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ÇİLEK NE ÖĞRETMENİM

Diyarbakır’ın bir dağ köyünde ilköğretimde görev yapan 

öğretmen Matematik dersinde;

– Bir kasada şu kadar çilek varsa, 10 kasada kaç çilek var-

dır? Diye öğrencilerine bir soru soruyor.

Öğrenciler:

– Öğretmenim çilek ne? Diyorlar.

Öğretmen:

– İşte çocuklar çilek. Diyor.

– Biz hiç çilek yemedik diyorlar.

Bunun üzerine öğretmen pes etmiyor, oturup Bursa’daki 

tarım firmalarına toprak numunesi yolluyor ve diyor ki;

– Bu toprakta çilek yetişir mi? diyor.

Bursa’daki firmalardan cevap geliyor.

– Evet, Diyarbakır şartlarında çilek yetişir.

Hatta mektubun yanında çilek fideleri ve yetiştirme şeklini 

anlatan bir tarif yolluyorlar. Öğretmen öğrencilere okuyor 

nasıl yetiştirileceğini, çıkarıyor bahçeye ve diyor ki:

– Bu sene size matematikten sınav yok.

Öğrenciler:

– E nasıl not alacağız öğretmenim?

Hepsine bahçeyi kazdırıp, çilekleri diktirip, can sularını 

verdikten sonra her birine dörder çilek fidesi verip:

– Şimdi gideceksiniz evinize anne babanıza ben size nasıl 

öğrettiysem sizde onlara öyle öğreteceksiniz.

Çocuklar gidiyorlar evlerine hepsi anlatıyorlar ve çilekleri 

dikiyorlar ve öğretmen diyor ki:

-Çilek mevsimi gelince getireceksiniz tabakta on tane 

çileğe bir not alacaksınız.

Çocuklar tabaklarla getiriyorlar, çilekleri sayıyor öğret-

men, eksik olanlara da tam not veriyor ve sonra diyor ki:

– Çocuklar nasılmış tadı?

Öğrenciler:

-Valla ucunda not vardı diye yiyemedik.

– Hadi bakalım yiyin. Diyor öğretmen.

Çocuklar ağızlarını burunlarına bulaştıra bulaştıra yiyorlar 

çilekleri. Aradan iki yıl geçtikten sonra çilek girmemiş o köyün 

halkı şu anda Diyarbakır’ın pazarında çilek satıyorlar.

Şimdi düşünüyorum da, öğretmen olmak bu işte gerçek-

ten… Tahtada müfredat anlatmak değil… Bulunduğun yere, 

bulunduğun ülkeye, okula bir şeyler katmak…

ADINI BİLMEDİĞİMİZ BU ÖĞRETMENE EN

DERİN SEVGİ VE SAYGIYLA

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Zelyurt:
Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

2022 yılı asfalt sezonunda rekor seviyede asfaltlama çalışması gerçek-
leştirerek Malatya genelinde asfaltsız yol bırakmayan Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmaları-
na aralıksız bir şekilde devam ediyor.3’TE
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Zelyurt: En Ucuz Millet Bahçesini Biz Yapıyoruz
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zel-
yurt, ilçeye yapılan 
çalışmalar hakkın-
da bilgiler verirken, 
"Millet Bahçemizin 
adı da Vahap Küçük 
millet bahçesi ola-
cak" dedi.2’DE

Başkan Zelyurt’tan Derinhaber’e Ziyaret
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zel-
yurt, ve Başkan Yar-
dımcısı Ömer Karakö-
se, AK Parti Belediye 
Meclis üyeleri Hasan 
Kaplan, Mustafa Biri-
şik ve Mehmet Öksüz 
Derinhaber'i İmtiyaz 
sahibi Kayhan İnce-
oğlu'na ziyarette Bu-
lundular.3’TE
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BİR FIKRA!!!

