceğine 

inandığımız Hazreti Hızır, Aleviliğin tasavvufi anlayışın-
dan bakılınca hayatın içinde olan ve yaşayan canlı bir 
unsurdur. Özellikle “Boz Atlı Hızır” deyimi, Aleviliğin en 
sık kullandığı deyim veya yakarışlardandır.  Yüreğini 
işitebildiğimiz ve zorda olan bir cana “Hızır” olabilmek 
umuduyla, Cenâb-ı Mevlâ’m tutulan-tutulacak olan oruç-
ları Dergâh-ı İzzettin’de kabul buyursun, hürmet ve âşk 
ile... 

“Koridor Kütüphaneleri İle
Artık Her Yerde Okuyoruz”

Doğanşehir Anadolu Lisesi öğrenci ve öğ-
retmenleri tarafından bir kampanya çerçe-
vesinde toplanan kitaplar, fiziki yetersizlik 
nedeniyle kütüphanesi olmayan okullara İlçe 
Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yaptırılan 
koridor kütüphanelerine bağışlandı. Yapılan 
etkinliğe Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murta-
za ERSÖZ, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan GÜ-
VEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner GÜLER, 
Doğanşehir Anadolu Lisesi öğrenci ve öğret-
menleri katıldı. Toplanan kitaplar Doğanşehir 
İlçe Kaymakamı Murtaza ERSÖZ ve öğrenciler 
ile birlikte Doğanşehir Atatürk Ortaokulu ve 
İmam Hatip Ortaokullarındaki koridor kütüp-
hanelerine konuldu. Etkinlik sonrası Doğanşe-
hir Anadolu Lisesi öğrencilerinin topladığı ki-
tapların bir kısmı da ilçedeki  bir kıraathaneye 
yaptırılan kitaplığa bağışlandı.

Kadir Aydın
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Soldan sağa
1. Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan, 

kadim (eski)... Aklı hastalığı... 2. Yalnız bir ailenin oturabile-
ceği biçimde yapılmış yapı... Rumi takvimde 22 Aralıktan 31 
Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi (eski)... Unun 
su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu... 3. Bir şeyin nite-
liklerini övme (eski)... Köpek... Kadınlara özgü cezaevi (halk 
ağzı)... 4. İzlenim (eski)... Deha sahibi kimse, dâhi... Belediye 
(eski)... 5. Metneryum elementinin simgesi... İslamın beş şar-
tından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî ku-
rallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat... Sert bir 
Meksika içkisi... 6. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusun-
da kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık... Burun, 
burun ucu (halk ağzı)... 7. Kelimenin sonuna geldiğinde birlik-
telik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler 
yapmaya yarayan bir söz... Kalay elementinin simgesi... Sade-

ce binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at... 8. 
Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak (halk 
ağzı)... Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri... Anlam 
bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan 
bir söz... 9. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu... Sevilen, 
güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düş-
man karşıtı... O yer... 10. Bir kimsenin kendi varlığını belli et-
mek, söylenen bir şey üzerine dikkat çekmek, birine takılmak 
vb. amaçlarla öksürür gibi yaparak çıkardığı ses... Anmak işi... 
İçinde katı bir madde eriyebilen veya katı bir maddeyi eritebi-
len (sıvı)... 11. Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan 
telgraf dizgesi... Yemeği iyi yeme merakı... 12. Kurdeşen... Bi-
rinin buyruğu altında olan görevli, madun... Arap alfabesinin 
yirmi dördüncü harfinin adı (eski)... 13. Rodyum elementinin 
simgesi... Fala bakmanın inceliklerini ve yorumlama özellikle-
rini anlatan kitap (eski)... Bir durum veya davranışın kesinlikle 
kabul edilmediğini anlatan bir söz... 14. Tek gözde kaş ile ya-
nak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı gözlük... Alı-
şılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi (eski)... 15. Ermiş... 
Parmak veya el kaldırarak verilen oy... Gam dizisinde “si” ile 
“re” arasındaki ses...

