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Öğretmenler ahlak pınarıdır!
Öğretmenlik her şeyden önce bir ideal, bir gaye ve bir 

hizmet mesleğidir. İçerisinde ilim, irfan, erdem ve medeniyeti 
barındıran bir harfi öğrettiği için kendisine kırk yıl köle oluna-
cak ahlak pınarlarıdır.        

    Çocuklarımızın ruhunda tohumlanan yetenek ve eği-
limleri, vatanımızın, milletimizin ve insanlığın menfaatleri 
doğrultusunda hayata geçiren öğretmenler, kutsal ve ulvi 
bir görev ifa etmektedirler. Çünkü öğretmenlikten başka 
doğrudan insan yetiştirmeyi hedefleyen bir meslek dalı daha 
mevcut değildir.

 “Öğretmenlik ilk insanlık tarihi ile başlayan bir iştir. 
Anadolu da meslek olarak öğretmenlik Fatih döneminde 
profesyonel olarak başlamış ancak; Cumhuriyet döneminde 
öğretmenlik mesleği gelişmiş ve çağdaş normlara uygun 
hale getirilmiştir.  Bu kadim meslek mensubu  öğretmenler 
geleceğimizin emanet edileceği yeni nesiller yetiştirilirken, 
tarihimizden alacağımız değerleri de ileriye taşıyıp Anadolu 
mozaiğinde nakış nakış işleyen yine öğretmenlerdir.. 

Unutulmamalıdır ki; iyi ve doğru eğitilen insan, huzurlu 
bir toplum, aydınlık bir gelecek demektir! , Öğretmenlerimizin 
görevi son derece hayati ve bir o kadar ehemmiyetlidir, öğret-
menin güzel hasletlerle donattığı her çocuk, yetiştirdiği her 
birey, kurtarılmış bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyettir!  
Öğretmenler şanlı tarihimizde ve milletimizin gönlünde müs-
tesna bir yeri olan, takdir ve saygıyla anılan toplum mimarla-
rıdır.   Öğretmenler Çağ açıp çağ kapayan Fatih’in mihmandarı 
Ak Şemsettin,. Anadolu’yu ebedi Türk Yurdu yapan Sultan 
Alp Aslan’ı, mazlum milletlerin hürriyet timsali Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü yetiştirenler sizlersiniz! İçerisinde ilim, irfan, 
erdem ve medeniyeti barındıran bir harfi öğrettiği için kendi-
sine kırk yıl köle olunacak ahlak pınarlarısınız! İnanıyorum ki, 
kutlu vazifenizi yerine getirmek hususunda hiçbir fedakârlık-
tan kaçınmayacak, coşkun azminiz ve inancınızla istikbalimizi 
inşa etmeye devam edecek öğretmenlerdir.

Atatürk, öğretmenlere her zaman değer vermiştir. Bir 
ulusun kalkınmasında öğretmenin önemini belirtmek için “Öğ-
retmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” demiş, böylece 
öğretmenlere olan güvenini dile getirmiştir

 Değerli Öğretmenler ülkemizin dönüşüm mimarları olan 
sizler Anadolu’nun kültürel lisanı ve fehiminizle bu ülkeyi gele-
ceğe taşırken çağdaş bilimin kazanımlarını kullanma ve onları 
ileriye götürme geleneğimizi geliştirerek tam bağımsızlığımızı 
sağlamış olacaksınız. Asımın neslini yetiştirecek olan değerli 
öğretmenler, Akif’in öğretmen tanımını hep akılda tutmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım değerli öğretmenleri-
mizin şahsında bütün öğretmenlerimizin öğretmenler Günü’nü 
kutluyor, Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere ebediyete intikal etmiş bulunan tüm öğretmenleri-
mize Allahtan rahmet, emekli olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet, 
hasta olanlara acil şifalar diler, tüm ahlak pınarı öğretmenlere 
saygılar sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

En İyi Narkotik Polisi Anne

Doğanşehir Aile Destek Merkezinde ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ proje-
si kapsamında madde bağımlılığı hakkında bilgi verildi. Malatya Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince verilen eğitime İlçe 
Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, 
kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.2’DE

Vahap Küçük Adının Yaşatılması İçin 
YEŞİLDER’in Çabasını Takdir Ediyoruz
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
YEŞİLDER Çay Sohbetleri programına katıldı. 
Başkan Zelyurt “YEŞİLDER’in, Merhum Vahap 
Küçük için yaptığı tanıtım faaliyetlerini tak-
dirle karşılıyoruz”  dedi.2’DE

BAŞKAN ENVER HAN, “KADINLARIN
ADALETE ERİŞİMİ” PANELİNE KATILDI 

25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Uluslararası Mü-
cadele Günü Kapsamında 
düzenlenen “Kadınların 
Adalete Erişimi” pane-
li, Türkiye Barolar Birli-
ği’nin (TBB) ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi.3’TE
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Vahap Küçük Adının Yaşatılması İçin
YEŞİLDER’in Çabasını Takdir Ediyoruz

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, YEŞİLDER Çay 
Sohbetleri programına katıldı. 
Başkan Zelyurt “ YEŞİLDER’in, 
Merhum Vahap Küçük için yaptığı 
tanıtım faaliyetlerini takdirle kar-
şılıyoruz “ dedi.

YEŞİLDER (Yeşilyurt Eğitim 
Deneği) geleneksel Çay sohbetle-
rine katılan Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt burada 
önemli açıklamalar da bulundu. 
Başkan Zelyurt yaptığı konuşma-
da “ Merhum Vahap Başkanımız 
ve O’nun kıymetli ailesi, muhte-
rem evlatları gerçekten memle-
ketlerini, milletini , bayrağını se-
ven, paylaşmayı, yardım etmeyi 
şiar edinmişlerdir. Rahmetli Va-
hap Başkanımız ise türkülere, şi-
irlere konu olacak kadar, Doğan-
şehir sevdalısı, Malatya sevdalısı 
bir büyüğümüzdü. Hangi ihtiyaç 
sahibi gelse mutlaka ihtiyacı gi-
derilir, elemle gelen, tebessümle, 
umutsuzlukla gelen yeni bir umut 
ışığıyla çıkardı, Vahap Başkanı-
mızın odasından. Vahap Başka-
nımızın yokluğunu asla doldura-
mayacağız. Tek tesellimiz, Vahap 
Başkanımızın yetiştirdiği evlatla-

rı. Allah Küçük ailesini bu ülkenin 
başından eksik etmesin.” Dilekle-
rinde bulundu.

