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FAKİR BAYKURT VE
ANNESİ....

O günlerde şimdi herkesin bildiği çayın 
yeni yeni içilmeye başladığı yıllarmış. Evlerinin 
önüne açılan kahveden gelen, hoş kokulara 
dayanamayan Fakir Baykurt bir gün: ‘’Çay is-
terim, ille de çay!’’ diye tutturmuş, anası oğlu-
na kıyamamış, elinden tutup kahvenin önüne 
götürmüş, Kahveci Topal Hüseyin’i çağırmış:

‘’Hüseyin bir bardak çay getir!’’
Çay gelmiş, çayın nasıl içileceğini bilmeyen 

Fakir Baykurt, sıcak çaydan hızla bir yudum iç-
miş ama ağzı yanınca bardağı yere atmış. Çay 
döküldü ama toprak kaba olduğundan bardak 
kırılmadı, diyor.

‘’Anam şimdi vuracak? Şurama mı vura-
cak? Burama mı vuracak?’’ diye korkarken 
anası kahveciyi yeniden çağırmış:

‘’Hüseyin bir çay daha ver!’’
Fakir Baykurt’a ikinci çay gelmiş. Çayı 

üfleyerek içmiş. Yıllarca anasına sormuş dur-
muş: ‘’Anacığım o gün çayı döktüm, bir tokat 
vurmadın; neden vurmadın?’’

Bu sorunun yanıtını anası yıllar sonra oğlu-
nun öğretmenlik yaptığı köy okulunda vermiş. 
Oğlunun sınıfını görmek isteyen Elif Baykurt o 
gün sınıfa girer, oğlunun ders verişini izler.

Beş sınıfı birden okutan Fakir Baykurt 
anasının ders izlemeye geldiği günü şöyle 
anlatıyor:

“Sınıfta estim, gürledim!”
Ders bitince dışarıya çıkıyorlar, yazar ana-

sına soruyor:
“Anacığım, beğendin mi öğretmenliğimi?”
Anası:
“Eh, işte fena değil!” diyor...
“Nasıl fena değil, müfettişler geliyor; iyi 

veriyor, pekiyi veriyor. Sen de fena değil diyor-
sun, nasıl olur böyle?”

Anası:
“Yıllarca sordun, durdun. Şimdi söylüyo-

rum, aç kulağını dinle! Ben sana çay döktüğün 
gün kızsaydım, içindeki aslan küserdi. Döv-
seydim, o aslan ölürdü! Böyle öğretmen falan 
olamazdın. İşte, sen de benim yaptığımı yap 
ve sakin ol. Dayak atıp bu çocukların içlerinde-
ki aslanı sakın öldürme!...”

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük öğrencilerin ödüllerini verdi

“CAMİYİ SEVİYORUZ,
NAMAZDA BULUŞUYORUZ”
Doğanşehir de Çocuk-
lara camiyi ve namazı 
sevdirmek için 15 tatilde 
yürürlüğe konulan “Ca-
miyi Seviyoruz Namaz-
la Buluşuyoruz” proje-
si kapsamında camiye 
devam eden öğrenciler 
arasında yapılan puan 
değerlendirmesinde en 
çok camiye, beş vakit 
namaza devam eden 
öğrencilerimize ödülle-
rini Doğanşehir Beledi-
ye başkanı Vahap Kü-
çük verdi. 3’TE

Ankara’da Doğanşehirlilerin
Sesi Tacettin Ayhan Olacak

Ankara Doğanşehirliler 
Derneği Genel kurulu 
gerçekleşti. Düzenlenen 
Genel kurulda Dernek 
başkanlığına Av.Tacet-
tin Ayhan getirildi.2’DE

