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DOĞANŞEHİRDE MHP-AK PARTİYİ ZİYARET ETTİ
Doğanşehir de AK Parti ile MHP el ele 

vererek Doğanşehir de Belediye Başkanlı-
ğını kazanmak için çalışmalara başladılar. 

MHP Doğanşehir ilçe Başkanı berabe-
rinde partililerle birlikte AK Parti Doğan-
şehir İlçe teşkilatını ziyaret etti. Burada 
Belediye Başkanı ve adayı Vahap Küçük, 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Kadın 
Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve üye-
lerle bir araya gelen MHP heyeti, 31 Mart 
seçimlerinde Cumhur İttifakının güçlü bir 
şekilde kazanması için yapılacak çalışma-
ları istişare etti. 

Doğanşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı adayı Vahap Küçük, Do-
ğanşehir’de birlik ve beraberliğe ihtiyaç 
duyduklarını ifade ederek, “Bu birliğin 
sağlanması adına bizleri ziyaret eden 
MHP’li kardeşlerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu ise, “İçinde sadece vatan 
sevdası olan MHP’li kardeşlerimiz, bu sev-
danın boş olmadığını, söz konusu vatan 
ise gerisinin konuşulamayacağını, yap-

tıkları irtifakta hiç bir çıkar gözetmeden 
vatan sathında özgürce ve hürce yaşamak 
isteklerini belirterek, milli mücadelemize 
destek vermiş ve bizzat katılmışlardır. 
Şimdi bize düşen bu kardeşlerimizin ya-
nında yer almak ve gerektiğinde canımızı 
sevdamız uğruna verme savaşında birlik-
te olmak ve duruş sergilemektir” şeklinde 
konuştu. 

MHP İlçe Başkanı Selim Güven’de yıl-
lardır ilk kez iki partinin bir arada olma-
sının kendilerini duygulandırdığını kay-
dederek, “Bu buluşma bana nasip oldu. 
Sayın liderimiz Devlet Bahçelinin "Cum-
hur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesa-
düfen ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, 
iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değil-
dir. Asla böyle görülmemelidir. Cumhurun 
zillete karşı çıktığı ve vatanın dış mihrak-
ların saldırısına uğradığı şu anlar birlik 
beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz 
anlardır. Cumhur ittifakı Türk milletinin 
haklı gururu, Türkiye'nin haysiyetli du-
ruşu, Türk-İslam ülküsünün güçlü güven 
veren ve asil duruşudur” diye konuştu. 

Kaymakam Ersöz’den 
Rektöre Ziyaret

Doğanşehir  Kaymakamı Murtaza Ersöz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Aysun Bay Karabulut’a iade-i ziyarette bulundu. Üniversitenin çalışmaları ile ilgili 
bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette eğitim konusunda karşılıklı olarak destek verile-
ceği belirtildi.

Malatya’da Yılda 3 Bin Ton 
Alabalık Üretiliyor 

Sınırlı Sorumlu Sürgü Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı Hasan Eroğlu ile 
Malatya’da bulunan alabalık üretimi-
nin ve kapasitesini konuştuk.  Balık 
üretirken birçok sorunla karşılaştıkla-
rını ifade eden Eroğlu sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “ Alabalık üretimine 
1985 Sürgü Takas ’ta başladık. Halen 
da aynı bölgede alabalık üretimimizi 
sürdürüyoruz. O yıllarda biz başladı-
ğımız zaman bölgemizde sadece Ke-
ban barajında Alabalık üretimi yapı-
lıyordu.  Malatya alabalık üretiminde 
birinci sırada yer alıyordu. Asıl üretim 
ve bölgeye satışımız ise 2000 yılı baş-
larında başladı. Tesislerimizde üretim 
yaparken kendi yetiştirdiğimiz anaç 
balıklardan yumurta ve tohum alarak 
üretimi gerçekleştiriyoruz. İlk yıllarda 
çok zor durumlarla karşılaştık. İğney-
le kuyu kazar gibi teknik alet edevat 
olmadığından dolayı çok sıkıntılar 
çekerek üretimimizi sürdürüyorduk. 
İlk dönemlerde alabalık yumurtala-
rını muhafaza edecek herhangi bir 
yerimizde yoktu. Şimdi tesislerden 
alınan alabalık yumurtaları yumurta 
dolabında muhafaza ediliyor bunların 
içerisinde hastalıklı olanlar sağlam 
olmayanlar ayrıştırılıyor geriye kalan-
ların ardından da kaliteli bir alabalık 
yavrusu elde ediliyor. Geçtiğimiz yıl 3 
milyon civarında yumurta sağdık ve 
ayrıca aldığımız sağlam yumurta sa-
yısı 150 bin civarında oldu. Alınan yu-
murtaların yaklaşık yüzde seksenini 
kaybetmiş oluyoruz.”