Merhum Vahap Amcamızla 
Hayır hasenat faaliyetlerine baş-
layan YEŞİLDER’in, Vahap Baş-
kanımızın hakka yürümesinden 

sonra da, Vahap Küçük adının 
yaşatılması ve hatırasının gelecek 
kuşaklara aktarmak için tertip et-
tiklerini , “Vahap Küçük Sivil Top-
lum ve Gazetecilik başarı Ödülleri 
“ töreni düzenleyerek, güzel bir 
vefa örneği sergilemelerini takdir 

ediyoruz” dedi.
Başkan Durali Zelyurt, YEŞİL-

DER’in çay sohbetleri programını 
düzenleyen YEŞİLDER Başkanı ve 
Yönetimine ve dernek üyelerine 
teşekkür ederek, konuşmasını bi-
tirdi.

Düşünsene;
Köydesin.
Tarlada uğraşıyorsun.
Gazetelerden Yunanlıların Ege' yi işgal et-

tiklerini okuyorsun.
Yaşadığın köye çok uzaktalar. Sana gelene 

kadar durdurulacaklarını ve köyüne geleme-
yeceklerini düşünüyorsun.

iki gün sonra gazeteye bakıyorsun.
Komşu şehirdeler. Yolu yarılamışlar.
Endişeleniyorsun.
Birkaç gün sonra gazete de çıkmaz oluyor.
Çevre köylerden haber geliyor.
Hepsinin basılıp yakıldığını duyuyorsun.
Bıçak kemiğe dayanmış.
Gidecek yerin de yok.
Bekliyorsun. Sabah oluyor , akşam oluyor 

sonra tekrar sabah oluyor .
Belki bizim köye gelmezler diyorsun.
Köyden silah sesleri gelmeye başlıyor.
Kaçınılmaz son geliyor.
Artık senin köyündeler.
Düşünüyorsun.
Eşini kızını ve oğlunu kilere saklıyorsun. 

Silahını alıp evin camından dışarısını gözlü-
yorsun.

Dakikalar sonra evin önünde 30 kişilik 
düşman müfrezesi görünüyor.

Basıyorsun tetiğe.
Biri indi.

Bir daha basıyorsun. Bir düşman daha in-
diriyorsun

Üç dört beş derken mermin bitiyor.
Dalıyorlar evin içine. Dipçik ile suratını 

dümdüz ediyorlar.
Aman beni vurup gitsinler de ailemi bul-

masınlar diye dua ediyorsun.
Buluyorlar.
Askerlerden üçü " Biz bunu bir sorgula-

yalim " deyip pis pis gülerek eşini sürükleyip 
ahıra götürüyor.

Diğer üçü de kahkahalar ile " Biz de bunu 
sorgulayalim" deyip kızını bahçeye çıkarıyor.

Askerlerden biri oğlunu işaret ediyor.
" Öldürün bunu. Büyüdüğünde intikam al-

mak ister"
iki asker vurmak için oğlanı evin arkasına 

götürüyor.
Çaresizsin.
Beni vurun onlara dokunmayın diyorsun 

ama nafile.
Ellerin bağlı. Bir şey yapamıyorsun.
"Herşey buraya kadarmış" diyorsun.
Tam bu esnada köyde silah sesleri başlı-

yor.
Ancak bu sefer çığlıklar köylülerden değil 

düşman askerlerinden geliyor.
Türk askeri giriyor köye.
5 Mehmetçik evin arkasına koşuyor oğlanı 

kurtarmak için. Düşman askerini indirip oğla-
nı kurtarıyorlar.

4 Mehmetçik. Ahıra saldırıyor eşinin ırzına 
geçmesinler diye. Son anda yetişiyorlar. Ora-
da ki düşman askerini de vurup hatunu kur-
tarıyorlar.

Diğer Mehmetçikler evin bahçesine dalı-
yor. Kısa sürede çatışma bitiyor. Kıza da zeval 
gelmeden kurtarıyorlar.

O asker senin canını, namusunu , serefini 
kurtarıyor.

Şimdi sen bu askerlere " Oruç tutuyor mu-
sun, namaz kılıyor musun , cumaya gidiyor 
musun, hangi partilisin, mezhebin nedir, dinin 
nedir " diye soru sorar mısın ?

O noktadan sonra senin için önemi olur 
mu ?

Bizi birleştiren partimiz , rengimiz, dini-
miz ya da mezhebimiz değildir.

Bizi birleştiren maya akrabalıktir, Türklük-
tür,

Birbirinize sahip çıkın.
Sizin köyünüze sıra gelmeden

Büyükşehir Meclisi
İlçe Bütçelerini Ele Aldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Argu-
van, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekim-
han, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan İlçe 
Belediyelerinin 2023 yılı mali yılı bütçeleri Büt-
çe Komisyonu raporu doğrultusunda oylanarak 
kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım 
ayı toplantısı VI. birleşimi Meclis Başkan Ve-
kili Selim Pilten Başkanlığında, 17 Kasım 2022 
Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi.  Büyükşehir Bele-
diye Meclisi Kasım ayı VI. birleşiminde mazeret 
dilekçelerinin okunmasının ardından gündem 
maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem 
Maddeleri arasında yer alan, Battalgazi, Yeşil-
yurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Do-
ğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, 
Pütürge ve Yazıhan İlçe Belediyelerinin 2023 
yılı mali yılı bütçeleri Bütçe Komisyonu raporu 
doğrultusunda oylanarak kabul edilirken, diğer 
gündem maddelerinden bazıları ilgili komisyon-
lara havale edilirken, diğer gündem maddeleri 
de oyalanarak karara bağlandı. 