DOĞANŞEHİRDE OTOBÜS KAZALARININ
ÖNLENMESİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI

SAYFA 2

İş adamından Sürgü Gençlik Spora Malzeme Desteği
Sürgülü 
İşadamı 
Rıdvan 
Budak'tan 
Sürgü 
Spor'a 
malzeme 
desteği ya-
pıldı. 2’DE
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GENEL KURUL İLANI
DOĞANŞEHİR ELMA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Doğanşehir Elma Üreticileri birliği 2018-2019 Yılı olağan genel kurulu 10/03/2020 Salı  günü sa-
at:11:00’de Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği Ofisinde aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacak-
tır.
Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı taktirde 17/03/2020 Salı günü aynı adreste, aynı saat ve aynı 
gündem doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.
Tüm üyelerimizin toplantıya aslen katılmaları ilanen duyurulur.
GÜNDEM;
1.Açılış ve yoklama
2-Başkanlık Divanının teşkili, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-2018-2019 yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
4-2018-2019 Yeminli Mali Müşavir  denetim raporunun okunması
5- 2018-2019 yılı bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin İbrası
7- 2019-2020 yılı tahmini bütçenin ve çalışma programının görüşülüp karara bağlanması
8-Birliğin fesih edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması 
9- Dilek ve Temenniler.
10- Kapanış

Ankara’da Doğanşehirlilerin
Sesi Tacettin Ayhan Olacak

Ankara Doğanşehirliler 
Derneği Genel kurulu gerçek-
leşti. Düzenlenen Genel kurul-
da Dernek başkanlığına Av.Ta-
cettin Ayhan getirildi. 

Ankara Doğanşehirliler 
Derneği yeni başkanı Avukat 
Tacettin Ayhan yapmış olduğu 
yazılı açıklamada; 

"Ankara Doğanşehirliler 
derneğinin yapmış olduğu Ge-
nel kurulda toplantıya katılan 
hemşerilerimizin destekleri ile 
dernek başkanlığına seçilmiş 
bulunmaktayım. Derneğimizin 
bugünlere gelmesinde önemli 
katkıları olan geçmiş dönem 
başkanlarımızdan kurucu 
başkanımız Atilla Özdemir'e 
daha sonra ki başkanlarımız 
Süleyman Bilgili, Ali Güngüt 
ve yönetim kurulundaki hem-
şerilerimize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Elma diyarı Doğan-
şehir ilçemizi başkentte en İyi 
şekilde temsil etmek için STK 
deneyimleriyle bana destek 

olacaklarına güvendiğim ve 
derneğimizin kurucularından 
Kamil Göksu ve Atilla Özde-
mir'de yönetimde yer alarak 
görev almışlardır. Önümüzde-
ki günlerde yönetim kurulu-
muzla toplantı yapıp Hakkari 
Valimiz ve benimde okul ar-
kadaşım Sayın İdris Akbıyık'ın 
katılacağı bir yemekli toplantı 
düşünüyoruz. Bu toplantıda il-
çemizin yetiştirdiği çok önemli 
bürokratlarımız, akademis-
yenlerimiz, bilim insanları, iş 
insanları ve Ankara'da ki tüm 
Doğanşehirli hemşerilerimiz 
ile bir arada olup güç birliği 
yapacağız. Bu toplantımız Do-
ğanşehirli hemşerilerimizin 
tanışma ve kaynaşmasına ve-
sile olacaktır. Ben Ankara'da 
ki tüm hemşerilerimize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum hep-
sinin desteği ile Doğanşehir 
ilçemiz adına bir çok projeyi 
hayata geçireceğimize inanı-
yorum." dedi.

DOĞANŞEHİRDE OTOBÜS KAZALARININ
ÖNLENMESİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI

Bakanlığımızca “Trafik Güvenliği Uy-
gulama Politika Belgesi” uygulamaya 
konularak trafikte sürücü, yolcu ve yaya 
olarak yer alan insan unsurunun yaptığı 
kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden oldu-
ğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik 
kısa vadede yapılacaklarla ilgili güvenli 
sistem yaklaşımı benimsenmiş; kaza ne-
denli ölümler ve ciddi yaralanmaların en 
aza indirilmesi, bu kazalardan kaynaklı 
sosyo-ekonomik kayıpların (iş gücü, za-
man, maddi hasar, gelir kaybı, acil mü-
dahale, kurtarma, tedavi, rehabilitasyon, 
kazazede yakınlarının uğradığı maddi ve 
manevi zararlar vb.) yanı sıra bireyi, top-
lumsal hayatı ve kamu güvenliğini tehdit 
eden risklerin ortadan kaldırılması he-
deflenmiştir. Bu kapsamda Doğanşehir  
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu baş-