Bilmiyorum zamanımıza uyar mı???
Üniversitede okuyan bir öğrenci yıl sonu 

sınavlarına girmiş ve arkadaşına:
- Ben memleketime gidiyorum, sınavlar 

belli olduktan sonra bana sonuçları
Bildir, ancak telefona ben çıkarsam bana 

söylersin.
Telefona annem çıkarsa zayıfım olmaz da, 

eğer bir tane olursa Ebubekir’ in selâmı var,-

dersin....
İki zayıf imkânsız da eğer olursa Ebubekir’ 

in Ömer’ in selâmı var, dersin.
Üç zayıf hiç olmaz da eğer olursa Ebube-

kir’ in, Ömer’ in, Osman’ ın selâmı var dersin.
Dört zayıf imkânsız da eğer olursa, Ebu-

bekir’ in, Ömer’ in, Osman’ ın, Ali’ nin selâmı 
var dersin,

şeklinde konuşup memleketine gelir. Bir 
zaman sonra sınavlar belli olur, arkadaşı sınav 
sonuçlarını bildirmek için telefona sarılır, tele-
fona öğrencinin annesi çıkar.

-”Teyze, oğlunuza söyle, Ümmet-i Muham-
medin selâmı var..

Zelyurt: En Ucuz Millet Bahçesini Biz Yapıyoruz
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 

Zelyurt, ilçeye yapılan çalışmalar hak-
kında bilgiler verirken, "66 dönümlük 
gibi büyük ve çamlık alana en ucuz mil-
let bahçesini biz yapıyoruz. Doğanşehir 
millet bahçesini kazandıracağız ve Millet 
Bahçemizin adı da Vahap Küçük millet 
bahçesi olacak" dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, belediyede yapılan çalışmalar 
hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğanşehir ilçesinin daha yaşanıla-
bilir şehir yapmak için çalışma ekiple-
riyle gece gündüz demeden çalıştıklarını 
ifade eden Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, yaptıkları hizmetler hakkında bilgi 
verdi. Başkan Zelyurt Doğanşehir ilçesi-
ne bağlı Savaklı mahallesinde bulunan 2 
bin 800 metrekarelik arazi sorunu hak-
kında çalışma içerisinde olduklarını ve 
bu arazinin yasalaşarak vatandaşa ve-
rilmesi için uğraş verdiklerini aktararak 
süreci değerlendirdi.

Zelyurt, “Belediye başkanı olduktan 
sonra önümüze gelen en önemli mese-
lelerden biri Savaklı mahallemizin arazi 
meselesidir. Buranın geçmişinde 4 bin 
dekar bir araziyken köylüler kendi ara-
larında bin 200 dekarının imarını yap-
tırıyorlar. Paylaşma yapıyorlar geriye 2 
bin 800 dekarlık bir alan kalıyor. 2014 
yılında Malatya’nın Büyükşehir olması 
ile 2 bin 800 dekar arazinin tamamı Do-
ğanşehir Belediyesi bünyesine geçiyor. 
Tek bir çözüm noktası var satışla yapı-
lacak. Köylünün kendi malı ve köylüye 
ciddi maliyete satmanız gerekiyor. Bu 
da haksızlık. Bunun için Öznur Çalık ve-
kilimizle görüştük. Ankara’da yerel yö-
netimler genel müdürü Turan Konak ile 
görüştük. Daha sonra Öznur vekilimiz ve 
belediye başkanlarımızla birlikte gittiği-
miz zaman Çevre Şehircilik Bakanımızla 
görüştük. Olayı anlattım. Bakanımız dedi 
ki ‘ne yapabiliriz?’ dedim ki metrekaresi 
10 lira olsa 28 milyon yapıyor. Bunu köy-
lünün ödeme şansı yok deyince, kendi 
malını köylüye satıyoruz. Bakan Kurum, 
‘ vatandaş ödeyemez’ bunu dedi. ‘ne 
yapmak gerekiyor’ deyince buna yasal 
bir düzenleme gerekiyor dedi. Turan bey 
çalışma başlatılacağının söyledi” ifade-
lerine yer verdi.

ÖZEL YASA ÇIKACAK
Arazinin yasalaşarak vatandaşa ve-

rilmesi için Savaklı’ya has özel bir yasa-
nın çıkacağına da değinen Zelyurt, “Tu-

ran bey avukatlar ile bir araya gelerek 
bunu alt yapıyı oluşturacak bir yasal dü-
zenlemeyi yaptılar. Şimdi o yasal düzen-
lemenin meclise getirilmesi gerekiyor. 
Gurup başkanvekilimiz Mustafa Elitaş’a 
konuyu ilettiler. Bundan sonra bunun ta-
kipçisi olup meclise gelip, torba yasaya 
koyması gerekiyor. Bu konuda Öznur ve-
kilimizin ciddi gayretleri var. Bunun ta-
kipçisi olarak Savaklı’ya has bir özel yasa 
çıkacak ve vatandaşımız kendi arazisi ile 
buluşacak” dedi.