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı 
sonrasında, Malatya Su ve Kanalizasyon İda-
resi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu gerçekleş-
tirildi. MASKİ Genel Kurulu gündeminde yer 
alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. 
HABER MERKEZİ

En İyi Narkotik Polisi Anne
Doğanşehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Eğitimi Verildi
Doğanşehir Aile Destek Merkezinde ‘’En İyi Narkotik Polisi 

Anne’’ projesi kapsamında madde bağımlılığı hakkında bilgi 
verildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
yetkililerince verilen eğitime İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, 
Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, kurum amirleri, 
mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirilen proje kapsamında verilen eğitim ile uyuştu-
rucu kullanımı-bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişi-
mi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konu-
larda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkında 
lığının artırılması hedeflendi.
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Soldan sağa
1. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, 

iyilik de kötülük de yapabilen yaratık... Öte... Bir görev, bir iş 
için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen 
kimse... 2. Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şeh-
zadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile 
görevli vezir... Ne diye, nasıl bir düşünceyle, hangi maksatla, 
niçin?... 3. Türk müziğinde bir makam... Korkma ve şaşma sözü 
(halk ağzı)... 4. İndiyum elementinin simgesi... Yitirtmek işi... 
Hitit... 5. Bozma, çözme (eski)... Albay (eski)... 6. Kalıntı... Elma, 
armut vb. meyvelerin kurutulmuşu (halk ağzı)... Aydın iline 
bağlı ilçelerden biri... 7. Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe 
karşıtı.. Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... Yara ba-
kımı... 8. Alüminyum elementinin simgesi... Toplumu, çevresini 
rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı (eski)... 
İnmiş, indirilmiş... Herhangi bir durumun, cismin veya alanın 

sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil... 9. Erkek üreme hücre-
si... Başarısız... Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk sesle-
rini güçlükle söyleyen ve ancak birkaç kez tekrarladıktan sonra 
arkasını getirebilen (kimse), pepeme... 10. Toprak parçası, top-
rak seti, yığını... Rüzgâr (eski)... On sayının üleştirme sayı sıfatı, 
her birine on, her defasında onu bir arada... 11. Klasik Türk mü-
ziğinde on üç basit makamdan biri... Boyaları ezmeye yarayan 
demir veya porselen alet... 12. Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da 
çalınan bir çalgı türü... Arılaşmak durumu, arılanma, özleşme... 
Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağla-
yan bir söz... 13. Askere alındığında ailesine bakacak kimsesi 
olan... Ana erki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal... 14. 
Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel... Radon 
elementinin simgesi... “Kurnazca ve haince düzen” anlamında 
“... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, 
“bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir baş-
kasına vererek işini yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, 
Veli’nin külahını ...” giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... 
15. Atom numarası 24 olan, 1514 °C’de eriyen, ısıya dayanıklı, 
havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr)... İletken olma 
durumu...

Yukarıdan aşağıya
1. İntihara kalkışmak... 2. Özen... Eskişehir iline bağlı ilçeler-

den biri... Altın elementinin simgesi... 3. İşte... Görme engelli... 
Oğulcuk... 4. İri bir turp türü... Havada bulunan su buharı... 5. 
Vaaz (eski)... Samaryum elementinin simgesi... İçinde yabancı 
bir öge bulunmayan, mutlak... 6. Kur’an surelerini oluşturan 
kısımlardan her biri... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tır-
naklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... Beride 
olan... 7. Yarı(eski)... Kurasını çekmiş, askere gitmeyi bekleyen 
(asker)... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... 8. Bir işi 
sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, 

düzen, dalavere, desise, hile, dek... Hakça... 9. Renyum elemen-
tinin simgesi... Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir fel-
dspat türü... Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak 
hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma 
ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı... 10. Bir dileğin ger-
çekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyet-
te bulunmak, nezretmek... Ne var, ne oluyor?... Doğu (eski)... 
11. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek... Titan elementinin 
simgesi... Ne çeşit, ne türlü... 12. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi 
birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Her devle-
tin malını serbestçe satabileceği, gümrük işlemleri yapılmayan 
şehir veya ülke... 13. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat 
boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans... C. G. S. 
sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 santimetre 
hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi... 
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlana-
rak bunları birbirinden ayırma işlemi... 14. Mine çiçeğigillerden, 
Akdeniz çevresinde yetişen, mavi, beyaz veya menekşe ren-
ginde çiçekler açan, 1-2 m boyunda bir ağaççık, hayıt... Tahtta 
hükümdar olmadı-
ğı zaman veya hü-
kümdarın çocuklu-
ğu sırasında devleti 
yöneten kimse... İki 
parçadan oluşan, 
kendinde herhangi 
bir şeyden iki tane 
bulunan... 15. Eş-
yanın gerçeğini ışık 
ve gölgeden yoksun 
keskin çizgilerle 
vermeyi amaç edi-
nen resim anlayı-
şı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÖZLEDİM

Bahar gelmiş gözde nehir

Ömür geçmiş koca devir

Sevgi bitmez aşka meyil

Su gözünde gördüm seni

Çok özledim gel konağa

Yorgun düştüm dar yolağa

Güneş doğmuş asma bağa

Gül açarken gördüm seni

Sen bir saza gönül oldun

Tel çaldıkça sen de güldün

Bahar geldi kuşlar döndü

Saz telinde gördüm seni

Garip der ki gökte çıra

Gönlüm ağlar habbe nara

Semah döndüm çıktım dara

Yüreğimden gördüm seni

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

BAŞKAN ENVER HAN, “KADINLARIN
ADALETE ERİŞİMİ” PANELİNE KATILDI 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü Kapsamın-
da düzenlenen “Kadınların Adalete Eri-
şimi” paneli , Türkiye Barolar Birliği’nin 
(TBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
ve Uçan Süpürge Vakfı tarafından yürü-
tülen; Sivil Düşün ve Dünya Kadın Yürü-
yüşü destekleriyle gerçekleşen panelin 
özel konuğu ise 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Daya-
nışma Günü’nün anılarına ithaf edildiği 
Mirabal Kardeşler'den Minerva Mira-
bal'in kızı Minou Taravez Mirabal oldu.

Açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. 
R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. 
Sibel Suiçmez ve Dominik Cumhuriyeti 
Büyükelçilik Müsteşarı Lalia Gonzales’in 
yaptığı panelin moderatörlüğünü Doç. 
Dr. Eylem Ümit Atılgan üstlendi.

Malatya’da Kura Çekim Tarihleri Belirlendi
TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi devam ediyor. Ma-

latya'nın kura çekimi 26 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. 
Malatya'da 2 bin 791 hak sahibi belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim 
Projesi"nin 10 günlük kura takviminin tamamlandığını bildirdi.

Malatya kura çekimleri 26 Kasım 2022 Cumartesi günü 
başlayacak. Saat 10:00’da başlaması beklenen çekilişler TO-
Kİ’nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve yine noter 
huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, ev sahibi olmaya 
hak kazanıp kazanamadıklarını ise TOKİ’nin resmi sitesinden 
TC. kimlik numaraları ile sorgulama yapıp öğrenebilecekler.

17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut ku-
ralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, 
Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da 
toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter hu-
zurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
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MÜNİR
TAŞTAN

DÜŞÜNDÜKLERİM VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
YDemirel  kontrollü  siyasetine  rağmen  askeri  

baskılardan  nasibini  alıyor,  gerek  duyulduğunda   
ise  1971  yılındaki  askeri  muhtıra  ile  fotör  şapka-
sını  alıp  gidebiliyordu … Bundan  sonraki  kısa  dö-
nemlerde  kurulan  Naim  Talu,  Ferit  Melen,  Sadi  Ir-
mak  ve  Nihat  Erim  başkanlıklarında  teknokratlar  
tara-fından  kurulan  hükümetlerin  ömürleri  uzun  
sürmüyor,  hatta Nihat  Erim  bir  suikast  girişimine  
maruz  kalarak  hayatını  kaybediyordu …

     Süleyman  Demirel  mücadeleden  asla  vaz-
geçmiyor,  yapılan  genel  seçim-de  en  çok  oy  ala-
rak  kendisine  hükümet  kurma  görevi  veriliyordu.  
Ameri-ka’nın  memnuniyetsizliği  hala  devam  edi-
yordu.  İsteklerinin  fazlası  ile  yerine  getirilmesi  
hususunda  yapılan  baskılar  bazen  sonuç  veriyor  
bazen  de  sonuç  vermiyordu.  Amerika,  istikrar-
sızlaştırmak  sureti  ile  ülkemizi  kendine  mecbur  
kılmak  istiyordu. Bu  arada, ülkede  baş  gösteren  
sol  hareketlere  ise  asla  müsamaha  gösterilmi-
yor,  tespit  edilenler  ya  imha  ediliyor  ya  da  ağır  
ceza-lara  çarptırılıyorlardı.  Deniz  Gezmiş  ve  iki  
arkadaşının  idamlarıyla  bu  türden  düşünce  içinde  
olanlara  bir  nevi  gözdağı  veriliyordu …

     Bütün  bunlar  olurken   çok  önemli  bir  olay  
vuku  buluyordu.  C.H.P.  Kurul-tayında  genç  bir  si-
yasetçi  partinin  genel  sekreteri  Bülent  Ecevit’in,  
kendisi-  nin  listesine  karşı  ayrı  bir  liste  çıkart-
masını  hazmedemeyen  yılların  eskite-mediği  kurt  
politikacı  İsmet  İnönü  parti  başkanlığından  ayrı-
lıyordu.  İnönü’ ye   karşı  bu  yapılan  bu  tavır  pek  
hoş  karşılanmasa  da  sonuçta  C.H.P. nin  yeni  genel  
başkanı  Bülent  Ecevit  oluyordu … Kolları  sıvayarak  
büyük  bir  iş-tahla  işe  koyulan  Bülent  Ecevit,   “ 
Toprak  işleyenin,  su  kullanandır”  ve  “ Ak  günler 
“  parolaları  ile  özellikle  köylüler  olmak  üzere  
belli  bir  kesimden   in-sanları  etkilemeyi  başarıyor,  
C.H.P. yi  1973  yılında  yapılan  genel  seçimlerde  en  
çok  oy  alan  parti  konumuna  getiriyordu.  Ancak  
kazandığı  oylar,  tek  ba-şına  hükümet  olmasına  
yetmiyor,  Necmettin  Erbakan  liderliğindeki  Milli  
Se-lamet  Partisi  ile  koalisyon  yapmak  zorunda  
kalıyordu …

        Koalisyon  Hükümeti  ilk  iş  olarak,  uzun  
süredir  Rumların  baskısı  altında  zulüm  gören  
Kıbrıs’taki  soydaşlarımızın  durumuna  fazla  seyirci  
kalınamıyor  ve  “ Ayşe  tatile  çıkıyor”  parolası  ile  
Kıbrıs’taki  soydaşlarımızın  imdadına  ye-tişiliyordu.  
Daha  fazla  detayına  dalmadan  diğer ülkelerin  kar-
şıt duruşlarına  rağmen  verilen  mücadele  sonunda,  
Rauf  Denktaş  liderliğinde,  “  Kuzey  Kıb-rıs Türk  
Cumhuriyeti”  fiilen  hayata  geçiriliyordu … Maddi  
sıkıntı  çeken  ve  Kıbrıs  Barış  Hareketi  sonunda  
özellikle  A.B.D.  nin   ülkemize  uyguladığı  yap-tı-
rımlar  neticesinde  çok  daha   zor  durumlara  düşen  
koalisyon  hükümeti,  kendi  göbeğini  kendisi  kes-
meye  çalışıyor,  Aselsan,  Havelsan  adında  kurulan 
kuruluşlar  sayesinde  ordu  için  gerekli  malzeme-
ler  üretilmeye  çalışılıyordu. Necmettin Erbakan’ın  
kendisini  ve  partisini  kanıtlamak  adına  yurdun  
hemen  her  yöresinde  ‘ Ağır sanayi  hamleleri’ ne  
girişiyor  ve  fabrika  temelleri  atıyor  olması,  eko-
nomik  sıkıntıda  olan  hükümeti  daha  da  sıkıntıya  
sokuyordu.  Bu  durumlara  onay  vermeyen  Bülent 
Ecevit  ise,  hükümeti  bozmak  zorunda  ka-lıyordu.  
Bunun  üzerine,  muhalefetteki  en büyük  parti  baş-
kanı Süleyman  De-mirel’e  hükümet  kurma  görevi  
veriliyordu … 

