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HÜSEYİN
KARAASLAN

BABALIK
BÖYLE BİRŞEY..!

Delikanlı 16 yaşında iken babası ile 
tartışmış ve evi terk etmişti. Buna çok 
öfkelenen baba, evde onun adı bile 
anılmayacak diye yasak koymuştu. 
Anne her gece evi terk eden oğlunun 
yatağına oturup yastığını koklayarak 
uyuyordu. 

“Oğlumu özledim, ne olur gidip 
arayalım, bulup getirelim” dese de, 
baba geri adım atmıyordu. 

Aradan iki yıl geçmişti. 
Oğlunun doğum günü o yıl Babalar 

günü ile aynı güne denk gelmişti. 
Annenin ağlamaklı halini görünce 

dayanamadı baba “Şu adrese git, oğ-
lunu gör” dedi. 

Ve ekledi, “Adresi benim verdiğimi 
söyleme ama” Birkaç şey daha söyledi 
ama anne duymuyordu bile, aklında 
bir tek adres kalmıştı. Anne sevinçten 
uçuyordu. 

Hemen hazırlandı yola koyuldu. 
Büyük bir şehrin karşı yakasınday-

dı babanın verdiği adres. 
Gittiği adres bir tamirhaneydi. 
Oğlunu tulum içinde gördü. 
Bir süre ıslak gözlerle dükkânın 

karşısından izledi ve oğluna doğru 
yaklaşmaya başladı. 

İki yıl boyunca kendisini arayıp sor-
mayan ailesini unutan delikanlı ani-
den annesini karşısında görünce önce 
şaşırdı, sonra koşup sarıldı annesine. 

Babası hariç herkesi soruyordu, “o 
nasıl, bu nasıl,” diyerek. 

Ve sonunda “O adam nasıl, hala 
aksi ve anlayışsız mı?” diye sordu an-
nesine. 

Anne cevapsız bıraktı bu soruyu. 
“Hadi oğlum gel eve gidelim” dedi. 
“Hayır anne, ben böyle iyiyim. O 

adamla tekrar aynı evde yaşayamam” 
dedi ve dükkana doğru yürümeye baş-
ladı.

Arkasından bir süre bakakalan 
anne hazırladığı pastayı oğluna ver-

mek için seslendi. 
Delikanlı pastayı alırken annesine 

“Anne ne olur ısrar etme, gelmeyece-
ğim. Bir gün bile merak edip arayıp 
sormayan bir adamla aynı evde yaşa-
yamam ben” dedi. 

Anne boynu bükük halde oğlunun 
yanından ayrılmaya hazırlanırken 

“Peki oğlum sen bilirsin. Anlaşılan 
çok kararlısın, gelmeyeceksin. Ama 
baban dedi ki; son bir aydır arkadaşlık 
ettiği çocuktan uzak dursun, o çocuk 
sana zarar verecektir. 

Önceki arkadaşıyla barışsın”. Bu 
kez çocuk donakalmıştı.

Annesi eve dönmüştü. Babaya si-
tem etti, “Madem biliyordun nerde ol-
duğunu neden benden sakladın? 

O yüzden rahattın demek? ” 
Hep ters, aksi görünen baba yut-

kundu ve gözlerinden iki damla yaş 
akıverdi. 

“O benim canımdır ya, canım” dedi. 
“Ne zamandan beridir biliyordun? 

” diye sordu anne. 
“Gittiği günden beridir biliyorum. 

Bazen öğlen molalarında ne yiyip ne 
içiyor diye gider uzaktan izlerdim, Ba-
zen akşamları geç gelirdim ya hani, 
sen beni kahveden sanırdın, işte o za-
manlarda da ne yapıyor kimlerle takı-
lıyor diye takip ederdim.”

Karı koca bir birlerine sarılıp ağlar-
ken kapı çalmıştı. 

Elleriyle gözlerini silerek kapıyı aç-
maya gitti anne. 

Annesinin kendisine yaptığı pas-
tadan daha büyük bir pasta ve hediye 
paketi ile içeri girdi delikanlı. 

Koşarak babasına sarıldı. “Babalar 
günün kutlu olsun babaaaa”

Delikanlı anlamıştı. Kendisine hiç 
bakmadığını düşündüğü babasının, 
aslında gözünü hiç üzerinden ayırma-
dığını….!!!

Babalar kızar bağırır ama hep ev-
latların iyiliği içindir; evlatlar çocuk-
ken bunu anlayamaz.

Fakat bir gün onlar da Anne Baba 
olunca anlarlar Babanın kıymetini..!

Vahap Küçük 
Dualarla Anıldı

Geçtiğimiz yıl 18 Haziran tarihinde İstanbul’da tedavi gör-
düğü hastanede yaşamını yitiren ve İstanbul’da defnedilen 
Doğanşehirli İşadamı ve Belediye Başkanı merhum Vahap 
Küçük anısında Cuma namazı öncesi 6 Camide Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlit okunarak dualar edildi.3’TE

BAŞKAN ZELYURT’TAN VAHAP KÜÇÜK’Ü ANMA MESAJI
18 Haziran 2020 tarihinde ve-
fat eden Doğanşehir Belediye 
Başkanımız Vahap Küçük’ün 
vefatının 1. Sene-i devriyesi 
dolayısıyla Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt  başsağlığı 
mesajı yayımladı.4’TE

MODERN ZAMANLARIN 
KADİM AĞASI: VAHAP KÜÇÜK

Klişe bir söz vardır hani: 
Her ölüm erken ölümdür.