kanlığında 21.02.2020 
tarihinde saat 10:00’da 
Kaymakamlık toplantı 
salonunda  Doğanşehir 
Jandarma Komutanı, 
Doğanşehir  Emniyet 
Müdürü, Doğanşehir  
Milli eğitim Müdürü, 
Trafik bölge Müdürlüğü 
Temsilcisi Doğanşehir 
Belediyesi temsilcisi, Doğanşehir Belediye 
Ulaşım Şirket Müdürü ve diğer paydaşla-
rın katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda;

Kış lastiği kontrolü uygulamalarının 
titizlikle yapılması, hız kontrolü, takograf, 
ışık, far, zincir, emniyet kemeri gibi teknik 
donanım ve ekipmanların trafik dene-
timlerinde kontrol edilmesi, toplu taşıma 
araçlarının yolcu indirme bindirme yerleri 

dışında trafiği tehlikeye düşürecek şekil-
de yolcu indirip bindirme yapmamaları, 
okul önlerinde öncelik yayanın gerektirdi-
ği yatay ve dikey işaretlemelerin yapılma-
sı daha önce yapılanlardan silinen yatay 
işaretlerin tekrar çizilmesi, gerekli yer-
lere kasis yapılması için ilgili kurumlarca 
gerekli çalışmaların yapılması kararlaştı-
rıldı.

İş adamından
Sürgü Gençlik
Spora Malzeme
Desteği

Sürgülü İşadamı Rıdvan Budak'tan Sürgü 
Spor'a malzeme desteği yapıldı. 

Doğanşehir Sürgülü İşadamı ve Çamlı-
ca Restaurantlar sahibi Rıdvan Budak Sürgü 
Gençlik Spor Kulübü’nün antrenmanlarını zi-
yaret ederek kulübün forma, tutmalık ve diğer 
bütün malzemelerine sponsor olarak destekte 
bulundu.

Sürgü gençlik Spor kulübünden yapılan 
açıklamada; "Kulübümüzün Forma, krampon 
ve diğer bütün malzemelerinin masraflarını 
üstlenen Sürgülü İş adamı ve Çamlıca Resta-
urantların Sahibi Sayın Rıdvan Budak bugün 
ki antrenmanımızı ziyaret ederek kulübümüze 
yardımda bulunmuştur. Kendilerine ve Budak-
san şirketine çok teşekkür ediyoruz." 

İşadamı Rıdvan Budak, “Genç futbolcuları-
mızın her zaman yanındayız. Emin adımlarla 
yoluna devam eden takımımızın oyuncularını, 
Heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyorum" dedi. 
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Hak Muhammet Ali dir

Kul hakkıyla gelme diyen

Hak Muhammet Ali dir dost

Mazlum ahı alma diyen 

Hak Muhammet Ali dir dost

Hem canımsın hem cananım

Hep pirimsin hem sultanım

Hem terazim hem vicdanım

Hak Muhammet Ali dir dost

İnan dünya boştur inan

Yavaş yavaş gider kervan

Son duraktan bekler divan

Hak Muhammet Ali dir dost

Şu dünyanın varı sevgi

Ondan verir iki dengi

Sır perdesindedir rengi

Hak Muhammet Ali dir dost

Gülizar der geldim geçtim

Nazlı cana kefen biçtim

Beyhude boşa dolaştım

Hak Muhammet Ali dir dost

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Karganın çıkardığı ses... Eleştirme işi... 2. Eriği andı-