Yukarıdan aşağıya
1. Benim olan, benimle ilgili olan... Sömürmek işi... 2. İçin-

de emeksiz kazanç bulunan... Gür ve ses çıkararak akan su... 3. 
Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tır-
naklı hayvan... Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan biri-
nin beş, öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi... Hangi 
şey... 4. Ağ tabaka... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, 
okunuşu... Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya ya-
rayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru... 5. İrid-
yum elementinin simgesi... Yaprakların üzerinde oluşan bir tür 
küf... Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu (halk ağzı)... 6. 
Hoşgörüsüz, amansız, gaddar, zalim (eski)... Engeli olan, mâ-

nialı... 7. Yassı, basık... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Çok ince 
taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki ka-
rışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı... 8. Silisyum 
elementinin simgesi... Bir kimsenin benliği, kendi manevi var-
lığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı... Harman kaldırıldıktan 
sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl tanele-
ri, harman döküntüsü (halk ağzı)... Yünün dövülmesiyle yapı-
lan kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... 9. İnmiş, indirilmiş... 
Kilogram... Tam teçhizatlı asker... 10. Çürümekte olan karbon-
lu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir 
gaz, bataklık gazı... Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kim-
se), hayta... 11. Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan 
bir seslenme sözü... Bir elektrolitin içine daldırılan, artısına 
anot, eksisine katot denilen iki iletken çubuktan her biri... Mo-
libden elementinin simgesi... 12. Beyaz iş işlemekte kullanılan 
bir çeşit parlak pamuk ipliği... Yaban hayvanlarının kendilerine 
yuva edindikleri kovuk... İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin 
bütünü, mizaç, tabiat... 13. Dünya üzerinde yer alan bir kıta... 
Canlı bir varlığın 
yapabileceği bazı 
işleri yapan meka-
nik veya elektrikli 
araç... 14. Üzerine 
resim yapılan, ger-
dirilmiş keten, ke-
nevir veya pamuk-
lu kaba kumaş... 
Yapım ekiyle türe-
tilmiş ad, türemiş 
isim... 15. İri yapı-
lı... Canlı bir biçim-
de (çalınmak)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir’de, ‘Öncelik Hayatın, 
Öncelik Yayanın’ Etkinliği Yapıldı

Trafikte yaya önceliği bilincinin artırılması 
amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 2019 yılı 
"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 
"Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. 2918 Sa-
yılı Karayolu Trafik Kanunun 74. Maddesinde 
yapılan değişiklikle de trafikte yayalara ilk ge-
çiş hakkı verildi.

Yapılan değişikliğin ve farkındalık etkinli-
ğinin sürücülere ve yayalara anlatılması ama-
cıyla Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza Er-
söz’ün de katılımıyla Doğanşehir Çığlık,Savaklı 
Ve Sürgü Mahallelerinde yaya 
geçitleri üzerinde seyir halinde 
olan sürücüler durdurularak 
bilgilendirildi.

Durdurulan sürücülere ka-
nunla ilgili değişikliği tek tek 
anlatan Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Murtaza Ersöz’sürücülere 
etkinlikle ilgili broşür dağıttı.

Okullardan öğrencilerin de 
katıldığı etkinlikte konuşan Do-
ğanşehir İlçe Kaymakamı Mur-
taza Ersöz, trafik lambalarının 

olmadığı ve trafik ekiplerinin bulunmadığı ama 
trafik işaretlerinin bulunduğu yerlerde, dönel 
kavşaklarda yayaların geçişine öncelik vermek 
gerekiyor" dedi.

Öncelik Hayatın’ Öncelik Yayaların Etkin-
liğine; Doğanşehir İlçe Kaymakamı Murtaza 
Ersöz,İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler,İlçe 
Jandarma Komutanı Tolga Coşkun,İlçe Emniyet 
Müdürü V.Alparslan Güven, Sivil Toplum Ku-
ruluşu Temsilcileri, Öğrenciler Ve Vatandaşlar 
Katıldı. Haber- Kadir Aydın

VAHAP KÜÇÜK DOĞANŞEHİR
BELEDİYE SPORUN GALİBİYETİNİ 

TATLI VE YEMEK İLE ÖDÜLLENDİRDİ

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 
Doğanşehir Belediye Spor, konuk ettiği 
Kale Gençlerbirliği Sporu 3-1 yenerek 
Maçı İzleyen Taraftarın Yüzünü Güldür-
dü.