İlimizde ise en önemli alabalık üre-
timinin yaklaşık 2 bin tonluk bölümü 
Karakaya baraj gölünde tesisleri bu-
lunan bir girişimci arkadaşımız üreti-

yor. Çok güzel ve kaliteli balık tesisleri 
var.  Kendilerinin diğer geriye kalan 
bir kısım balığı da sürgü takas suyun 
üzerinde yer alan alabalık tesisleri ile 
birlikte yine Doğanşehir civarındaki 
Reşadiye Kurucva, Polat, Erkenek, Sa-
kal tutan mevkilerinde yer alan ala-
balık tesislerinde üretiliyor. Buralar-
da da toplam üretim yaklaşık olarak 
300 ton civarında başka bir üretim de 
belli başlı başka bir üretimde bölgede 
yoktur. Zaten satışı gerçekleştirilen 
kayıt altına alınan miktar da 3 bin ton 
alabalık civarında görülmektedir. Ba-
lık üreticilerinin karşılaştığı diğer bir 
konu ise barajında üretilen balıklarda 
250 300 tonluk bir tesisi 2 kişilik 3 ki-
şilik insanlarla yapabiliyorsunuz. Sis-
tem tam kurulmuş ise çok fazla sıkıntı 
olmuyor ama bizler karasal alanda 
üretim yaptığımız için havuzların te-
mizlenmesi balıkların bir havuzdan 
diğer bir havuza aktarılması bunları 
kontrol edilmesi hijyen olması açısın-
dan balığın mikrop kapmaması açsın 
büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla 
hasan balık yapanların harcama mik-
tarı ve maliyetleri buna göre artıyor.”



2 29 OCAK 2019HABER

215001- 215050 seri nolu faturamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İbrahim Aydoğan

KAYIP

“ Vebal nedir bilirmisiniz;
Hak etmeyenlere makam, 
 Mevki Vermektir.
Fatih Sultan Mehmet Han”

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 661

Yayın Türü: Süreli

29 OCAK 2019 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

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

KARA
KALPAKLIM
 

Cennette 

Masal  gözlü 

Bir  gökyüzü  şairi  görürsen 

Sarıl  ona 

Bil ki 

Ruhum  bende  önce  geldi  yanına 

 

Geceler  dolusu  yıldızlar  gönerdim  sana 

Şiir’ler  dolusu  dua 

 

Ruhun şadolsun 

 

Yiğit kızın Akife Ayhan

AKİFE AYHAN

KAYMAKAM ERSÖZ MAHALLE
ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Kay-
makamı Murtaza Er-
söz Mahalle ziyaret-
lerine devam ediyor. 
Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz 
Mahalle ziyaretleri 
kapsamında Hudut 
ve Polatdere Mahal-
lelerini ziyaret etti.  
Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz 
ile birlikte Doğan-
şehir  Jandarma Bö-
lük Komutanı J.Tğm. 
Tolga Coşkun ve ku-
rum amirleri katıldı.  
Hudut ve Polatdere 
Mahallelerimizin so-
runları ve ihtiyaçları 
konusunda vatan-
daşlarımızdan ve 
muhtarlardan bil-
gi aldı. Doğanşehir 
Kaymakamı Murta-
za Ersöz tarafından 
sorunların ve ihti-
yaçların giderilme-
si ve çözümleri ile 
olarak ilgili kurum 
amirlerine gerekli 
talimatları verildi.