ran, eriğe benzeyen, erik gibi... Dondurulmuş meyve suyun-
dan yapılan bir tür pelte... 3. Samsun iline bağlı ilçelerden 
biri... İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... 4. Bir şeyin geçtiği 
veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, 
emare... Notalamak işi, notasyon... Verme, ödeme (eski)... 
5. Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan 
(kimse)... Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya 
kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum 
bakımından zengin toprak... 6. Bir şeyin kenarlarından mer-
keze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer... Bütün 
çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, 
iyi görünen... Saçma, saçma sapan söz (eski)... 7. Bütün var-
lıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân... Re-
sim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi... Bir şeyin, bir 

yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka... 8. Helyum elemen-
tinin simgesi... Paylama... Yok olan, ortadan kalkan (eski)... 
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 9. Sinir 
uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, 
sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı... 
Cehennem (eski)... Giysi, yorgan çarşafı, yastık kılıfı vb.nin 
gereken belirli yerlerine düğmenin geçirilebilmesi için ip-
likle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük 
yarık... 10. Osmanlı Devleti’nde padişah öldüğünde tahta 
geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca ka-
bul edilip onaylanması (eski)... Derinin gözeneklerinden sı-
zan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu 
sıvı, arak... Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür 
kıyı teknesi... 11. Kuması olmayan... Biçim... 12. Gözde sarıya 
çalan kestane rengi... Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak (halk 
ağzı)... Samaryum elementinin simgesi... 13. Taranmış... İta 
amiri (eski)... 14. İki önermesi bulunan ve her iki önermenin 

vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma... Sodyum ele-
mentinin simgesi... Bir, tek... 15. Önünde yürümek...

Yukarıdan aşağıya
1. Yararsız, uzun uzadıya konuşma... 2. Yeryüzü parçası, 

yerey, yer, toprak... Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı 
olan, zeyrek... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 3. 
Futa... Boa yılanı... Genellikle şeker hastalarının şeker yerine 
kullandığı, maden kömürü katranından elde edilen, beyaz.. 
4. Çuha çiçeğigillerden, tohumları kafes kuşlarına yem ola-
rak verilen bir bitki... Akümülatör... 5. Koruma aracı... Çinko 
elementinin simgesi... Savaş sırasında orduya yardımcı ola-
rak toplanan silahlı halk gücü... 6. Şarkı... Yünün dövülme-
siyle yapılan kalın ve kaba kumaş (halk ağzında)... Takılmış, 
tutturulmuş, asılmış... 7. At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 

tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen 
(gün, hafta, ay, mevsim, yıl), ferdası... Rütbesiz asker, nefer... 
8. Shetland adalarında yetişen koyun türünün yününden ya-
pılan kumaş, örgü vb... Arılamak işi, tenzih... 9. Talyum ele-
mentinin simgesi... Tanrıtanımazlık... Bir kimseyi kötüleme, 
yerme, yergi (eski)... 10. İmamlık (eski)... Dış (spor)... Çok kü-
çük veya kısa... 11. Radyo dalgalarının yankısını alarak cisim-
lerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemi-
lerde kullanılan cihaz... Anlam bakımından birbirleriyle ilgili 
cümleleri birbirine bağlayan bir söz... Onluklar (eski)... 12. 
“İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anlamın-
daki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sö-
zünde geçer... Ad soylu kelimeye eklenerek kime veya neye 
ait olduğunu bildiren ek... 13. Bir düşüncenin, bir görüşün 
başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse... Uzak 
Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Kendi-
sinin olan bir şeyi, 
yasaya uygun 
olarak dilediği 
gibi kullanabilen 
kimse, sahip... 14. 
Kalkan, zırh vb. 
korunma aracı... 
Bir ilde devleti 
temsil eden en 
yetkili yönetim 
görevlisi, ilbay... 
Bir şeye duyu-
lan eğilim, arzu, 
şevk... 15. Aynı sa-
yıyı almak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

RESİMSİN
Lale arar resim çıkar
Fırça çalar nehir akar
Renk istersin yaprak bakar
Gözler yorgun bilmem neden

Terlik giyer ayak çıplak 
Figür çıkar yüzleri ak
Beni yordun kara toprak
Ömür geçti bilmem neden