MECLİSTE GÖRÜŞMELER 
DEVAM EDİYOR

Tütün yasasının ne durumda olduğu-
na da değinen Zelyurt, “ Doğanşehir’in 
ana geçim kaynağı tütün, ciddi manada 
tütün ekimi yapılır. Tütünün marka de-
ğeri Çelikhan olarak geçer ama benim 
ilçemde üretilen tütün Çelikhan’da üreti-
len tütünden fazladır. Tütün ekimi yapan 
bölgelerimiz daha önceden tarım faali-
yetleri vardı ama şuanda tarlalarımızda 
yüzde 80 tütün ekimi var. Kooperatif 
çalışması, tütün yasası çalışması yapıldı. 
250 kişiyle kooperatif kurulması öngörü-
lüyor. 750 metrekare kapalı alan isteni-
yor. O da imar dışında olacak, tarım

alanı olmayacak çok sorunlu. Bu du-
rumu vekillerle görüştük. Sonrasında 6 
ay erteleme geldi. Bu üçüncü ertelemey-
di. 24 muhtarımızı alarak vekillerimizle 
birlikte gurup başkanvekilimizle, yar-
dımcılarıyla görüştük. Taleplerimizi din-
lediler. İç İşleri bakanımızla da tütünün 
satışı konusunda görüşmeler yaptık. Çiğ 
süt örneği uygulanabilir mi? Biz talep-
lerimizi ilettik kooperatif konusuna al-
ternatif başka imkanlarda olsun sadece 
kooperatifle tütün ekicisi sınırlandırma-
sın, vergi bu kadar olmasın, fabrikasyon 
tütünle bir tutulmasın gibi konularda 
taleplerimiz ilettik. Şuanda bu konuda 
çalışmalar yapılıyor. Mecliste görüşme 
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR 
DOĞALGAZ DAN 
FAYDALANIYOR

İlçedeki doğal gaz çalışmaları hak-
kında bilgi veren Zelyurt, “İlçe merkezi-
mizin yüzde 98’i ana hat olarak yapıldı. 
Vatandaşımız şuanda doğal gazımızdan 
faydalanıyor. Doğalgaz noktasında ilçe 

merkezimiz konfor-
lu yaşamla buluş-
turduk. Rahmetli 
Vahap başkanımız 
döneminde başla-
yan çalışma benim 
dönemimde de de-
vam etti ve devam 
etmekte. Vatandaşı-
mızın mağdur olma-
ması adına destek 
vermeye çalışıyoruz. 
39 mahallemiz var. 
4 merkez mahalle 
doğalgazdan fayda-
lanıyor. 6 tane de 

belde belediyesinden geçme belediyele-
rimiz Sürgü, Kurucuova, Erkenek 3 binin 
üzerinde olan en büyük mahallelerimiz 
için de çalışma başlatıldı ve çalışma 
olumlu sonuçlanırsa bu mahallerimiz 
de doğalgaz ile buluşturulacak. Diğer 
mahallerimiz için de imkanlar ölçüsün-
de doğalgaz müracaatında bulunacağız. 
Doğalgaz çekilirken imar durumu çok 
önemli. Diğer mahallerimizde imar du-
rumu biraz daha sıkıntılı o yüzden bu 
mahallere öncelik verdik” diye konuştu.

"66 DÖNÜMLÜK 
ALANA EN UCUZ 

MİLLET BAHÇESİNİ 
YAPIYORUZ"

Vahap Küçük Millet Bahçesindeki 
çalışmaların devam ettiğini ve en ucuz 
millet bahçelerini ilçe olarak kendile-
rinin yaptığını ifade eden Zelyurt, “Va-
hap Küçük, Doğanşehir ve Malatya için 
bulunmaz bir değerdir. Çok ciddi devlet 
yatırımlarının getirilmesine vesile oldu. 
Hastaneden, okullara, cami, cem evi, 
taziye evlerine kadar hepsinde emeği 
vardır. Şuanda da evlatları aynı şekilde 
devam ediyor. Vahap başkan dönemin-
de planlanan Millet Bahçesi faaliyete 
geçmemişti. 66 dönümlük gibi büyük ve 
çamlık alana en ucuz millet bahçesini biz 
yapıyoruz. Doğanşehir millet bahçesini 
kazandıracağız ve Millet Bahçemizin adı 
da Vahap Küçük millet bahçesi olacak. 
Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edi-
yor” dedi.