Doğanşehir İlçe Stadında Oynanan 
Karşılaşmayı Doğanşehir 
Belediye Başkanı Ve Aynı 
Zamanda Cumhur İttifakı 
Doğanşehir Belediye Baş-
kan Adayı Vahap Küçük Ya-
kından Takip Etti.

Doğanşehir Belediye 
Sporu Galibiyetlerinden 
Dolayı Teşekkür Eden Va-
hap Küçük Futbolculara 
Tatlı İkramında Bulunup 
Takım Ve Yöneticilere Ye-
mek Verdi.

Vahap Küçük’e Doğanşehir Ak Parti 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Do-
ğanşehir İlçe Gençlik Spor Müdürü Os-
man Şen Ve Doğanşehir Belediye Spor 
Kulüp Başkanı Nusret Ürkmez Eşlik etti.
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Tarih boyunca bazı devletler; başlarında bulunan krallarca, 
sadece güce daya-lı bir politika izleyerekten, hem kendi halkına 
ve hem de diğer ülke halklarına korku salıp, saldırılarda bulu-
narak, konumlarını güçlü tutmaya çalışmışlardır.  Acımasız bu 
insanlar yüzünden, milyonlarca insan şu veya bu şekilde telef 
ol-muşlar ve olmaya da devam etmektedirler. Hak ve adaletten 
yoksun,  baskı ve zulme dayalı bir idare, hiçbir zaman uzun süreli 
olamamıştır. Sonuçta Hak’ın ve halkın gazabına uğramış ve yok 
olup gitmişlerdir. Zulümle abad olanın sonunun berbat olacağı 
gerçeği asla akıllardan çıkarılmamalıdır.                           

   Gerek ülkelerarası ve gerekse insanlar arası ilişkiler, hep 
çıkarlara dayalı ola- rak yürütülmeye çalışılıyor. Her geçen za-
man bu oluşum, daha da güçlenerek devam etmekte. İşin içinde 
çıkar ilişkisi olunca, bütün insanî ve İslamî değerler zaafa uğru-
yor ve zamanla olağan hale gelebiliyor. Bunun sonucu olarak da 
geri- limler ve çatışmalarla, ülke insanlarına telafisi güç travma-
lar yaşatılıyor. Aile fertleri arasında bile kavgalar eksik olmuyor, 
hatta cinayetler bile işlenebiliyor. Zamanla şekil değiştiren bu 
anlaşmazlıklar bazen dinsel, bazen mezhepsel, ba-zen de ırk 
üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Bütün bunlar, daha zengin ol-
mak, daha güçlü olmak ve konumunu devamlı kılmak üzerine 
yapılıyor. Ancak, insan oğlu fıtratı gereği doyuma ulaşamıyor, 
durumunu en üst seviyeye çıkarmak için de zayıfları ezerek sö-
mürmekten çekinmiyor. Hatta bütün bunları yaparken de büyük 
haz duyuyor. Bunun sonucu olarak da insanlar arasında mafya-
lar, baron-lar, katiller, zorbalar, devletler arasında da diktatör-
ler, tiranlar devreye girip insanlara hayatı zehir ediyorlar. Buna 
bağlı olarak hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karaborsacılık, rüşvet 
ve dinsel bazda üfürükçülük, muskacılık, yalan, iftira, gıybet, din 
istismarcılığı gibi kanunsuz ve günah sayılan hareketler bütün 
insan-lığı kapsar hale gelirken, vatan- millet severlik, yardım se-
verlik, merhametlik, hak ve adalet, saygı ve sevgi gibi ulvi değer-
ler bir bir ortadan kalkıyor. İnsanlar, daha zengin ve güçlü olmak 
adına, normal yollardan ziyade, daha kolay ve etkili olan yasa 
dışılığı devreye sokuyor. İnsanlara baskı kurarak, onları korku-
tup, icabında cinayetler dahi işleyerek, ya da işleterek  amaçla-
rına kolay yollardan ulaşabiliyorlar. Bunlar için, insan hayatının 
hiçbir değeri yoktur. Sadece onlar mı? Siyasi lider ve partiler de 
buna benzer oluşumların içerisinde olabiliyorlar pekala. İktidara 
gelindiğinde; öncesinde halka verdikleri vaatler unutuluyor, ken-
di çıkar ve siyasi ikballeri ön plana çıkartılarak, insanlar sukut-ı 
hayale uğra-tılabiliyorlar. Oysa ki hakla, adaletle hükmederek 
ülke insanlarına örnek olun-malı ve onlara güven verilmeli ve 
onlara hizmet verilerek rahat ve huzurlu bir hayat yaşamaları 
sağlanmalı değil midir?...   