Kuşkusuz böyledir; özel-
likle sevdiklerini kaybedip de 
böyle hissetmeyen var mıdır?

Bir de sadece ailesini, se-
venlerini ve yakın çevresini 
değil, bir şehri böyle düşün-
dürten insanlar vardır. 2’DE
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Kapıdere Köyü Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derne-

ğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/07/2021 Cumarte-
si Saat 10 Da Kapıdere Mah.No.04 Deki Dernek Merkezinde 
Aşagıdaki Gündemle Yapılacaktır.

Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Bir Hafta Sonra Aynı 
Gün Ve Saat’te Aynı Yerde Yapılacaktır .

Üyelerimize İlanen Duyurulur.

Gündem:
1.Açılış Ve Yoklama
2.Divan Teşekkülü
3.Saygı Duruşu
4.Yönetim Ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması Ve 

İbrası
5.Tüzük Değişikliği
6.Dernek Yönetim Kuruluna Genel Kurulca Menkul Ve 

Gayrimenkul Alım Satımı İçin Yetki Verilmesi
7.Yeni Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
8.Dilek Ve Temenniler
9. Kapanış

MODERN ZAMANLARIN KADİM AĞASI: VAHAP KÜÇÜK
Klişe bir söz vardır hani: Her ölüm erken 

ölümdür.
Kuşkusuz böyledir; özellikle sevdiklerini 

kaybedip de böyle hissetmeyen var mıdır?
Bir de sadece ailesini, sevenlerini ve yakın 

çevresini değil, bir şehri böyle düşündürten in-
sanlar vardır.

Fakat, asıl olan, ne kadar değil, nasıl ve ne 
için yaşadığıdır insan için.

Doğum ve ölüm tarihleri arasındaki zamanı 
nasıl doldurduğumuzudur asıl mesele.

Resmi söylemiyle Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Doğanşehir halkının ve tüm 
sevenlerinin ifadesiyle ise Vahap Amcamızın 
emaneti sahibine teslim edeli bir yıl oldu.

İyi ve hakikatli insanların anlam, değer ve 
önemi, bizleri hüzün içinde bırakıp gittiklerinde 
çok daha iyi anlaşılıyor.

Vahap Amcamızın ani vefatında da böyle 
oldu.

Yokluğu hergün biraz daha kendini hissetti-
riyor. Yerin altındakilerinin, üstündekilerinden 
daha hayırlı olduğu günümüzde, böyle güzel 
insanların birer birer kayıp gitmesi bizim talih-
sizliğimiz olsa gerek.

Geride bıraktıkları ise yeri doldurulmaz bir 
boşluk.

Onlardan kalan hatıralarla teselli bulabili-
yoruz ancak.

Mesele gök kubbede hayırlı ve hoş bir sada 
bırakabilmektir.

Bu yazı Vahap Küçük amcamı tanıma, 
onunla beraber olma ve onun güzel gönlünden 
sirayet eden güzelliklerin bir kısmına şahit olan 
benim için mütevazı bir vefa borcudur.

Vahap başkanım Doğanşehir'in güzel köyü 
Elmalı'da, 1942 yılında dünyaya geldi.

Babasının tek erkek çocuğu olmasından 
dolayı orta öğreniminden sonra babasına yar-
dım etmek, ailenin tarımsal üretimine katkıda 
bulunmak için çiftçilikle iştigal etmeye başladı. 
Sonraki yıllarda ise çiftçiliğin yanı sıra ticari fa-
aliyetlerde bulundu.

Elmalı Köyünden Doğanşehir merkeze ta-
şındıklarında ticari faaliyetlerini çeşitlendire-
rek ve yoğunlaştırarak devam ettirdi. Hem ta-
rımsal üretim, hem ticari alandaki gayretleri, 
çalışkanlığı ile birleşip, ortaya çıkan kazancı da 
ihtiyacı olanla ve emek verenlerle paylaşınca; 
paylaşma bereketi, bereket dürüst bir yolun 
yolcusunu iştigal ettiği alanlarda büyüttü.

Yardımseverlik ve cömertlik onun geneti-
ğinde olan hasletlerdendi. Yörede Vahap Ağa 
olarak anılır. Tabii bu 'ağa'lık, gönüllere sev-

giyle kazındı; zira o, yoksulu koruyan, kollayan 
yardım eden, gerçekten ihtiyacı olana koşulsuz 
el uzatan, Allah rızasını kazanmak için infak et-
meyi ilke edinen bir şahsiyetti.

Bu yönüyle Vahap Amca, ihtiyacı olanların 
ilk müracaat ettikleri zattır. İkram etmek onun 
karakterini belirleyen temel bir ayrımdı.