Zelyurt, toplumun sosyal, dini ve 
kültürel faaliyetleri açısından destekle-
rinin devam ettiğini aktararak, “ GENÇ-
LİK MERKEZİnin, Yarı Olimpik Havuz için 
çalışmalar başladı. Gençlik merkezimi ve 
yarı olimpik havuzumuzu tamamlaya-
rak ilçemize kazandırarak gençlerimize 
teslim edeceğiz. BIÇAKÇI TAZİYE evi de 
bitmek üzere. Biz ilçe belediyesi olarak 
CAMİLERE, KURAN KURSLARINA, TAZİYE 
EVLERİNE VE CEM EVLERİNE ciddi des-
tekler veriyoruz. Toplumun sosyal, dini 
ve kültürel faaliyetleri açısından destek-
lerimize tüm hızıyla devam ediyoruz” 
diye konuştu.

ERKENEK, KURUCAOVA 
VE SÜRGÜ İÇİN 

DOĞALGAZ
Doğanşehir İlçesi Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt, ilçelerinin en büyük ma-
halleleri olan Sürgü Erkenek ve Kurucao-
va Mahallelerinde vatandaşların sürekli 
doğalgaz talebinde bulunduklarını ifade 
ederek, "Biz de konuyu Aksa doğalgaz 
yetkililerine talep olarak ilettik.

İlçemiz sınırları içindeki doğalgaz 
hizmet alanının genişletilmesi için yazılı 
olarak da başvuruda bulunduk. Bu baş-
vurunun onaylanması ve başvurunun 
işletilmesi için Enerji Piyasası Denetle-
me Kurumunun Başkanından Randevu 
aldık. Başkan ile yaptığımız görüşmele-
rin ardından, Başkanımız da talebimizi 

ilgili birimlere iletildiğini söyledi. Ayrıca 
konuyla ilgili olarak şirkete çalışma ya-
pılması için lisans alanının genişletilmesi 
için talimat verildiğini, İnşallah olumlu 
sonuç çıktığında 2023 yılında programı 
aldırabiliriz diye bize olumlu bir haber 
verdiler. Kendilerinden Allah razı olsun 
diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Zelyurt, ayrıca sosyal konut 
projesi ile ilgili de konuşarak, "Bilindiği 
gibi Cumhurbaşkanımız tarafından baş-
latılan çok önemli büyük bir sosyal konut 
projesi var. Bu sosyal konut projesi çer-
çevesinde, Doğanşehir ilçemiz nüfusuna 
baktığımız zaman çok düşük bir rakam 
vermişti. Bu rakam 200 adet sosyal ko-
nutu kapsıyordu. Biz yer verdik. Konuyu 
hemşerimiz işadamı Vahap Küçük de ta-
kip ediyordu. Konuyu Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanımızla görüşerek 
talebimizi 350 konuta çıkarttık. Şu anda 
ilçe merkezindeki yapılması planlanan 
sosyal konut sayısı 200'den 350'ye çıka-
rıldı. Bu konuda bize destek veren başta 
hemşehrimiz Vahap Küçük'e de ilçem 
adına teşekkür ediyorum" dedi.