     İnsanlar maalesef, karşısındaki insanların ya da siyasi ik-
tidarların konumuna göre tavır alıyorlar. O kişi zengin ve mevki 
sahibi ise, ya da iktidar gücünden çekiniliyorsa, aman bana ve 
aileme zarar gelmesin ya da, olur ki işim düştüğün-de halledilir 
diye, ona ve iktidara karşı daha nazik, daha ezik olunuyor, daha 
doğrusu, yalakalık ön plana  çıkarılıyor. O kişinin ve iktidarın her 
hareketi doğ-ruluğuna ve yanlışlığına bakılmaksızın olağanüstü 
imiş gibi kabul edilerek onaylanıyor ve savunuluyor. Onlar, en 
doğruyu düşünen, en doğrusunu yapan, itibar edilmesi, yakınla-
rında bulunulması, gülünce gülünmesi, üzülünce üzünül-mesi ve 
her halükarda alkışlanılması gerekendirler. Diğer yandan bazı ki-
şiler, şayet yoksul ve biçare birileri iseler  kendilerine, düşüncele-
rine, yaptıklarına, yapacaklarına değer verilmeksizin, yanından 
hemen uzaklaşılması gerekendirler. Onların ne düşündükleri, ne 
durumda oldukları, niçin  üzülüp sıkıntı çektikleri kimin umurun-
dadır? Daha açık ifade ile, zengin ve variyatlı birinin düğününe, 
ya da cenazesine katılımın ne kadar yüksek düzeyde olduğu 
görülürken, yoksul, biçare insanların düğün ve cenazelerinde, 
aynı kalabalığı ve ilgiyi görmek ne yazık ki mümkün olamamak-
tadır. Kısaca güçlü insan, güçlü devlet, adaletle hükmeden, tüm 
insanları kucaklayan, insanların problemleri ile ilgilenip onlara 
çare bulan, herkesin dinine, ırkına, düşüncesine saygı duyan ve 
karşısındakileri her yönleri ile rahatlatan, aklını, zekasını kulla-
nan, irdeleyen, sorgulayan, ilimi, bilimi önceleyen, yalnız içinde 
bulunduğu döneme değil, kendini geleceğe hazırlayabilendir … 

                                   

EMPERYALİZM  ve   B İ Z   
    İnsanlar arasındaki farklı yaklaşımlar, devletlerarası ilişki-