Sel Sebze Fiyatlarını Vurdu 
Son zamanlarda sebze fiyatlarında 

yaşanan artışa ilişiklin Malatya Sebze ve 
Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Baş-
kanı Celal Akbay ile konuştuk. Yaşanan 
zamların kendilerinden kaynaklanmadı-
ğını ifade eden Akbay sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “ Türkiye geneli ve Çukurova 
bölgesinde doğal afet olarak değerlen-
dirdiğimiz sel felaketinden dolayı sebze 
ürünlerimizin fiyatlarında çok aşırı bir şe-
kilde yükselme görüldü.  Bu yükselmeler 
Selin getirdiği hava şartlarına endeks is-
tiyoruz biz halciler olarak.  Şu an için seb-
ze fiyatlarında yüzde 200'lerin üzerinde 
hallerde artış oldu.  Üretim bölgelerinde 
şu an için örnek verirsek;  sivri biber ve 
Çarliston biberin kilosu üretici bölgesin-
deki hallerde 8 lira,  Patlıcanın fiyatı 9,5 
lira,  kaban fiyatı 4,5 lira,  salatalığın fiyatı 
4 lira,  dolma biberin fiyatı 8, 5 lira.  Bu 
fiyatlar bölgelerdeki haline geldiği zaman 
Malatya'daki hale geldiği zaman ve İstan-
bul'daki hale gittiği zaman aradaki fiyat 
farkları görülüyor.  Biz Malatya hali olarak 
değerlendirirsek bu söylediğimiz fiyat-
ların üzerine 50- 60 kuruş nakliye ücreti 
ile paketleme ücreti koyularak bu ürünler 
satılmakta.  Ama dışarıda büyük market-
lere,  ulusal marketlere baktığımız zaman 
Bu fiyatlarda sivri biberin veya çarliston 
biberin 14,15 liraya yapıldığını görüyo-
ruz.  Bunun sebebi ise felaketlerden kay-
naklanıyor.  Ama kamuoyunda çiftçilerin 
ürünleri düşük fiyata satıldığı zaman va-
tandaşlara ürünlerinin çok düşük fiyata 
satıldığını yansıtıyorlar.  Ama şu an için 
bir kilo biberin üretici bölgelerdeki haller-
de komisyoncuların elini getireceği fiyatı 
8 lira.  Ama bugün için bunlar kamuoyun-

da hiç gündeme gelmiyor.  Gündeme gelen 
ise hallerde bu fiyatlar perakendeciler de 
satılan fiyatlara haldeki komisyonculara 
yansıtılarak belirtiliyor.  Komisyoncu es-
naf arkadaşlarımızın Türkiye genelinde 
herhangi bir bu yükseklikte kendilerini 
hazırlayacakları bir durum değildir.”

“PATATES VE SOĞANIN 
FİYATI YENİ MAHSULE 

KADAR DÜŞMEZ” 
 Akbay: “Şu an hava şartları bu durum-

da olduğu için seralar aşırı derecede kayıp 
ve zarar gördü.  Bunları tekrar yeniden ya-
pılması,  bazı ürünlerin tekrardan ekilmesi 
söz konusu olduğu için bu fiyatlar yaklaşık 

bize göre bir ay kadar bu şekilde devam 
edecektir.  Bu sebze fiyatları için geçerli 
şu an için narenciye fiyatlarında bir düşüş 
yaşandığını görüyoruz.  Artık vatandaşın 
alım gücü azaldığı için dışarıya da naren-
ciye ve elma da bir ihracat olmadığı için 
bu ürünlerinde fiyatı şu an için düşüşte.  
Gündemde olan patates ve sonra bakar-
sak ithal soğan gelecek diye bazı üreticile-
rin çiftçilerin buna karşı biraz korktuğun-
dan dolayı fiyatlarında düşüşe geçtiğini 
görüyoruz.  Sonra ve patateste yaşanan 
bu düşüşün çok olacağını zannetmiyoruz.  
Çünkü geçen seneden şu anda bir hastalık 
söz konusu idi patates üretimi de az oldu-
ğu için yeni ürün çıkana kadar fiyatların 
bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. 
" şeklinde konuştu. 
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Soldan sağa
1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulu-

nan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü... Genellikle 
yazılı sınavlarda soruları cevaplamak için bir kaynağa gizli-
ce bakmak... 2. Adlar, isimler (eski)... Kirliliği gösteren iz... 
Ovmak işi... 3. Lorentiyum elementinin simgesi... Ülkü... 
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücre-
lerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma 
ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı... Binme, yük 
çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hay-
van... 4. Alfabetik sıralamalar için kullanılan, kenarında 
bütün harflerin yer aldığı not defteri... Aslında... 5. Alü-
minyum elementinin simgesi... Turpgillerden, yaprakları 
salata gibi yenen, 20-40 cm yüksekliğinde, sebze olarak 
bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki... Tapı-