        Demirel,  yeterli  milletvekili  sayısına  sahip  
değildi.  Dolayısı  ile  koalisyon  hükümeti  kurmak  
durumundaydı.  Başkanlarının  Alpaslan Türkeş  ve  
Necmet-tin  Erbakan’ın  olduğu  diğer  iki  parti  ile   
M.C. Hükümetleri  dönemi  bu  şekil-de  başlıyordu.  
Aslında  milletin  gönlünde  iki  ana  partinin  hükü-
met  olması  yatıyordu.  Fakat,  şimdiye  kadar  iki  li-
der,  o  kadar  hasmane  tutum  içinde  olmuşlardı  ki,  
bunu  düşünmek  bile  akıllarının  ucundan  geçmi-
yordu.  Ancak,  oluşan  bir  durum  için  bu  iki  parti,  
ortak  hareket  etme  kararı  alıyordu. Neydi  bu  der-
seniz?  Şimdiye  kadar  Cumhurbaşkanları  ordunun  
talimatı  ve  isteği  doğrultusunda  tespit  olunuyor-
du.  Her iki  lider  de  ordunun  bu  işe  ka-rışması-
nı  istemiyordu.  Ordu,  Faruk Gürler’i  ısrarla  aday  
gösterirken,  iki  parti  anlaşarak Fahri  Korutürk’ 
ü  Cumhurbaşkanı  olarak  Çankaya’ya   taşıyordu …      

      Bir  ara  hiç  de  kendinden  beklenmeyen  bir  
şekilde  Ecevit,  10-15  kadar  Adalet  Partili  millet-
vekili  ile  bir  otelde  bir  araya  geliyor,  kendileri-
ne  bakan-lık  vaad  edilerek  C.H.P’  ye  katılmaları  
sağlanıyordu.  Onların  ilhakı  ile  hükü-met  kurma  

çoğunluğu  elde  ediliyor  ve  bir  gensoru  ile  haliha-
zırdaki  hükü-met  düşülüyordu.  Bu  durum  üzerine  
Cumhurbaşkanı  Fahri  Korutürk,  hükü-meti  kurma  
görevini  Ecevit’e  veriyordu … C.H.P.  gibi  bir  sol 
partinin  oluştur-duğu  hükümetlerin  de  ömrü  pek  
fazla  sürmüyordu.  Zira  Amerika,  bir  sol  partinin  
iktidara  gelmesini  asla  tasvip  etmediğinden,  pi-
yasada  var  olan  ve  yaşam  için  elzem  olan  her  
şey  birdenbire  ortadan  yok  oluyor,  vatandaşın  
desteğinin  kaybedilmesiyle  kısa  bir  süre  sonra   ik-
tidardan  çekilmek  zorunda  kalınıyordu.  Tekrardan  
M.C.  Hükümetine   ihtiyaç  duyuluyordu.  Bütün bun-
lar  olurken  bile  Amerika,  durumdan  pek  memnun  
görünmüyordu.  Hangi  hükü-met  kurulursa   kurul-
sun  istenenler  yeterince  yerine  getirilmiyordu.  Bu  
sefer  de  askeri  darbelerle  ortam  yumuşatılmaya  
ve  uygun  hale  getirilmeye  çalışı-lıyordu … 

       Şunu  açık  yüreklilikle  söylemek  gerekir-
se,  1980  askeri  darbesine  kadar  kurulmuş  tüm  
hükümetler, Amerikan  isteklerine  bir  şekilde  di-
renmiştir.  Ata-türk  ve  İnönü  dönemlerinde  kurul-
muş  olan  fabrikalar  çalışmalarına  aralıksız   de-
vam  etmiş,  bu  fabrikalarda  üretilenler  ve  tarım 
ve  hayvancılık  alanında  kazanımlar  ülke  insan-
ları  için  rahatlıkla  kullanılmış, “ Yerli  malı  yur-
dun  malı,  herkes  onu  kullanmalı ” slogan  haline  
getirilerek  okul  öğrencilerine  bile  em-poze  edilir  
olmuştur.  Bazı  dönemler  enflasyonun  etkisinde  
kalınmış  olunsa da   asla  yabancı ülke  mallarına  
ve de  parasına  yer  verilmemiştir. Kamu  mal-larına  
asla  dokunulmamış,  sonradan  gündem  oluşturan  
özelleştirme  furyası henüz   konu  dahi  edilmemişti. 

      1980  askeri  darbesi  ile  tüm  partiler  ka-
patılmış,  parti  başkanları  Demirel,  Ecevit, Türkeş,  
Erbakan  ve  diğer  siyasiler  Zincirbozan  ve  diğer  
alanlarda  göz altında  tutulmuşlardı.  Bir  süre  ülke,  
Bülent  Ulusu  başkanlığında  idare  edil-meye  çalı-
şılmış,  bilahare  askeri  idarenin  kontrollü  izni  ile 
sadece  Turgut  Su-nalp’ ın  Milliyetçi  Türkiye Par-
tisi,  Necdet Calp’ın  Halkçı Partisi  ve Turgut Özal’ 
ın   Anavatan  Partisinin  yapılacak  genel  seçimlere  
katılmalarına  izin verilecek  diğer  partilere  ve  li-
derlerine  yasak  getirilecekti.  Tahminlerin  hilafına  
ordu-nun   ve  de  Amerika’nın  isteği  dışında,  hiç 
umulmadık  bir şekilde  başarı  gös-teren  Turgut  
Özal  tarafından  kurulmuş  olan  Anavatan Partisi,  
hem  de  tek  başına  iktidar  oluyordu.  Cuntanın  des-
teklediği  Turgut  Sunalp’ın  partisi  ise  ancak  üçün-
cü  sırada  yer  alabiliyordu. Bu oluşumda  Amerikan 
etkisinin  olma-dığını  hiç  kimse  iddia  edemezdi.  
Zira  askeri  darbe  olduğunda “ Bizim  çocuk-lar  ba-
şardı” diye  sevindirik  olmuşlardı.  Anavatan Parti-
sinin  iktidar  olması  A-merikalıları  pek  üzmemişti. 
Bu  oluşum,  düşünülen  projenin  bir  parçası  idi …       