Doğanşehir’de çok sevilen, gönülden saygı 
gören bir kişilik olduğu için siyasi partilerin de 
ilk teklif götürdükleri kişilerin başında geliyor-
du. Bu nedenle hayatının önemli bir bölümü 
siyasetin içinde geçti. Fakat, önemli bir farkla; 
Vahap Amca, siyaseti kendisi için değil sahi-
den de yöre halkının mutluluğuna vesile olmak 
amacıyla yaptı.

Doğduğu yere bu kadar derin bağ kuran, 
doğduğu topraklara bu kadar yoğun bir aşkla 
bağlı olan başka bir insan var mıdır acaba?

Çocuklarının tamamı işleri nedeniyle İstan-
bul’da bulunduklarından dolayı babalarının da 
yanlarında olmasını çok istemelerine rağmen o 
hiç bir zaman Doğanşehir’den ayrılmayı düşün-
medi; onun için mutluluğun coğrafyası doğdu-
ğu, kök saldığı topraklardı; mutluluğun kaynağı 
ise bu topraklara varıyla – yokuyla - tüm gücüy-
le hizmet etmekti.

Sesi ve bakışı müşfik, her hali ile gönül eh-
liydi. Ondaki yardım duygusu asla adrese bağlı 
değildi; gönül coğrafyası kadar genişti. Kapısını 
çalanları asla geri çevirmezdi.

Eğitim hizmetlerine, okumaya özel bir 
önem ve değer verirdi. İhtiyaçları giderilmiş, 
burs verilmiş bir öğrencinin yüzündeki memnu-
niyet tebessümü onun için dünyalara değerdi.

Doğanşehir’e üniversite, ilköğretim okulu 
binası, sağlık ocağı, yurt binası ve tekstil atöl-
yeleri kurarak Doğanşehir’in gelişimine katkı-
lar sağladı.

Doğanşehir’e bağlı bütün köylerde yapılan 
hayır- hasenat işlerinin arka planındaki gizli 
kahramandı.

Sadece ihtiyacı olan insanlar için değil, ilçe-
deki resmi kurumların ve sivil toplum kuruluş-
larının halka hizmet için ihtiyaç duyduğu çok 
sayıda araç - gerecin temin edilmesi, parasal 
kaynağa katkı yapılması gibi işlerin de içinde 
olmaktan geri durmazdı.

2014 mahalli seçimlerinde Doğanşehir be-
lediye başkanlığına seçildiğinde, koltuğuna 
oturmayı değil, her gün her saat sahada olmayı 
seçen bir halk tipi bir belediye başkanı profili 
inşa etti.

Görev yaptığı süre içerisinde maaş almadı, 
şahsına ait otomobilini ve şoförünü kullandı. 

Belediyedeki ikramların tamamını cebinden 
karşıladı. Resmi heyetlerin masraflarını dahi 
belediye bütçesinden değil, kendi özel bütçe-
sinden harcadı.

Cömertti; sofrası yerde tabiri tam ona uy-
gundu. Misafirleri arasında yoksulu da zengini 
de eksik olmazdı. Onun için zaten yoksul – zen-
gin ayrımı yoktu; onun için sadece insan vardı.

Evinde ve makamında kendisini ziyare-
te gelenlere kesinlikle yemek ikram etmeden 
göndermezdi. Sofrasının ve gönlünün zenginli-
ği herkesçe malumdur.

Çiftliğine gelenlere kendi eli ile servis ya-
pardı. Ramazan ayında çiftlikte teravih namazı 
kılınır. Namaz sonrası çay, tatlı ve meyve ikramı 
eşliğinde Malatya’nın, Doğanşehir’in ve mem-
leketin tüm sorunları konuşulur, tartışılır, fikir 
alışverişi yapılırdı. Memlekete dair bu sıcak 
sohbetler gecenin geç saatlerine kadar devam 
ederdi.

Evinin dışında ikramlarda ise hesabı kesin-
likle kimsenin ödemesine müsaade etmezdi. Bu 
kadar cömert birisi olarak israfı da hiç sevmez 
kalan yemekleri paket yaptırırdı.

Doğanşehir’de binasını kendisinin inşa et-
tirdiği son derece modern Doğanşehir Meslek 
Yüksekokulu’nu kazanan tüm öğrencilere burs 
vererek, bu okulu kazanan öğrencilerin öğre-
nim hayatları boyunca rahatça eğitim görme-
lerini ve ailelerine yük olmamasını sağlayan bir 
burs sistemi kurdu. Üniversite tercih klavuzun-
da, bu okulu kazanan her öğrenciye koşulsuz 
burs verilmesini taahhüt etti ve bu taahhüdü-
nü hayatı boyunca yerine getirdi. Vefatı sonra-
sında da çok sevdiği öğrencilerine verdiği bu 
burs kesintiye uğramadan çocukları tarafından 

ödenmeye devam etti; bundan sonra da yine 
Vahap Amcamız adına bu bursun ödenmesi de-
vam edecek.