nak... 6. Fiziksel (eski)... Tokat iline bağlı ilçelerden biri... 
7. Fazla suyla karıştığı için biçimini koruyamayacak kadar 
sulanmış... Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri 
değişken birim... Çeşit, cins... 8. Çoğu kıldan dokunmuş, 
büyük çuval (eski)... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Bir 
şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, 
nişan, alamet, emare... 9. Dik tutularak parmakla çalınan, 
üç köşeli ve telli, büyük çalgı... İşe yaramayan (kimse)
(argo)... Bir iş veya durumun sonu, sonuç... 10. Ayırmak 
işi... Gemilerde oda... 11. Zodyak üzerinde Terazi ile Yay 
arasında yer alan takımyıldızın adı... Haberci, haber ve-
ren kimse... Paladyum elementinin simgesi... 12. İran 
dili ve kültürü ile uğraşan kimse... Türkiye’nin Marmara 
Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 13. Türk alfabesinin 
on beşinci harfinin adı, okunuşu... -den -e kadar (eski)... 
Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme (eski)... Bir 
toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten 
birini tercih etmesi, rey... 14. Düşünce... Er bezi... Derece, 
kerte (eski)... 15. Kahverengiye çalan yeşil renk, kimyoni... 
Kalkan, zırh vb. korunma aracı...

Yukarıdan aşağıya
1. Sarılmış, bağlanmış, eklenmiş (eski)... Havai olma 

durumu, uçarılık, hoppalık... 2. Çağdaş (eski)... Kira... Borç 
ödemede güvenilir olma durumu... 3. Gam dizisinde “sol” 
ile “si” arasındaki ses... Nakit, elde mevcut para, likit... 
İlaç, merhem (halk ağzı)... 4. Tuğgeneral (eski)... Hilal... 
5. Köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli ev-
cil, küçük memeli hayvan, pisik... Değersiz, bayağı, yarım 
yamalak (halk ağzı)... 6. Sarhoş... İridyum elementinin 
simgesi... Avlu (eski)... 7. Yayla... Gülgillerden, çiçekleri be-

yaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç... Utanma, 
utanç duyma... 8. Rüzgâr... Sermaye... Kendisinin olan bir 
şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, 
sahip... 9. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Ateşli silahla bir 
merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılması-
na yarayan, patlayıcı madde... Lenf... 10. Tartı (halk ağzı)... 
Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir 
fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona 
erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir 
biçimde anlatan bir söz... Işık saçacak beyazlığa varıncaya 
kadar ısıtılmış olan... 11. Yan yana sıralanmış deliklerden 
her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız 
çalgısı, mızıka, armonik... Geçerli olan, yürürlükte olan... 
12. İçbükey... Çok sert alümin billurları kapsayan ve aşın-
dırıcı olarak kullanılan doğal kaya... 13. Mendelevyum ele-
mentinin simgesi... Boyut... Şarap, içki (eski)... Disprosyum 
elementinin simgesi... 14. Belirti, iz, ipucu (eski)... Üç sa-
yısının üleştirme 
biçimi, her birine 
üç, her defasın-
da üçü bir arada 
olan... Küme, yı-
ğın (halk ağzı)... 
15. Teşhis ve teda-
vi amacıyla vücut 
boşluklarına, da-
marlar içine ilaç 
veya sıvı vermek 
veya almak için 
özel olarak hazır-
lanmış tüp... Tazi-
ye (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Ak Parti Gençlik Kollarından
Vahap Küçük’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Doğanşehir Ak Parti Gençlik 
Kolları Başkanı Özcan Selçuk Ve 
Ak Parti Gençlik Kolları Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Ve Yeniden 31 
Mart Yerel Seçimlerinde Tekrardan 
Aday Olan Vahap Küçüğü Ziyaret 
Ederek Hayırlı Olsun Dileklerinde 
Bulundular. Doğanşehir Ak Parti 
Gençlik Kolları Başkanı Özcan Sel-
çuk Yaptığı Konuşmada Gençler 
Olarak Allah’ın İzniyle 31 Mart Yerel 
Seçimlerinde Tekrardan Vahap Kü-
çüğü Belediye Başkanı Olarak Göre-
ceğiz dedi.