SÜRGÜ VE ERKENEK 
KONUT TALEBİ

Sürgü ve Erkenek mahallelerinin 
de kendilerinden sosyal konut talebi ol-
duğunu anımsatan Başkan Zelyurt, "Bu 
konuda da Çevre Şehircilik İl Müdürlü-
ğümüze yerler ile ilgili gerekli çalışma-
larını yaparak, parselleri göstermek ve 
haritalarını da koymak suretiyle talepte 
bulunmuştuk. Ankara'da yetkililerle biz-
zat görüşüp bu Sürgü ve Erkenek'teki 
talebimizi yazılı olarak direkt yetkililere 
ilettik. İnşallah 1. etaba yetişmezse 2. 
etaba yetiştirme gibi bir çabamız olacak. 
Planlanan yerler içerisinde ise Sürgü 
yolu üzerinde, yeni devlet hastanemizin 
arkasında bir yerde oldukça uygun bir 
alan var. İnşallah buralara 350 sosyal 
konut projesi yapıldığı takdirde Doğan-
şehir'in önemli sosyal konut projesi çok 
büyük bir kazanım olacak. Doğanşehir 
inşaat konusunda aktif ve hareketli bir 
bölgedir. İnşallah vatandaşımıza daha iyi 

hizmet daha konforlu bir hayat sunmak 
için her türlü çalışmayı yapacağız" diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan çalışmaları yerinde inceledikle-
rini belirten Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, “Mevcut yolumuz 
Günedoğru ve Kapıdere istikametine 
doğru giden grup yolu. Grup yolumuzda 
ciddi manada çalışmalar yapıldı. Bunun 
haricinde de birçok mahallemizde ça-
lışmalar gerçekleştirildi. Malatya Bü-
yükşehir Belediyemizle birlikte birinci 
kat, ikinci kat, yama ve BSK çalışmaları 
olmak üzere 2022 yılında ciddi bir çalış-
ma gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan’ın ilçemiz Doğanşehir’e vermiş 
olduğu önemden dolayı kendilerine te-
şekkür ediyorum. İlçemiz bu konuda cid-
di hizmetler almıştır. Büyükşehir Beledi-
yemizle önceki yıllarda olduğu gibi 2022 
yılında da uyumlu bir sene geçirdik. 
Büyükşehir Belediyemizle bir aile gibi 
bütünlük içerisinde çalıştık. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız asfaltsız yol kalma-
yacak demişti bunu gerçekleştirmiş bu-
lunmaktayız. Bundan dolayı tekrar Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan’a ve Yol ve Altyapı Koordinasyon 
Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Zelyurt konuşmasının devamında, 
Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından da ilçelerinde 
önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. 
Zelyurt, “İlçemize MASKİ Genel Müdür-
lüğü tarafından arıtma tesisi yapılmakta 
ve çalışmalar büyük bir hızla devam et-
mekte. Ayrıca birçok mahallemizde de 
içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları 
yapıldı. Altyapı çalışmaları tamamla-
nan mahallelerimizin yol çalışmaları da 
tamamlandı. Yapılan bu çalışmalardan 
dolayı MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sela-
hattin Gürkan’a ilçemize vermiş olduğu 
önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. 
2023 yılında da daha güzel hizmetlerin 
yapılacağına inanıyorum” de
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SARAN BİLİR

Gece duman çam çırası
Sevda söze aşk turası
Zaman zaman dost yarası
Saran bilir bu yarayı

Gurbet elden hasret olur
Hatır gönül kime kalır
Ehli olan sarraf bilir
Saran bilir bu yarayı

Beni yorar yar hasreti
Ağıt olur dertli dertli
Acı olan zor gurbeti
Saran bilir bu yarayı

Garip der ki hep koşarım
Adım adım dağ aşarım
Pınar olmuş gözyaşlarım
Saran bilir bu yarayı

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Başkan Zelyurt: Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor
2022 yılı asfalt sezonunda rekor 

seviyede asfaltlama çalışması gerçek-
leştirerek Malatya genelinde asfaltsız 
yol bırakmayan Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinas-
yon Daire Başkanlığı, çalışmalarına 
aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğanşe-
hir ilçesinde asfalt çalışması yaparak 
sorumluluk alanı içerisinde bulunan 
cadde ve grup yollarındaki asfalt ça-
lışmalarını tamamladı.