Doğanşehir’deki ilk ve ortaöğretim öğren-
cilerinin tamamı okulların açıldığı gün, Vahap 
Amcalarının hazırlattığı yardım ve destek pa-
ketlerini okul sıralarının üzerinde bulurlardı. 
Garip gureba ve ihtiyaç sahiplerinin hacet kapı-
sıydı. Vermekten, paylaşmaktan bu kadar haz 
alan başka birini tanımadım.

Nerede hayırlı bir iş varsa orada hazır bu-
lunurdu. Nişan, düğün ve cenaze namazları ve 
cenaze merasimlerine iştiraki adeta kutsal bir 
vazife ve sorumluluk gibi görürdü.

Dinî bayramlarda, ailenin bütün fertlerinin 
Doğanşehir’deki çiftlikte bir arada bulunması 
onun vazgeçmediği geleneğiydi.

Doğanşehir’de ihtilaflı işlerde hep hakem 
olması talep edilmiş ve verdiği kararlardaki 
adalet terazisinde en ufak sapma olmadığı için 
herkes Vahap Amcalarının verdiği kararlara 
memnuniyetle uymuştur.

Doğanşehir’de devletin yatırımları onun 
gayret ve takibi sonucunda büyük bir hız ile 
gerçekleşti ve bu sayede Doğanşehir şehir ha-
yatının gerektirdiği birçok hizmeti alarak, ha-
yat kalitesinin yükseldiği bir ilçeye dönüştü.

İkinci dönem belediye başkanlığı için sağlık 
nedenleri ile evlatlarının rızası ve kendisinin is-
tekli olmamasına rağmen ısrarlar sonucu yeni-
den aday olmuş ve kazanmıştır.

Yorulan kalbi daha fazla bu tempoya daya-
namayarak emanetini 18 Haziran 2020 tarihin-
de, sahibine teslim etti.

Rabbim seferini mübarek ve Efendimize 
komşu eylesin

İÇMESUYU DEPOLARI 
TEMİZLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya ge-
nelinde içmesuyu depolarının kapsamlı temizliğini 
gerçekleştiriyor.

Sürekli ve sağlıklı su temini sağlamak adına 
7/24 görev başında olan MASKİ Genel Müdürlüğü; 
yaptığı şebeke hattı çalışmaları, yeni su kaynakları-
nın tespit edilerek sisteme kazandırılması, atık su-
ların akarsulara karışmasını önlemek için yeni atık-
su arıtma tesislerinin yapımının yanısıra içmesuyu 
depolarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik 
yapıyor.
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Soldan sağa
1. Çok önemli (eski)... Pars (eski)... Sesin bir yere çarpıp geri 

dönmesi, yankılanması; yankı... 2. Karatavukgillerden, kara renk-

li ardıç kuşu... Yenmek (eski)... 3. Yalnız bir ailenin oturabileceği 

biçimde yapılmış yapı... Kıymetli eşyayı ve parayı saklamak için 

çelikten yapılan kasa... Protaktinyum elementinin simgesi... 4. 

Yıldızın batması (eski)... Nikel elementinin simgesi... Çağdaş... 

5. Şaşırtmak, ürpertmek... 6. Tüylü, kıllı çuha (halk ağzı)... Evin 

veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere ya-

rayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla 

çıkışı olan bölmesi, göz... Erzurum iline bağlı ilçelerden biri... 7. 

Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gru-

ba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına 

bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebesi... Değişim... 

Antalya iline bağlı ilçelerden biri... 8. Devlet memurlarının ma-

aşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge... 

Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisine kuru üzüm, 

kakao, fındık vb. konularak fırında pişirilen tatlı çörek... Yayvan 

ve dolgun (yüz)... 9. Su yosunları... Genellikle açık yeşil, toz duru-

mundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, 

hidratlı doğal magnezyum... Arka, geri... 10. Bazı hayvanların de-

risinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü 

olan ipliksi uzantı... Kadınların ve memeli dişi hayvanların yav-

rularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek 

beyaz sıvı... Ant... 11. Gelip çatmak... 12. Ara, aralık, uzaklık... Su 

(eski)... Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmiş 

bulunan süre, kullanma süresi (eski)... 13. Notada duraklama za-

manı ve bunu gösteren işaretin adı... Ateşli bir silahın namlusuna 

destek olan, genellikle ters V biçiminde yere kurulan iki ayaklı 

parça... İlenme, beddua... 14. Ayma (eski)... Şaşakalmak işi... 15. 

C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 san-

timetre hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş 

birimi... Isınma işi... Hendek, tuzak...

Yukarıdan aşağıya
1. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Şaşırılacak bir du-

rum karşısında kullanılan bir söz... Yavrularını emzirmek için, 

memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı 

denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik... 2. Maydanoz-

gillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen, 

iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen... Türkiye’nin Marmara 

Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 3. Rütbesiz asker, nefer... 