Vahap Küçük Yaptığı Konuşma-
da “Doğanşehir Ak Parti Gençlik 
Kolları Başkanımız Özcan Selçuk Ve 
Teşkilatına yapmış oldukları nazik 
ziyaretlerlerinden  dolayı teşekkür 
ediyorum. Gençlerimize güveniyo-
ruz ve onlarla bir kez daha,durmak 
yok yola devam diyoruz” dedi.

Kadir Aydın

Sigara İçme 
Oranları Düştü 
Ama Tütün
Tüketimi Arttı 

Resmi rakamlara göre sigara içme oranlarında azalma 
olduğunu ama buna karşın tütün kullanımının arttığını ifa-
de eden İl Sağlık Müdürü Bentli, “Özellikle tütün konusunda 
çok fazla kullanımın arttığını hissediyoruz. Resmi rakamlar-
da sigara içme oranının azaldığı görünse de tütün kullanı-
mından dolayı yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Üniversi-
tedeki Halk Sağlığı hocalarımızla halk sağlığı başkanlığımız 
ile birlikte bu konuda halkı bilinçlendirme adına çalışmala-
rımızı yıl boyunca sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi

Son zamanlarda sigara fiyatlarına gelen zamlarla birlik-
te sigara içme oranı azaldı ama buna karşılık tütün tüketim 
oranı arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü 
Recep Bentli çeşitli yollarla sigara ve tütüne karşı halkı bi-
linçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.  Sigarasız 
toplum oluşturmak içim çalışlarının devam edeceğini ifade 
eden Bentli sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sigarasız toplum 
oluşturma ve halkı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 
geçmiş dönemdeki projelerimiz devam edecek. Ekipleri-
miz tarafından yapılan denetimlerimiz devam edecek. Bu 
amaçla toplumu bilinçlendirmek konusunda halk sağlığı-
mızla ilgili Halk Sağlığı başkanlarımızla beraber daha önce 
de yaptığımız çalışmaların üzerinden neler yapabiliriz diye 
görüşmelerimiz devam ediyor. Halkı bilinçlendirme açısın-
dan hem bakanlığımızın yaptığı kamu spotları ile birlikte 
bizim yerel olarak dağıttığımız broşürler belki biraz daha 
sıklığını artıracağız. Üniversitemizde birlikte daha farklı 
nasıl projeler yapabiliriz diye orada halk sağlığından hoca-
larımız ile görüşüyoruz. Eski projelerinizi daha da sıklaştı-
rıp devam ettirmeyi düşünüyoruz.  Yeni olarak da özellikle 
tütün konusunda çok fazla kullanım arttığını hissediyoruz. 
Resmi rakamlar da sigara içme oranının azaldığını gibi gö-
rünse de tütün kullanımından dolayı yüksek tüketim yüksek 
olduğunu tahmin ediyorum. Üniversitedeki Halk Sağlığı ho-
calarımızla halk sağlığı başkanlığımız ile birlikte bu konuda 
halkı bilinçlendirme adına çalışmalarımızı yıl boyunca sür-
dürmeyi planlıyoruz”. 



4 29 OCAK 2019HABER

İyilik, insanları insan yapan değerler yumağıdır. İyi bir 
insan, iyi bir evlat, iyi birer anne ve baba, iyi bir komşu, iyi 
bir arkadaş olmak, dinimizin ve insanlığın  bizlerde görmek 
istediği en önemli değerlerdir ki, bu da iyi ve güzel ahlak 
sahi-bi olmakla kaimdir. İyi ve güzel ahlak sahibi olmak ise 
erdem ve faziletli olmak, hayır ve hasenat sahibi olmak, sa-
daka ve zekat vermek, vatan ve millete hizmet etmekle per-
çinlenmelidir. İyiliğin asla bir sınırı olmamalıdır. Bazen bir 
tatlı söz, güler bir yüz, bazen bir tebessümdür iyilik. İyi olma 
ve iyilerle beraber, iyilikleri her tarafa yayma uğraşısıdır. İyi-
lik; yalnızlığa mahkum olanlara arkadaş, yorgun düşmüşlere 
birer dayanak, garip kimselere birer sığınak, mülteci duru-
muna düş-müş olanları bağırlara basmak, yetimlerin elin-
den tutmak, yaşlılara yardımcı ol-maktır. İyilik; hiçbir kar-
şılık beklemeden yardım etmek, fakir ve yoksulla, malı-nı, 
canını, sevgi ve merhametini paylaşabilmektir. İyilik; insaflı 
olmak, fedakar-lıkta bulunmak, adaletli olmak, mazlumların 
yanında, ancak, zalimlerin karşısın-da olmaktır. İyilik; dua 
için açılan ellerdir, sıkıntıda olanın yanına koşmaktır. Yere 
düşmüş birini elinden tutup kaldırmaktır. Yarın kıyamet ko-
pacağını bilsen bile ağaç dikmek, aç ve susuz kalmış bir hay-
vanı doyurmak, susuzluğunu gider-mektir. Komşu komşunun 
külüne muhtaçtır söyleminden hareketle onun yardı-mına 
koşmak, ona bir tabak yemek ikram etmektir. Evinde yangın 
çıkmışsa sön-dürmek için çaba sarf etmektir. Yolunu şaşıran 
garibana yol göstermektir. İyilik; insaflı olmak, fedakarlık-
ta bulunmak, adaletli davranmak, şefkat gösterebilmek-tir. 
İyilik; tüm kötülüklerin ve kötülerin karşısında, mazlum ve 
çaresizlerin ya-nında olabilmektir … 