        Artık,  eski  devlet  düzeninde  bazı  de-
ğişimlerin  olduğu   açıkça  gözlenebi-liyordu.  Dış  
dünyaya  açılım  ve  özellikle  Amerika’ya  yaklaşım  
kendini  rahat-lıkla  gösterebiliyordu.  Serbest  itha-
lat  yolu  ile  dış  ülke mallarının ülkeye  giri-şi  ra-
hatlıkla  sağlanıyor,  yabancı  paralar  ülkemizde  kol  
geziyor  ve Türk  para-sına  ise   pek   itibar  edilmi-
yordu. Yüksek  enflasyon  olmasına  rağmen halkın  
refah  düzeyinde  pek  sıkıntı  yaşanmıyordu.  Gayet  
iyi  hatırlıyorum.  Galiba 1986 yılı  idi.  Altı  aylık  dö-
nem  için  memur  ve  emeklilere  yüzde  yetmiş  net  
zam  yapılmıştı.  Maaşım  400.000  lira  iken  birden 
700.000 Tl. ye  fırlamıştı.  O  gün  için  çok  büyük  bir  
para  idi  bu …  Ancak  bir  yandan  paramız  devalüe  
e-diliyor,  her  geçen  gün  değer  kaybetmeye  devam  
ediyordu.  Bu  durumu  te-lafi  etmek  için  de  değeri  
yüksek  para  basımına  ağırlık  veriliyordu …

Liberalizm  “ laissez  passer -  laissez  faire -  Bı-
rakınız  geçsinler - bırakınız  yapsınlar “  katı  bir  şe-
kilde  uygulamaya  konuluyordu.  İthalat  ve  ihracat  
fü-tursuzca  yapılıyor,  hayali  ihracat  ve  ithalatlara  
bile  bazen  göz  yumuluyor,  bazılarının  avantadan  
para  kazanmalarına  engel  olunmuyordu. Bu  dö-
nemde beni  cezbeden  şu  değişimler  oluyordu.  
Klasik  yapılaşmadan  vazgeçilerek  modern  yapı-
lara  önem  veriliyordu.  Telekomünikasyon  sistemi  
yaygınlaşmış,  haberleşme  pratik  hale  dönüşmüş-
tü.  Devletler  arası  iyi  ilişkiler  neticesinde   in-
sanlar,  serbest  bir  şekilde  seyahat  özgürlüğüne  
kavuşmuş,  diğer  yabancı  ülkeleri  tanır  olmuştur .   

 Bu  arada,  Amerika’nın  Irak’a  müdahalesi  söz  
konusu  oluyor,  Özal’ın  ordu  ile  katkı  vermek  is-
temesine  rağmen  Genel  Kurmay  Başkanı  Torum-
tay’ın  karşı  tavır  koyması  ve  görevinden  istifa  
etmesi  ile  gerçekleşemiyordu.  Ana-vatan  Partisi-
nin  oy  kaybı  yaşadığı  açıkça  gözleniyordu.  Turgut 
Özal,  yaklaş-makta  olan  genel  seçimlere  gitme-
den  kendi  parti  milletvekillerinin   çoğun-luğu  ile  
Cumhurbaşkanı  seçiliyor,  hükümetin  başına  da  
Yıldırım  Aktuna’yı  getiriyordu … Anavatan Partisin-

de  kan  kaybı  hala  devam  ediyordu.  1989  ye-rel  
seçimlerinde  sadece  Hakkari  ve  şaibeli  de  olsa  
Malatya  belediye  baş-kanlığı  seçimleri  kazanılıyor,  
diğer  tüm  iller  ise  kaybediliyordu … 

        Bu  arada  siyasi  yasakların  kalkıp  kalkma-
ması  hususunda  referanduma  gidiliyor,  ordunun  
ve  Anavatan  Partisinin  tüm  baskısına   rağmen  
siyasi  ya-saklar  az  bir  oy  farkı  ile  kaldırılmış  
oluyor,  Demirel, Ecevit, Türkeş,  Erbakan  siyaset  
sahnesinde  yeniden  yerlerini  alıyorlardı … Turgut  
Özal’ın  ani  ölümü üzerine  Anavatan Hükümeti  bir  
süre  daha  Mesut  Yılmaz  başkanlığında  Ece-vit  ve 
Bahçeli  desteği  ile  götürülmeye  çalışıldı. Yapılan  
genel  seçimlerde  Sü-leyman  Demirel’i  yeniden  
sahnede  görüyoruz.  Bu  seçim  sürecinde  bir  par-ti-
linin  Demirel’in  fotörünü  kafasından  alınmasına  
kızarak  “  Ben  fötörümü  hiç  kimseye  gaptırmam 
”  diyerek  tepki  göstermesi  o  zaman  herkesin  
ilgisi-  ni  çekivermişti … Başkanlığını  yaptığı  Doğru  
Yol  Partisi  seçimde  en  çok  oyu  almasına  rağmen  
tek başına  iktidar  olamıyor  ve  Erdal  İnönü’nün  
başkanlı-ğını  yaptığı  S.H.P.  ile  koalisyon  kurmak  
durumunda  kalıyordu.  Bu  arada  S.H.P.  de  Genel  
Başkanlık  yarışı  bütün  hızı  ile  devam  ediyor  fakat  
Deniz  Baykal’ın  çabaları  sonuç  vermiyor,  Erdal  
İnönü  karşısında  her  defasında  kaybediyordu … 