Demir: Doğanşehir ilçesinde 
önemli çalışmalara imza attık

Doğanşehir İlçesinde 2022 yılı 
içerisinde önemli çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini belirten Yol ve Altya-
pı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. 
Hakan Demir, “Doğanşehir İlçemizin 
genelinde 2022 yılı içerisinde yatı-
rım programına almış olduğumuz yol 
altyapı çalışmalarını sezon itibariyle 
tamamlamış bulunmaktayız. Bu yıl 
içerisinde yapmış olduğumuz çalış-
malar sonucunda Büyükşehir Beledi-
yesi sorumluluk alanı içerisinde kalan 
Karanlıkdere mahallemizin yolunu 
da asfaltlayarak Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Selahattin Gür-
kan’ın asfaltsız mahalle yolu kalma-
yacak hedefine Doğanşehir ilçemizde 
ulaşmış durumdayız. Asfalt sezonuna 
başladığımız günden itibaren Doğan-
şehir Belediye Başkanımızın büyük 
destekleri oldu. Doğanşehir ilçemizde 
ciddi çalışmalar yaptık. Burada yakla-
şık 15 bin ton sıcak asfalt kullanarak 
yama, BSK kaplama çalışmaları ile 
ikinci kat çalışmaları yaptık. Hede-
fimizde yer alan yollarda birinci kat 
kaplama çalışmalarını tamamladık. 
2023 yılı planlama çalışmalarına baş-
ladık. Bu planlamalar kapsamında 

önceliklerimizi belirleyerek 2023 yılı 
çalışmalarının da hazırlıklarını yapa-
cağız. Yapılan çalışmaların hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.

Zelyurt: İlçemiz ciddi hizmetler 
almıştır

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan çalışmaları yerinde inceledik-
lerini belirten Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, “Mevcut yo-
lumuz Günedoğru ve Kapıdere istika-
metine doğru giden grup yolu. Grup 
yolumuzda ciddi manada çalışmalar 
yapıldı. Bunun haricinde de birçok 
mahallemizde çalışmalar gerçekleş-
tirildi. Malatya Büyükşehir Belediye-
mizle birlikte birinci kat, ikinci kat, 
yama ve BSK çalışmaları olmak üzere 
2022 yılında ciddi bir çalışma gerçek-
leştirildi. Bu çalışmalarda Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Selahattin Gür-
kan’ın ilçemiz Doğanşehir’e vermiş 
olduğu önemden dolayı kendilerine 
teşekkür ediyorum. İlçemiz bu konu-
da ciddi hizmetler almıştır. Büyükşe-
hir Belediyemizle önceki yıllarda ol-

duğu gibi 2022 yılında da uyumlu bir 
sene geçirdik. Büyükşehir Belediye-
mizle bir aile gibi bütünlük içerisinde 
çalıştık. Büyükşehir Belediye Başka-
nımız asfaltsız yol kalmayacak demiş-
ti bunu gerçekleştirmiş bulunmakta-
yız. Bundan dolayı tekrar Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Selahattin Gür-
kan’a ve Yol ve Altyapı Koordinasyon 
Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt konuşmasının deva-
mında, Büyükşehir Belediyesi MASKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından da ilçe-
lerinde önemli çalışmalar yapıldığını 
da sözlerine ekledi. Zelyurt, “İlçemize 
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
arıtma tesisi yapılmakta ve çalışma-
lar büyük bir hızla devam etmekte. 
Ayrıca birçok mahallemizde de içme-
suyu ve kanalizasyon çalışmaları ya-
pıldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan 
mahallelerimizin yol çalışmaları da 
tamamlandı. Yapılan bu çalışmalar-
dan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü-

müze ve Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Selahattin Gürkan’a ilçemize 
vermiş olduğu önemden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. 2023 yılında da 
daha güzel hizmetlerin yapılacağına 
inanıyorum” dedi.

Muhtarlardan hizmetlere teşek-
kür

Çavuşlu Mahalle Muhtarı Mehmet 
Akbıyık, Çığlık Mahalle Muhtarı Do-
ğan Dağdeviren, Gürobası Mahallesi 
Muhtarı Şaban Dede, Şatırobası Ma-
halle Muhtarı Abuzer Çelik yapılan 
hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 
olmak üzere hizmetlerin yapımında 
emeği geçenlere teşekkür ettiler. Bü-
yükşehir Belediye Başkanının hiçbir 
zaman kendilerini geri çevirmedikle-
rini belirten muhtarlar, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ziyaretlerimizde 
her zaman bizlerin yanında olmuş alt-
yapı ve üstyapı çalışmalarında bizlere 
yardımcı olmuştur” şeklinde konuştu-
lar.