   Ne hazindir ki günümüz dünyasında ve de ülkemizde 
iyilikler, kötülükler kar-şısında ikinci plana düşmüştür. İyi ve 
güzel olan değerler zamanla buharlaşıp uçup gitmektedir. 
Kötü olan her şey zaman geçtikçe ülkemizi ve dünyamızı 
ku-şatmaya devam ediyor. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, faiz, 
yalan, dolan, gıybet, iftira, fuhuş, kumar, içki, cinayet ve bu 
arada; kul hakkı ve Allah’a eş koşmak gibi Allah’ın asla af-
fetmeyeceği günahlar olağan hale gelmiş, adeta suç ve gü-
nah olmaktan çıkarılmış bulunmaktadırlar. İnsanlar; vicdan, 
merhamet, şefkat ve adalet gibi insanlığı ayakta tutan de-
ğerleri her geçen gün kaybetmekteler. Gerek ülkeler arası 
ve gerekse insanlar arası ilişkiler, menfaatler doğrultusunda 
zaafa uğramakta ve sonuçta da insanlar büyük acılar çek-
mektedirler. Böylesi bir or-tamda hep birlikte kötülüklerle 

mücadele edip iyiliği hakim kılmaya çalışma-lıyız. Gerek eli-
mizle, gerek dilimizle ve gerekse kalbimizle her türlü kötü-
lüğe dur demeliyiz. Her şeyden önce akıl ve bilimle aydınlık 
ufuklara doğru yelken açmalıyız. Nasıl ki kurtlar puslu hava-
ları severse, kötülükler de iyiliklerin ula-şamadığı, cehaletin 
kol gezdiği yerleri sever. İhmal edilen her iyiliğin yerini bir 
kötülüğün hemen işgal edeceğini aklımızdan çıkarmamalı-
yız. Dünya var edildi-ğinden bu yana kötülükler ve kötü in-
sanlar hep var olmuşlardır ve var olmaya da devam edecek-
lerdir. O zaman yapacağımız tek şey; doğrudan, adaletten, 
iyiden ve iyilikten yana olmak ve her türlü kötülük ve kötü 
niyetli insanlardan uzak durup icabında onlara bu fırsatla-
rı tanımamaktır. Bütün bunları yaparken de iyi-yi kötüden, 
güzeli çirkinden, doğruyu eğriden ayırma özelliklerine sahip 
olma-lıyız. Allah’ın biz kullarına bahşetmiş olduğu en değerli 
şey olan aklımızı iyi kullanmalıyız. O zaman ellerimizi açıp “ 
Ey Rabbimiz, kalplerimizi iyilik ve merhametinle doldur. Biz-
lere hem bu dünyada ve hem ahrette iyilikler ihsan eyle ve 
her türlü kötülükten bizleri uzak eyle, nefsimizi ve neslimizi 
ıslah eyle, tüm günahlarımızı af eyle” deme yetkisine layık 
olmalıyız. Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki, Yüce Yaratan 
ancak, temiz, iyi niyetli, kalbi merhamet ve şefkatle dolu, 
kendi çıkarından ziyade toplum çıkarını düşünen insanların 
dua-larını kabul eder …                                                                                         