         Demirel  ve  İnönü  ikilisi  uyum  içinde  
çalışır  ve  millet de  bu  durumdan  memnun  görü-
nürken  elim  bir  olay  görüntüyü  bozuyordu.  Bir  
etkinlikte  bu-lunmak  üzere Sivas’ta  bir araya  ge-
len  sanatçıların  kaldıkları  otel,  çeşitli  ne-

denlerle  galeyana  gelen  insanlarca  kundak-
lanıyor,  onlarca  sanat  insanı  ca-yır  cayır  yanar-
larken  bu  olaya  ne  yazık  ki  engel  olunamıyordu 
… Genel  se-çimler  yaklaşırken  kan  kaybına  uğ-
ramakta  olduğunu  düşünen  Demirel  de  aynen 
Turgut  Özal  gibi,  çoğunluk  oyu  ile  kendisini  Cum-
hurbaşkanlığı  koltu-ğuna  atıyordu …  

      Bu  arada  Halkçı  Parti  ile  Sosyal  Demok-
rasi  partisinin  birleşmesi  günde-me  geliyor,  kısa  
aralıklarla  partinin  başına  Aydın Güven  Gürkan, 
Hikmet  Çe-tin,  Altan  Öymen   geçiyorsa  da  bir  
türlü  bütünlük  sağlanamıyordu.  Partinin  başına  
geçmesi  için  yapılan  çağrıya  olumsuz  yanıt  veren  
Bülent  Ecevit  ise,  kendi  kurduğu  Demokratik Sol 
Parti  ile  yola  devam  edeceği  yolunda  kararlı  gö-
rünüyordu …      

      Demirel’in  Cumhurbaşkanı  olması  ile,   par-
tinin  başına  geçen Tansu  Çiller’ in  başbakanlığı  
sırasında,  vatandaşa  iki  anahtar ( Ev  ve  otomobil)  
vaat  edili-yor  ancak,  aradan  geçen  kısa  bir  za-
man sonra 1994  krizi  patlıyor,  paramızın  değeri  
düşerken  Amerikan  doları  değer  kazanıyor,  iki  
anahtar  rüyası  göre-meden   insanlara  büyük  sı-
kıntılar  yaşatılıyordu.  Bu  sıralar  Tansu  Çiller  ile  
Mesut  Yılmaz  arasındaki  sürtüşme  epey  bir  süre  
devam  edecekti …

     Yapılan  genel  seçimde  Refah  Partisi  ipi  
göğüslüyor  ancak,  partinin  genel  başkanı   Nec-
mettin  Erbakan,  Demirel’den  sonra  Tansu  Çiller’in  
başkanlığını  yaptığı  Doğru  Yol  Partisi  ile  koalis-
yon  hükümeti  kuruyordu … İrticai  faaliyet-  lerde  
bulunulduğu  gerekçesi  ile  orduda  homurtular  baş  
gösteriyordu. 28 Şu-  bat  kararları  ile  Refah yol  
Hükümeti  bir  şekilde  uyarılıyordu.  Ordu  ile  ters  
düşmek  istemeyen  Necmettin  Erbakan,  koalisyon  
dağılmasın  diye  üzerinde  taşıdığı  başbakanlık  gö-
revini  koalisyon  ortağı  Tansu  Çiller’e  devretmesi  
tek  çıkar  yol  olarak  kabul  görüyordu … Ancak  
bir  sorun  vardı.  Cumhurbaşkanı  Demirel,  Tansu  
Çiller’in  başbakanlığına  onay  vermiyordu.  Neti-
cede  yaklaş-makta  olan  genel  seçimlere  kadar  
geçici  olarak  azınlık  durumda  olan  De-mokratik  
Sol  Parti  Genel  Başkanı  Bülent  Ecevit’ e,  tüm  
herkesçe  hükümet  kurma  görevi  verilsin  isteniyor  
ve  Demirel  de  gönül  rahatlığı  ile  bu  duru-mu  
onaylıyordu …  

Ecevit  ile  Demirel  arasında  olan  eski  husumet  
ortadan  kalkmış  ve  şim-dilerde  aralarında  dostluk  
rüzgarları  esmeye  başlamıştı.  Ecevit,  Demirel’in 
ikinci   bir  defa  daha  cumhurbaşkanı  olması  için  
büyük  bir  çaba  sarf  etmiş  ama  bu  gerçekleşe-
memişti.  İktidara  ortak  olan  partilerin  tasvibi  ile  
Ahmet  Necdet  Sezer  yeni  Cumhurbaşkanı  seçili-
yordu …      

       Demokrat  Sol  Parti  azınlık  hükümeti,  ge-
nel  seçimlere  kadar  ülkeyi  so-runsuz  bir  şekilde  
yönetirken,  bir  yerde  de  vatandaşın  teveccühünü  
kazan-mış  oluyordu.  Bunun  karşılığını  da  yapılan  
genel  seçimde  alıyor,  en  çok  oy  alması  nedeni  ile  
bu  sefer  gerçek  manada  hükümeti  kurma  görevi  
kendisi-ne  veriliyordu. Bu  arada  Deniz  Baykal’ın  
C.H.P si  ile  Murat  Karayalçın’ın  ba-şında  olduğu  

Sosyal  Halkçı Parti   birleşiyor  yapılan  seçim  so-
nucunda  da  De-niz  Baykal  partinin  genel  başkanı  
oluyordu.  Ancak  yapılan  genel  seçimde  baraj  al-
tında  kalırken  en  çok  oy  alan  Ecevit,  Bahçeli  ve  
Yılmaz  ile  “  Ana  yol  sol”  koalisyon  hükümetini  
kuruyor  ve  çalışmalara  başlıyordu … 