Zaman ile akar nehir
Güvercinle gelir emir
Gece ile koca şehir
Sevda yorgun bilmem neden

Bir el ile çalar boya
Kâğıt güldü doya doya
Gece ile gerçek rüya
Dostlar yorgun bilmem neden

Sular akar köpük beyaz
Resim olmuş tel ile saz
Bahar ile koca bir yaz
Yorgun düştü bilmem neden

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük öğrencilerin ödüllerini verdi

“CAMİYİ SEVİYORUZ,
NAMAZDA BULUŞUYORUZ”

Doğanşehir de Çocuklara 
camiyi ve namazı sevdirmek 
için 15 tatilde yürürlüğe konu-
lan “Camiyi Seviyoruz Namazla 
Buluşuyoruz” projesi kapsa-
mında camiye devam eden öğ-
renciler arasında yapılan puan 
değerlendirmesinde en çok ca-
miye, beş vakit namaza devam 
eden öğrencilerimize ödüllerini 
Doğanşehir Belediye başkanı 
Vahap Küçük verdi.

 Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük Yaptığı açık-
lamada; “Diyanet İşleri Başkan-
lığı tarafından başlatılan proje 
çerçevesinde ilk ve orta öğre-
nimdeki öğrencilerimizin ya-
rıyıl tatilinde camiye gitme ve 
namaz kılma alışkanlığı kazan-
dırılması hedefleniyordu. Prog-
ram sonunda öğrencilerimize 
çeşitli ödüller verilmesi plan-
lanıyordu. 18 Ocak-02 Şubat 
tarihleri arasında uygulanacak 
programa katılmak isteyen 
öğrenciler Cami görevlilerine 
başvuru yaparak. Camilerin 
asli fonksiyonunun ibadethane 
olmasının yanında, birer eği-
tim-öğretim mekânı ve sosyal, 
kültürel faaliyetlerin merkezi 
olarak kullanılmasını sağlamak 
amacıyla birçok hizmet ger-
çekleştiren Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, okula giden çocukların 

ara tatil dönemlerinde cami ile 
bağının kurulmasını sağlamak 

ve cemaat alışkanlığı kazandır-
mak için proje geliştirdi.” Dedi. 
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A.Vahap Kaygusuz

“Örnek Bir yaşam Hikâyesi
“Vahap Küçük”

Bizim Vahap ağabeyimiz, Bizden küçüklerin Vahap Amcası, 
Daha küçüklerin ise Vahap dedesinden bahsedeceğim.

Her ne kadar Protokolde Belediye Başkanı olarak geçse de 
o herkesin hayırseverliğiyle tanıdığı bir gönül insanı, İşadamı 
ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük.

Yardımseverliğini bildirmeyen, cebine koyduğu büyük mik-
tarlı bir parayla çarşıya çıkan dönüşünde cebinde ekmek ala-
cak parası kalmayan Vahap Amcadan bahsedeceğim ve şahit 
olduğum birkaç hadiseyi anlatıp yaşamını özetleyeceğim.

Vahap Abiyle yaklaşık 20 yıl aynı çıkmaz sokağı paylaştık. 
Kimin başı sıkışsa, kimin çözülmez bir işi varsa Vahap amcanın 
yanında.

Yaptığı yardımların hesabı yok. Okul, Sağlık ocağı, Öğrenci 
Yurdu, Hastane ve Cami başta olmak üzere birçok tesisin yapı-
mında emeği, katkısı olan bir Vahap amca.

Bir gün karşılaştık. Adaş araban müsait mi diye sordu. Mü-
sait olduğunu söyleyince bir akçadağa gidip gelelim dedi. Olur 
dedim. Birlikte Akçadağa gittik. Gazeteci olduğumu bildiği için 
bana sen burada bekle beni diye, Akçadağ meydanında beni 
bırakıp bir yere gitti. Sen yemeğini ye, çayını iç az işim var dedi 
ve gitti.