Plastik maddelerden, özellikle polyesterden parçalar yapımında 

kullanılan sağlamlaştırma maddesi... Ruentgeniyum elementinin 

imgesi... 4. İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası... Kolun bilek-

ten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan 

bölümü... Pantolon, don, şalvar vb. giyeceklerde bacakların çık-

tığı aşağı bölüm... 5. Bir adı gösterme, soru, sayı veya belirsizlik 

bakımlarından belirten sıfat... 6. Bir cins güvercin... İçine alacağı 

şeye oranla ölçüleri yetersiz olan... Görme (eski)... 7. Etoburla-

rın gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan tenya türü... 

Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fi-

ilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdi-

ği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde 

anlatan bir söz... Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak 

için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik... 

8. Ama... Engel... Lobi... 9. Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı 

boynuzları olan, iri bir tür geyik... Gam dizisinde “si” ile “re” ara-

sındaki ses... Bir Anadolu ezgisi ve bu ezgiyle söylenen koşma... 

10. Dikey (eski)... Eski Rumen para birimi... Doğuştan beri geçen 

ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin... 11. Eksiklik, noksan, nakı-

sa... 12. Yemek, yiyecek (eski)... Rubidyum elementinin simge-

si... Toplanma, bir-

leşim (eski)... 13. 

İlaç, merhem (halk 

ağzı)... Saçalanmak 

işi... Lorentiyum 

elementinin simge-

si... 14. Çok enli ve 

uzun olan... Atamak 

işi, tayin... 15. Telli 

balıkçıl... “Tık” sesi 

çıkararak... Kolayca 

yutulabilmesi için 

toparlak duruma 

getirilmiş ilaç...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GAM

Hiç dinmedi derdim gamım,

Bana güler kerpiç damım,

Gözden aksan yaşla demim,

Dilden dile gider derdim.

Gözyaşlarım sele gider,

İçim yanar küle döner,

Gönlüm uçar göğe söyler,

Yelden yele gider derdim.

Sözün doğru vay canına,

Onu öğren gir yoluna,

Turnam uçar bak halime,

Turna ile gider derdim.

Aşk ile gülmek isterim,

Güzel yâre kader derim,

Garip’im bitsin kederim,

Sen gülersen biter derdim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Vahap Küçük Dualarla Anıldı
Geçtiğimiz yıl 18 Ha-

ziran tarihinde İstanbul’da 
tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitiren ve İstan-
bul’da defnedilen Doğan-
şehirli İşadamı ve Beledi-
ye Başkanı merhum Vahap 
Küçük anısında Cuma 
namazı öncesi 6 Camide 
Kur’an-ı Kerim ve Mevlit 
okunarak dualar edildi.

Doğanşehir’in hayır-
sever kişiliğiyle tanıdığı 
ve zengin fakir, yaşlı genç 
ayrımı gözetmenden her-
kesin sevgisini kazanarak 
gönüllerinde taht kuran 
Merhum Vahap Küçük anı-
sında Cuma namazı önce-
si, Doğanşehir Merkezin-
deki 5 camide ve doğum 
yeri olan Elmalı Mahallesi 
camisinde Kur’an-ı Kerim 
okunarak dualar edildi. 
Vatandaşlara ise Cuma 
namazı sonrası paket ye-
mek ikramında bulunuldu. 
Merkez Camisinde oku-
nan Mevlide Merhum Va-
hap Küçük’ün oğlu Vahap 
Küçük ve Küçük Ailesi, 
Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Malatya İl 
Müftüsü Veysel Işıldar,ES-
KKK Başkanı İsmet Bay-
ram,AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğlu,bazı iş 
adamları ve Doğanşehirli 
hemşerileri katıldı.
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MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-8

Daha  sonraları  sırası  ile  Doğanşehir’e  
bağlı  Çığlık,  Kuruca ova  ve  Kadılı  köyü  
öğretmenliği  yaptıktan  başka,  askerlik  
görevini  1955  te  Polatlı  topçu  okulu,  ar-
dından  Erzurum  topçu  alayında  tamamlı-
yor  ve  sonrasında  da  Do-ğanşehir  Merkez  
Atatürk  İlkokulundaki  görevine  başlıyordu.  
Bu  zaman  zar-fında  yapmış  olduğu  evlilik-
ten  pırlanta  gibi  bir  çok çocuğu  dünyaya  
gelmişti (  Necdet- Ümit- Yusuf ve  Mustafa 
) … Bütün  bu  geçen  zaman  içerisinde  
ben,  kendisini  pek  tanımıyordum.  Çocuk-
luk  dönemlerimde  kendisini  hayal  meyal  
hatırlamaktaydım.  Güçlü  bir  beden  yapısı-
nın  olduğunu  görüyor,  çok  iyi  bir  güreşçi  
olduğunu   ve  de  insanlar  tarafından  çok  
sevildiği  ve  saygı  duyuldu-ğunu  anımsıyor-
dum.  