      Bu  sıralar  Demokratik  Sol  Parti  Doğanşehir  
ilçe  başkanı  da  bendenizim.  İlçede  partinin  ilçe  
başkanlığı  kurulma  aşamasında  bana  teklif  yapılı-
yor  ben  ise  “  Siyaseti  sevmem  ve  de  bu  işlerden  
pek  anlamam.  Ancak  Ecevit’i  dü-rüst  bir  politikacı  
olarak  sever  ve  takdir  ederim”  diyordum. Üzerim-
de  öyle  bir  baskı  oluşturuldu  ki  yönetimde  olmayı  
kabul  etmek  zorunda  kalıverdim. Onay  için  genel  
merkeze  gönderilen  listede  haberim  olmaksızın  
partinin  il-çe  başkanı  olarak  ben  gösterilmişim.  
Onay  geldiğinde   artık  istesem  de,  is-temesem  
de  partinin  ilçe  başkanıydım.  Artık  geri  dönüş  
yoktu.  Madem  ki  durum  bu  merkezde,  çok  çaba  
sarf  etmeli  ve  bu  göreve  layık  olmalıydım.  Genel  
Merkezin  hiçbir  katkısı  olmaksızın  çalışmalarımızı  
parti  teşkilatında  görevli  arkadaşlarla  yürütmeye  
çalışıyorduk.  Büronun  kiralanması,  döşenme-si,  
belde  başkanlıklarının  oluşturulması  hususu  an-
cak  benim  maddi  katkım-la  sağlanıyordu …  Hü-
kümeti  oluşturan  en  büyüğü  bizim  parti  olmamız  
mü-nasebetiyle  problemi  olan  vatandaşlar  hep  
bizim  kapımızı  çalıyor  ancak  gi-rişimlerimiz  sonuç  
vermiyordu.  Bizlere  ne   genel  merkez  ve  ne  de  
partiyi  temsil  eden  milletvekillerinin  fazla  bir  kat-
kısı  olmuyor   bu  durumdan  fazla-sı  ile  rahatsızlık  
duyuyorduk.  Genel  Merkez  bu  konularda  hassas  
davranı-yor  kimseye  haksızlık  yapılmasın  her  şey  
doğal  yollardan  gelişsin  istiyordu. Evet  en  doğru-
su  da  böylesi   idi  ama,  şimdiye  kadar  bu  has-
sasiyete  hiçbir  önem   vermemiş,  herkes  bildiğini  
okumuştu.  Bizden  ümidini  kesen  vatan-daşlar  ise  
hükümetin  diğer  ortakları  ile  işlerini  bir  şekilde  
hallediyorlardı …

O  tarihlerde  hocalığını  yaptığım  Ali  Akbaş  
Malatya’ya  tayini  için  benden  ricada  bulundu.  An-
kara’da  bizim  parti  ile  öğrencimin  işini  bir  tür-
lü  halle-demedim.  Canım  çok  sıkkındı.  Bakanlık  
koridorunda  dolaşırken  hükümet  ortaklarından  
Anavatan Partisinden  bir  müsteşarın  kapısını  ça-
lıp,  kendimi  tanıttığımda  hemen   ayağa  kalkıp  
çok  nazik  bir  şekilde  “ Buyur  sayın  ortak  buyur.  
Benden  bir  isteğin  mi  var?”  diye  sorunca  büyük  
bir  rahatlıkla  duru-mu  açıklayıverdim. Hemen  te-
lefonun  başına  geçti,  yetkiliyi  arayarak  Ali  Ak-
baş’ın  tayininin  derhal  Malatya’ya  yapılması  ve  
kendisinin  durumdan  ha-berdar  edilmesini  istedi  
adeta  emredercesine.  İkram  edilen  çayımı  içtikten  
sonra,  izin  isteyerek  gösterilen  yakın  ilgiden  do-
layı  kendilerine  teşekkürle-rimi  sunup  ayrılırken  
müsteşar,  durumla  ilgili  olarak  kayıtsız  olmamı,  
en  geç  on  içinde  tayin  işinin  gerçekleşeceği  husu-
sunda  bana  teminat  veriyor-du.  Ve  böylece  tayin  
olayı,  bizim  parti  tarafından  değil  de  ortağımız  
parti  tarafından  halledilmiş  oluyordu.  Bütün  mad-
di  varlığımla  parti  ilçe  teşkilatını  ayakta  tutmaya  
çalışırken  Genel  Merkezin  bize  sahip  çıkmaması  
artık  bu  görevi  yapma  arzu  ve  isteğimi  ortadan  
kaldırmıştı.   Ve  bu  nedenlerle   ilçe  parti  başkanlı-
ğından  istifa  ederek  ayrılmış  oluyordum …  

       Bu  arada  ülke  ekonomisi   başından  beri  
iyi  gitmiyordu.  Buna  rağmen  Ecevit,  memur  ve  
emeklileri  sıkıntıya  sokmamak  için  maaş  artışla-
rında  enf-lasyon  artı  2 puan  refah payı  uygulu-
yordu.  Bu  artışlar  bizleri  belli  bir  süre  rahatla-
tabiliyordu.  Ekonominin  durumu   iyi  olmamasına  
rağmen  bir  çeyrek  altının  30  lira  olduğu,  bu  
günlerle  karşılaştırıldığında  1650  liraya  tekabül  
eden  bir  çeyrek  altın  karşısında  şimdiki  duru-
mun  vahametini  anlamak  o  kadar  da  güç  olmasa  
gerek.  Ancak,  buna  rağmen  sadece  memur  ve  
emek-liler  değil  esnaf  ve  iş sahipleri  de  sıkıntı  
içinde  bulunuyorlardı. Bir  esnaf  ya-zar  kasasını  
bakanlık  kapısı  önüne  fırlatıp  atarak,  hükümete  
olan  tepkisini  bir  şekilde  göstermeye  çalışıyordu.  
Bir  süre  sonra   Ecevit’in  öncesinde  var  olan  ra-
hatsızlığı  nüksediyor  ve  çalışmalardan  artık  verim  
alınamıyordu. DEVAM EDECEK