Sonra geldi. Birlikte çay içerken mahalle muhtarı gizlice 
konuyu: “Biz Vahap amcaya Camimizin artezyen kuyusu açı-
lacaktı. Yardım talebiyle Doğanşehir’e gittik. Siz makbuzunuzu 
cebinize koyun. Gidin adam bulun, artezyeni yaptırın. Su çıkar-
sa bana haber verin dedi. Biz de dediğini yaptık. Artezyen bu 
gün tamamlandı. Caminin suyu bağlandı. Vahap amca gelip üc-
retini ödedi” diye anlattı.

Bir başka yardım hikâyesi, Doğanşehir’de yaklaşık 10 civa-
rında market var. Özellikle Ramazan ayında Vahap amca rama-
zan kolisi yaptır. Marketlerin hiçbirinden fiyat sormaz. Herkese 
aynı listeyi verir. Örneğin 10’ar koli alacak. Herkes kestiği fa-
turanın karşılığını pazarlıksız olarak alır. Sonrasında ise görev-
liler tarafından, özellikle köylerdeki, mahallelerdeki fakirlerin 
kapıları çalınır. Paket kapı önüne bırakılıp gidilir. Vatandaş yar-
dımın nerden geldiğini bilmez. Hayır dediğin böyle olur.

Yine okullarda okuyan öğrencilere yapılan yardım konusu 
var. Hele bu konu Türkiye’ye değil, yardım konusunda dünyaya 
örnek olacak cinsten. Har yıl okullara form gönderilir. Öğret-
menler çocukların cinsiyetti, bedeni, kilosu, ayakkabı numa-
rası gibi bilgileri listelere yazarlar. Listeler önce sınıf bazında, 
sonra okul bazında, toplanır ve LC Waikiki merkezine gönderi-
lir.

Yardım departmanında çalışan yaklaşık 1000 kişi ellerin-
deki listelere göre 1. kalite ürünleri ihtiyaca göre paketlerler. 
Sonra adrese ulaştırırlar. Ertesi gün okul cıvıl cıvıl olur. Giysi-
ler birbirine benzemez ama herkes yeni giyesilerle mutludur. 
Kimin ne aldığını kimse görmez ve bilmez. Bu arada emeği 
geçenler de unutulmaz. Bu dağıtım sistemi ayrı bir konudur. 
Bunu ayrı bir şekilde Türkiye’ye örnek olması açısından ele al-
mak lazım.

Diğer yandan Malatya Eğitim Vakfı tarafından verilen öğ-
renci bursları var. Bu burslar da yüksekokullarda okuyan öğ-
rencelerin okumalarına imkân sağlar. Aileleri rahatlatır ve Ai-
lelilerden de dua alır.

Dönemdir Belediye Başkanlığı yapıyor Vahap amca. Beledi-
yeden maaş almaz. Geleni gideni de halen boş çevirmez. Atar 
elini cebine arkasını dönerek kimseye hissettirmeden talep sa-
hibinin avcuna bir şeyler sıkıştırır.

Problemi olan gelir Vahap Amcanın yanında. Problemi çö-
zülmüş olarak döner. Sevilir sayılır Vahap amca. Sözünde de 
çıkılmaz.

Bir de şu var. Bu yazımı okursa bana da biraz sitem eder. 
“Yav sen bunları niye yazdın. Ben Allah rızası için yapıyorum” 
der. Bunu da biliyorum.

Kısaca örnek bir yaşam hikayesi var Vahap Amcanın. Anla-
tacak çık şey ver ama. “Allah rızası için yapılanlar anlatılmaz, 
Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli” diye uyarıda bulunarak, 
“Bunları geç” diyerek sorduğumuz soruları cevaplamaz.

Ömrün uzun olsun Vahap Amca. Senin gibi insanlara mem-
leketin çok ihtiyacı var.