lerde de aynıdır. Si-yasi, ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü olan 
ülkeler, diğer ülkeleri şu veya bu şekilde çekim alanlarının içine 
çekerek, onların yüzlerine gülüp sırtlarını sıvaz-larken,  bir yan-
dan da hiç fark ettirmeden ceplerini boşaltmaya çalışırlar. Zaten 
emperyalizm de bu şekilde doğmuştur. Emperyalizmin ne kadar 
acımasız oldu-ğunu, geri kalmış ülkelerin nasıl sömürüldüklerini 
tarihin akışı içinde görmüş ve görmeye de devam etmekteyiz. Bu 
günün küresel güçlerinin, adeta, insanlarla dalga geçercesine, 
farklı farklı konumlarda ve farklı farklı bölgelerde, sadece ken-
di çıkarları için sahne aldıklarını hayıflanarak izlemekteyiz. 18. 
Yüzyılın ba-şından itibaren başta İngiltere olmak üzere, İspanya, 
Portekiz, Fransa. 19.yüz-yılın başından itibaren de Amerika’nın 
tüm dünya ülkelerini parsel parsel bölü-şüp, oralarda yaşamak-
ta olan ülke insanlarını köle gibi ve o topraklardaki yer altı ve 
yer üstü tüm zenginliklerini de tepe tepe kullandıklarına şahit 
olmadık mı?... “ Düşenin dostu olmaz” diye anlamlı bir atasözü-
müz vardır. Gerçekten de ayağının tökezlediğini görenler, sana 

yardım edip ayağa kalkmana yardım ede-ceklerine, hemen başı-
na çöküşüp senden bir şeyler koparmaya, ya seni ortada bırakıp 
sıvışmanın yolunu aramaya, ya da tamamen ortadan kaldırmaya 
çalışır-lar. Emperyalizm’in etki alanına girmemek için çok dikkat-
li olunmalıdır. Bu ko-nuda en ufak bir hata durumunda örümcek 
ağına tesadüfen düşen bir sinek mi-sali kurtulmaya çalışılır ama, 
bütün kurtulma çabalarına rağmen kurtuluşa ermek hemen he-
men imkansız hale gelir. Bu nedenle bölgesel birlikteliklere çok 
önem verilmeli, bölgedeki komşu ülkelerle iyi ve sağlam ilişkiler 
içinde olunmalıdır.   “ Komşu komşunun külüne muhtaçtır” sö-
zünden hareketle, komşu ülkelerin bir-likte hareket etmelerinde 
sayısız yararlar vardır. Bunun tesisi için de daima ile-tişim içinde 
olunmalıdır. Sorunlar karşılıklı olarak görüşülüp halledilmelidir. 
Emperyalist ülkelerin gazına hiçbir zaman gelinmemelidir. Onlar 
çok cazip tek-liflerle akılları çelebilirler, bu gibi tuzaklara düşül-
memelidir. Şu bilinmelidir ki komşudaki yangın er ya da geç bize 
de ulaşacaktır. Nitekim Tunus’tan başla-yan, sonra Irak, Libya, 
Mısır ve en son Suriye’de devam ettirilmekte olan Yeşil Kuşak 
ve Büyük Ortadoğu Projesinin devamında, İran’a ve de bize ka-
dar da uzanacağı pek uzak bir ihtimal gibi görünmemektedir. 
Komşuluk ve insani gö-revler, bu yangını söndürmeye yönelik 
olmalıdır. Yoksa birilerinin tahriki ve teşviki ile yangına benzin-
le gitmek değildir. Bölgemizde yaşanmakta olan kaos ortamını 
üzüntü ile izlemekteyiz. Bu durumlardan ders çıkartıp, devlet 
ve millet olarak  Atatürk’ün önerdiği gibi “ Yurtta sulh cihanda 
sulh” ilkesiyle  bölgedeki komşularımızla güç birliği içinde olma-
ya önem vermeliyiz. 

    Güçlü insan, aklını kullanan, sağlığına dikkat eden, araştı-
ran, sorgulayan, ili-me, bilime değer veren, kendini her bakım-
dan yetiştirmiş ve  kendini günün ko-şullarına göre ayarlaya-
bilendir. Diğer yandan güçlü devlet ise; ehil insanların e-linde; 
ekonomisi, ordusu, eğitim-öğretimi ile medeni bir toplum özel-
liği taşıyan, toprakları içinde yaşayan tüm insanlarını farklılık-
larına bakmaksızın ötekileştir-meden birlik ve beraberlik içinde 
tutabilendir. Aksi durumlarda yakınmalara ve sızlanmalara hak-
kımız olmayacaktır …
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