      Babam  Yusuf  Taştan,  onun  gibi  
okula  devam  etmeyip,  okumaktan  vaz-geç-
mesinden  sonra,  uzun  yıllar  çok  değişik  
işlerde  çalışmış,  hem  kendisi  ve  hem  de  
bizler  sıkıntılı  anlar  yaşamıştık.  Ancak  
sonradan  Polat  Kasabası  Ko-operatif  me-
muru  olmasından  sonra  aile  hayatımız  bir  
düzene  girmişti.  Ben  ilkokul  4. sınıfta  iken  
babamın  memuriyeti  nedeniyle  naklim  Po-
lat  İlkokulu-na  aldırılıyordu.  Bir  sene  son-
ra  son sınıfta  okurken,  ikinci  dönemden  
itiba-ren  ninem  evde  yalnız  kalmasın  diye  
Doğanşehir’ e  tekrardan  naklettirili-yor-
dum.  Başından  beri  anlatmaya  çalıştığım  
Yaşar  hocam  ile  hayatımın  ke-sişmesi,  işte  
bu  şekilde  başlamış  oluyordu …  

      Özlemini  çektiğim  ilçeme  tekrardan  
dönmüş  ve  ilkokul  beşinci  sınıfta,  Yaşar  
Hocamın  öğrencisi  oluvermiştim.  Mem-
leketimin  insanı,  aynı  zamanda  babamın  
arkadaşı  olmasının  da  etkisiyle,  kendisine  
karşı  sımsıcak  bir sevgi  ve  saygı  duyma-
ya  başlamıştım.  Sadece  bu  nedenlerden  
ötürü  değil,  güçlü  ve  bedensel  yapısına  
rağmen,  sessiz,  sakin  ve  mütevazi  duru-
şu  ve  öğrenci-  lerine  yakın  oluşu,  onlara,  

bazı  öğretmenlerin  haşin  tavırlarına inat  
sevecen   davranışı,  bizleri   kendine  kop-
maz  bağlarla  bağlıyordu. Suratının  asıldığı,  
ba-ğırıp  çağırdığı,  öğrencileri  cezalandırdı-
ğı  görülmüş  ve  şahit  olunmuş  bir  du-rum  
değildi.  Bir  yarım  yıl  öğrencisi  olmak,  onu  
sevip  saymama, ona  inanıp  güvenmeme  
yetmiş  ve  bu  duygu  bir  daha  içimden  
çıkmayacak  şekilde  kök-leşmişti.  Ona  olan  
sevgi  ve  saygımı  ispat  edercesine  dersleri-
me  çok  sıkı  bir  şekilde  hazırlanıyor,  onun  
sorduğu  sorulara  cevap  vermek  üzere 
ilk  parmak  kaldıran  ben  oluyordum … 
Bir gün  ilk  defa  olarak  yazılı  sınav oluyo-
ruz.  Sınıf-ta,  hocamın  Akçadağ  Öğretmen  
Okulunda  okumakta  olan  yeğeni  Cevri  
Öz-  lü  de  bulunuyordu.  Sorular  soruldu.  
Ben soruları  kısa  sürede  cevaplayıp  ve  
sınav  kağıdımı   hocama  uzattım.   Diğer  
öğrenciler  cevaplarını  yazadursunlar  Yaşar 
Hocam, yazılı  kağıdımı  okuyup  ve  üzerine  
en  yüksek  not  olan  BEŞ  ya-zarak  bana  
uzatıyordu.  Bu durum  Cevri  Hocanın  dik-
katini  çekmiş  olacak  ki  hemen  gelip  yazılı  
kağıdımı  alarak  şöyle  bir  göz  attı  ve afe-
rin dercesine  ba-şıyla  onaylayarak  tekrar  
bana  uzatıverdi.  Hayatımda  asla  unutama-
yacağım  ve  son  derece  gurur  duyduğum  
ve  mutlu  olduğum  bir  anımdır  o. 

     İlkokuldan  mezun  olduktan  sonra  
bile  kendisine  olan  sevgi  ve  saygımda  en  
ufak  bir  eksilme  olmadı.  Çarşı  pazarda  
kendisini  fark  ettiğimde,  aradaki  mesafeyi  
hiç  dikkate  almadan  hemen  kendime  bir  
çeki  düzen  verip  ve  ya-  nından  geçerken  
saygı  ile  selam vermeyi  asla  ihmal  etme-
dim.  Bütün  bunla-rın  ışığında  onun  da  
bana  karşı  sevgi  ve  takdir  hisleri  besledi-
ğinden  en   u-fak  bir  kuşkum  olmamıştır.  
Onun  ortaya  saçtığı  sevgi  ve  saygı  halesi  
orta-lığı  aydınlatmaya  devam  edecekti ... 
Onu  sadece  ben  değil, tüm  Doğanşehir  
halkı  sevdi  ve  saygı  duydu. O  da  Doğan-
şehir’i  ve  halkını  asla  unutmadı.  Bir    süre  
Mersin  ve  İzmir’de  sürdürdüğü  görevini  
tamamlar tamamlamaz  hemen  soluğu  tek-
rardan doğup  büyüdüğü,  çok  çok sevdiği  
ve özlemini çektiği  mem-leketinde  aldı  ve  

kendi  insanları  ile  kaynaşıverdi …  
     Sevgili  hocamın  Mersin  ve  İzmir’deki  