“HSK ÜYELERİNİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”
Kamuoyunda Gezi davası olarak 

bilinen yargılama sonucunda sa-
nıklar hakkında beraat kararı veren 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkan ve üyeleri hakkında HSK ta-
rafından soruşturma yapılmasına 
izin verildiği öğrenilmiştir. Beraat 
kararının hemen sonrasında kara-
rı veren hâkimler hakkında böyle-
si bir tasarrufta bulunulması TÜM 
YARGI GÖREVİ YAPANLARA AÇIK 
BİR GÖZDAĞIDIR.

ANAYASA'NIN 138. MADDESİ 
YARGI BAĞIMSIZLIĞINI KATI BİR 
ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞ; " Hâkimler, 
görevlerinde bağımsızdırlar, Ana-
yasaya, Kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdani kanaatlerine göre 
karar verirler. Hiçbir organ, ma-
kam, mercii veya kişi, yargı yetkisi-
nin kullanılmasında mahkemelere 
ve hakimlere emir ve talimat vere-
mez, genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz. Görülmek-
te olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanıl-
ması ile ilgili soru sorulamaz, gö-
rüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz. Yasama ve 
yürütme organları ile idare, mah-
keme kararlarına uymak zorunda-
dır; bu organlar ve idare, mahkeme 
kararlarını hiçbir surette değiştire-

mez ve bunların yerine getirilmesi-
ni geciktiremez." Denilmiştir.

HSK’ nın ANAYASA’NIN açık 
hükmüne rağmen özellikle BERAAT 
kararı sonrası böylesi bir tasarruf-
ta bulunması benzer karar veren 
mahkeme hâkimlerinin açık bir şe-
kilde baskı altına alınması ve ANA-
YASANIN AÇIK İHLALİDİR. 

Hukuk Devletinden bahsedile-
bilmesi için; Adil yargılanma hak-
kı, hakim ve savcı teminatı, doğal 
hakim ilkesi, masumiyet karinesi, 

düşünce ve ifade özgürlüklerinin 
yargı marifetiyle korunması, evren-
sel hukuk normları ile imzalanan 
uluslararası sözleşmelere uyulması 
gerekliğini bir kez daha vurgularız.

Bu çerçevede eğer HSK tara-
fından sadece verdikleri karar ne-
deniyle hakimler hakkında soruş-
turma izni verilmesi kararı alınmış 
ise bu kararı veren HSK Üyelerini 
istifaya davet ediyor, bu davetimizi 
tarihe not olarak düşüyoruz. Kamu-
oyu ile saygıyla paylaşırız.

Doğanşehir Spora Moral Yemeği
Amatör küme spor mü-

sabakaları öncesi Doğan-
şehir Belediye Spor Kulübü 
oyuncularıyla moral ve mo-
tivasyon amacıyla yemekte 
bir araya gelindi.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük, Doğanşehir 
Jandarma Bölük Komutanı 
Tolga Coşkun, İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürü Osman Şen, 
kulüp başkanı, yöneticiler 
ve sporcuların katıldığı ye-
mekte Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu, yeni sezon-
da takıma başarılar diledi.

MALATYA GALİBİYETE HASRET
Süper Lig’in 23. haftasında 

Yeni Malatyaspor, sahasında ko-
nuk ettiği Antalyaspor karşısın-
da son dakikalarda yediği golle 
2-1 mağlup oldu.    

Süper Lig'in 23. haftasında 
BtcTurk Yeni Malatyaspor, An-
talyaspor'u ağırladı.  Yeni Malat-
ya Stadyumu'nda saat 13.30'da 
başlayan karşılaşmanın he-
nüz 8. dakikada Antalyaspor 
Fredy'le 1-0 öne geçti. Sarı kır-
mızılılar 29. dakikada Umut 
Bulut'la skoru eşitlerken maçın 
89. dakikasında sahneye çıkan 
Lukas Podolski Antalya’ya gali-
biyeti kazandıran golü kaydetti. 

Mücadelenin 31. dakikasında 
2. sarıdan kırmızı kart gören Si-
nan Gümüş Antalyaspor'u 10 kişi 
bıraktı.Bu sonuçla Antalyaspor 
puanını 25'e yükseltirken, Yeni 
Malatyaspor 24 puanda kaldı. 