                                     

G Ü Ç L Ü    O L M A K
     Gerek insanlar ve gerekse ülkeler, hayatlarını ve devir-

lerini sağlıklı ve so-runsuz bir şekilde devam ettirmek çabası 
içinde olurlar, daha doğrusu, ayakta kalmak için böyle olmak 
zorundadırlar. Ama buna ne derecede muvaffak olur-lar? 
Bunu gerçekleştirmek o kadar kolay mıdır? Bu konuyu biraz 
daha açalım, ve isterseniz insanlardan başlayalım önce. Her 
insan muhakkak surette, her ba-kımdan güçlü olmayı arzu 
eder. Ancak kaç insan buna muvaffak olabilir? Bir in-sanın 
güçlülüğü, ilk başlarda kuvvetli olması, tuttuğunu koparma-
sı, karşısındaki rakibini alt etmesi ya da kırıp dökmesi şek-
linde anlaşılır. Oysaki bu kuvvet, haklı olunduğu davalarda 
gösterilmesi şeklinde olmalıdır. Hiç sebepsiz yere birilerine 
zarar veriliyorsa bu kuvvetin hiçbir anlamı yok demektir. 
Peygam-berimizin güçlü ve kuvvetli olunması hususundaki 
şu görüşü bu doğrultuda değil midir? Onun: “ En güçlü ve 
kuvvetli insan, bir olay karşısında sabır ve metanet göste-
rendir” şeklindeki sözü bunu doğrular mahiyettedir. Bir in-

sanın bedensel kuvveti, onun güçlü biri olduğunu göstermez. 
Onun bedensel yapısının yanında ruh yapısının da yeterli 
düzeyde olması, olaylar karşısında soğuk kanlı ve sa-bırlı 
olması gerekir. “ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” lafı 
boşuna söy-lenmemiştir. Bir kafanın ve vücudun sağlamlığı 
demek, onların her bakımdan sağlıklı bir yapıya sahip olma-
sı manasındadır. Düşünün ki bir insan bedensel açıdan çok 
kuvvetli ama, ruh sağlığı bozuk. Bu insanın bedensel kuv-
vetini doğru bir şekilde kullanabilmesi mümkün müdür?... 
Sağlam kafa ve sağlam vücut, hemen kendiliğinden oluşmaz 
herhalde. Bu iki hayatsal organı gerektiği gibi kullanabiliyor 
muyuz? Burada kafadan ziyade içindeki akıl ve zekadır bah-
se konu olan.  Yoksa boş bir kafanın kime ne faydası olabilir 
ki? Kafanın içindeki akıl ve zekayı gerektiği hallerde ve ge-
rektiği şekilde kullanabilmektir asıl olan. Yoksa, her insanın 
kafasında akıl vardır. Bu aklın nasıl ve ne şekilde kullanıl-
dığı önemlidir. Onu kendi haline bırakırsak bize bir yarar 
sağlamaz. Ya ne yapmamız lazım o zaman? Onu gerektiği 
şekilde çalıştırmamız lazım. “ İşlenmeyen demir pas tutar” 
değil mi? Peki onu çalıştırmak nasıl olacak? Bir kere devam-
lı oku-malı, gezip görmeli, anlatılanlar dikkatle dinlenmeli, 
olaylar irdelenmeli, sorgu-lanmalı, yorumlanmalı ve hayata 
geçirebilmeli. Her konuda bilgi ve beceri sa-hibi olunmalı-
dır. “ Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu” der Yüce Yaradan. 
Bütün kötülüklerin cehaletlikten kaynaklandığı bilinmez mi? 
Çünkü cahil insan, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kav-
rayamaz. O, kendi düşüncesinin ve kendi yap-tıklarının doğ-
ru olduğunu zanneder hep. Başkasının fikrinin hiçbir değeri 
yoktur onun yanında. Kendi düşüncelerini başkalarına zorla 
kabul ettirmeye çalışırken, başkalarının düşünceleri ve yap-
tıklarını karalamaya, küçümsemeye ve itibarsız-laştırmaya 
çalışır. Şu iyi biline ki akıl gücü, beden gücüne her zaman için 
galebe çalmıştır. Akıllı insan, bilgili ve kültürlü insandır. Aklı 
ve bilgisi ile her güçlü-ğün altından kalkabilendir.
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