görev  sürecinde,  ben de  lise  tahsi-lim  için  
Elazığ’da,  üniversite  tahsilim  için  Erzu-
rum’da  ve  ilk  görevim  nede-  niyle  Gazian-
tep  Nizip  ilçesinde  iken  birbirimizden  ayrı  
düşmüştük.  Ben  son-radan  naklimi  ilçeme  
aldırırken,  hocam da  emekli  olmuş  ve  il-
çeye  dönmüş  bulunuyordu.  Karşılıklı  saygı  
ve  sevgiye  dayalı  birlikteliğimiz,  ikimizin  
de  öz-lemini  çokça  duyduğumuz  ilçemizde  
devam  ediyor  ve  beni  çok  mutlu  kılı-yor-
du.  Ben  onun yıllar  öncesindeki  ilkokul  
öğrencisi  değil,  ilçenin  ortaokul  müdürü  
idim  artık.  Ama  ben,  yeni  konumuma  rağ-
men,  onun  yıllar  önce-sinde  olduğu  gibi  
ilkokul  öğrencisi olarak  kalmayı  yeğliyor-
dum.  Onun  kar-şısında  başka  bir  konumda  
olmayı  istemiyor,  bu  şekilde  olmayı  daha  
uy-gun  buluyordum…   Sürgü yolundaki  
bahçelerine  her  gün  herhangi  bir  ara-ba 
ile  değil,  hiç  çekinmeden  ve  de  gocunma-
dan  bir  el  arabasını  sürerek  gi-dip  gelişini  
görüyor,  bu  mütevazi  hayatından  dolayı,  
kendisine  duymakta  olduğum  saygı  ve  
sevgiye  ilaveten  hayranlığım  da  artarak  
devam  ediyordu.    

     Malatya’ da  bulunduğum  bir  sıra-
da  onun  ölüm  haberini  aldığımda  adeta  
kahrolmuş,  dünyam  kararmıştı.  Kendisine  
karşı  çok  derin  bir  saygı  ve  sevgi  duydu-
ğum  koca  bir  çınar  artık  yoktu  he  mi?  
Güçlü  bir  bedene  ve  herkese  yetecek  
kadar  geniş  bir  kalbe  sahip  olan  o  değer-
li  insanı  artık  bir daha  gö-remeyecektik  
öyle  mi?  Benim  için  son  derece   üzücü  
ve  kahredici  bir  du-rumdu  bu. Her  ölüm  
insanlara  acı  verir kuşkusuz.  Ancak  bazı  
insanların  acı-sı,  insanın  kalbine  mıh  gibi  
çakılır,  asla  ve  asla,  o  mıhı  oradan  çekip  
çıkar-mak  mümkün  olamaz.  

      Ramazan  ayı  idi  ve  çoğumuz  oruçlu  
idik.  Haberi  alır  almaz  hemen  Do-ğan-
şehir’e  gelip,  benim  için,  değeri  ölçü-
lemeyecek  kadar  büyük  olan  ho-camın  
cenazesine  katılıyordum.  O  büyük  insanı  
son  yolculuğuna  uğurlarken  kendimi  zapt  
edemeyip  hüngür  hüngür  ağlamış  ve  ar-

kasından  şu  dizeleri  sıralamıştım. 
Bırakıp  gittin  bizi,  neden  hocamız? 
Tütmez  oldu  birden  artık  bacamız, 
Yerlerde  kalıverdi  iftar  soframız. 
Ne  geçer  günümüz,  ne  de  haftamız.  
Rahmet  diler  gönül,  başka  neylersin? 
Allah  mekanını  Cennet  eylesin … 
İnsanlık  timsaliydi  Yaşar  Okçu.  Arka-

mızı  rahatça  yaslayabileceğimiz  koca  bir  
çınardı  o.  Emekleriyle  ilmek  ilmek  örmüş-
tü  hayallerimizi.  Her  zaman  ve  her  koşul-
da  dik  duruşu  ile  renk  kattı  hayatımıza.  O  
hem  ailesi  ve  hem  de  bizler  için  en  güzel  
bir  hediyeydi.  Bir  çınardı  kökü  derinlere  
varan.  Atatürk  sevdalısı,  yorulmak  bilme-
yen  bir  eğitim neferi, vazgeçilmez  mem-
leket  ve  va-tan  sevdalısı … Her  yönü  ile,  
yaşamı  boyunca  çok  güzel  ve  onurlu  bir  
gö-rüntü  vermiş  olan  bu  çok  değerli  in-
san,  fazlaca  yaşayamadan,  bizleri  unu-tul-
maz  acılara  gark ederek  aramızdan  ayrılıp  
gidiverdi. Kendisini  ve  çok genç    yaşta  ara-
mızdan ayrılan  büyük  oğlu kardeşim, can  
dostum, meslektaşım  Nec-  det’ i  ölünceye  
kadar  iyiliklerle  anacak,  hayır  dualarımı  
onlardan esirgeme-yeceğim.  Ayrıca,  elleri  
öpülesi  eşi  değerli  insan  Saadet  ablamız  
ve  kendileri  gibi  birbirlerinden  değerli  
evlatları  Ümit, Yusuf  ve  Mustafa’ ya,  ya-
kından  ta-nıma  fırsatı  bulduğum  ablaları  
Nazlı  ve  Yeter  teyzeleri,  ailenin  yitirdiği-
miz  bir  diğer  evladı,  birlikte  çalışmaktan  
onur  ve  mutluluk  duyduğum  Hasan  Okçu  
ve  hepimizin  değerli  ablaları  Sultan  ve  
Ayten ve  de  ailenin  ölü  ya  da  sağ  diğer  
tüm  fertlerine  gönülden  sevgi  ve  rahmet  
dileklerimi  sunarım

MÜNİR
TAŞTAN

BAŞKAN ZELYURT’TAN 
VAHAP KÜÇÜK’Ü ANMA MESAJI

18 Haziran 2020 tarihinde 
vefat eden Doğanşehir Beledi-
ye Başkanımız Vahap Küçük’ün 
vefatının 1. Sene-i devriyesi do-
layısıyla Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt  başsağlığı mesajı ya-
yımladı.

Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, Doğanşehir sevdalısı Va-
hap Küçük’ün 1.ölüm yıldönümü 
dolayısıyla yayımladığı mesajda,

“Doğanşehir sevdalısı, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı, ha-
yırsever ve eğitim gönüllüsü, 
Doğanşehir’in ve Malatya’nın 
babası, Koca Çınar “Vahap Baş-
kanımızı” vefatının 1.sene-i 
devriyesinde özlem, saygı ve 
minnetle ile anıyorum. Seni 
Unutmadık ve Unutmayacağız.  
Biz kendisinden razıydık, Rab-
bim de razı olur inşallah. Hayır-
severliğiyle hepimizin gönlünde 
taht kuran kıymetli Vahap Baş-
kanımıza  Allah’tan rahmet, ai-
lesine ve hemşehrilerimize baş-
sağlığı diliyorum. Mekânı cennet 
olsun.” dedi.

1 Haftada 80 Bin Doz Aşı Yapıldı
Koronavirüs ile müca-

dele kapsamında ülke ge-
nelinde hızlandırılan aşı 
çalışmaları ile nüfusun 
büyük çoğunluğunda ilk 
doz aşılar yapıldı. Malat-
ya’da son bir hafta içeri-
sinde yaklaşık 80 bin doz 
aşı kullanıldı.

Pandemi sürecinde co-
vıd-19’a karşı en büyük ko-
runma yöntemi olan aşıla-
ma işlemleri Hastane, Aile 
Hekimliği ve Organize Sa-
nayi Bölgelerinde kurulan 
mobil ekiplerle hız kesme-
den devam ediyor. Kent 
genelinde son bir haftada 
hızlanan aşılama çalış-
malarının sonucunda 20 
Haziran saat 13:00 veri-
lerine göre toplamda 389 
bin 243 doz aşı uygulandı. 
Birinci doz aşı uygulanan 
kişi sayısı 245 bin 436 kişi 
iken, her iki dozun uygu-
landığı kişi sayısı ise 143 
bin 807 kişi oldu. 

Aşı randevularında 
yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş 
üstü vatandaşlar bugün-
den itibaren randevu ala-
rak aşı olabilecek.  Türki-
ye'de günlük ve toplam aşı 
miktarında rekor üstüne 
rekor kırılıyor. Aşı progra-
mında yer alan 18 yaş üstü 
nüfusun yüzde 50'sinden 
fazlası ilk veya ikinci doz 
aşısını yaptırdı. Yerinde 
aşılama uygulamaları ile 
bu daha da hız kazandı. 
Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, 30 yaş ve üstü kişi-
lerin bugünden itibaren 
Covid-19 aşı randevularını 
alabileceklerini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter 
hesabından yaptığı açıkla-
mada, "Aşı randevuların-
da yaş sınırı 30'a indi. 30 
yaş üstü her yaştan genç-
ler randevu alabilirler." 
dedi. Aşı tedarikinin hız-
lanmasıyla haziran ayında 
aşı programında 20'li yaş-

lara kadar inilmesi planla-
nıyor.

Bakan Koca’nın tali-
matlarının ardından İl 
Sağlık Müdürlüğüne bağlı 
ekipler 1 ve 2’inci Orga-
nize Sanayi Bölgelerin-
de aşılama çalışmalarına 
başlandı.

İlk etapta 500 ve üzeri 
çalışanı bulunan fabrika 
ve şirketlerde aşılama iş-
lemleri yerinde yapılacak. 
Sonraki süreçte 500’ün 
altında çalışanı olan iş-
letmeler için ise Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 
tarafından, İl sağlık Mü-
dürlüğü’ne tahsis edilecek 
mobil aşı merkezlerinde 
aşılamalar tamamlana-
cak.

Aşılama sürecinde iş-
letmelerden çalışanları 
hakkında sağlık durum 
bildirimi istenirken, saat-
te 50 vatandaşın aşılandı-
ğı bilgisine ulaşıldı.