Başkan Zelyurt’tan Derinhaber’e Ziyaret

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, ve 
Başkan Yardımcısı Ömer 
Karaköse, AK Parti Bele-
diye Meclis üyeleri Hasan 
Kaplan, Mustafa Birişik ve 
Mehmet Öksüz Derinha-
ber'i İmtiyaz sahibi Kayhan 
İnceoğlu'na ziyarette Bu-
lundular.

w w w.malatyaderin-
haber.com İnternet haber 
sitesinin yayın hayatına 
başladığı günden beri İlkeli, 
Tarafsız, Objektif Haberci-
lik anlayışıyla kamuoyunda 
önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirten Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt,"Yerel yönetimler-
le yerel basın etle tırnak 
gibidir bu iki unsurun halk 
adına doğru işler yapması 
o şehrin gelişimine katkı 

sağlar. 
Yapmış olduğunuz ha-

berlerle şehrimize katkı 
sağlamış oluyorsunuz. Doğ-
ru ve tarafsız haberleriyle 
değerli bir basın yayın or-
ganımızdır. Bu vesile ile gö-
revini layıkıyla yapan emeği 
geçen herkesi kutluyorum. 
Bizler ile Vatan" dedi.

Derinhaber İmtiyaz Sa-
hibi Kayhan İnceoğlu ise zi-
yaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek Başkan 
Zelyurt'un Rahmetli Vahap 
Küçük’ten sonra hizmet 
bayrağını üstlendi.  Ardın-
dan sorumluluğu yüksek 
emaneti devraldığı ve iyi 
niyetle Doğanşehir'e güzel 
hizmetleri olduğunu görü-
yoruz.

Kısa sürede Doğanşehir 
ilçesinde önemli projeleri 

tamamlarken Sayın Durali 
Zelyurt'un gönüllere do-
kunduğunu görüyoruz. Alt-
yapı ve Üstyapı da sorunları 
temelden çözmesi sıkıntı-
ları çözüme kavuşturması 
vatandaşlar tarafından biz-
lere de zaman, zaman akta-
rılıyor. Vatandaşların mem-
nuniyeti bizleri memnun 
ederken başarılı çalışmala-
rı görüp haber yapıyoruz. 

Doğanşehir ilçesinde 
güzel yatırımlar ve güzel 
hizmetler yapılıyor yakın 
zamanda basın ekibi ile 
birlikte Doğanşehir ilçesine 
gelerek yapılan çalışmaları 
yerinde görme imkânı ve-
receğiniz içinde ayrıca te-
şekkür ederim. Yaptığınız 
güzel ziyaretler bizleri ol-
dukça mutlu etti “ ifadesini 
kullandı.

Enver Han mesajında, “Bugün, 3 Aralık 2022… 
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleş-
mesi’nin Türkiye tarafından onaylanarak yürürlü-
ğe girmesinden bu yana 13 yıl, 5378 sayılı Engelli-
ler Kanunu’nun kabul edildiği günden bu yana ise 
17 yıl geçmesine rağmen; engelli bireylerin toplum 
yaşamına tam ve etkin katılımları önündeki yüzler-
ce engel maalesef ortadan kaldırılamadı.

Amacının, “engellilerin tüm insan hak ve temel 
özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanma-
sını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına 
saygıyı güçlendirmek” şeklinde tanımlandığı söz-
leşme, engellilik temelli ayrımcılığı yasaklamış; 
taraf devletlere, engelli kişilerin bireysel özerk-
likleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde 
insan haklarına saygı gösterilmesi, bu hakların ko-
runması ve yerine getirilmesi konularında gerekli 
düzenlemelerin yapılarak tedbirlerin alınması yü-
kümlülüklerini getirmiştir.

Ne var ki engelli bireylerin temel insan hakla-
rından yararlanabilmeleri için koruma, saygı gös-
terme ve yerine getirme yükümlülüklerini hayata 
geçirmeyen kamu idaresinin yanı sıra yerel yöne-
timlerin de katılım mekanizmalarını işletmekten; 
ihtiyaç ve hak odaklı, sürekliliği olan politikalar 
üretmekten uzak yaklaşımları nedeniyle engelli bi-
reyler, üretilen hizmetlerden diğer bireylerle eşit 

koşullarda yararlanamamakta, toplum yaşamına 
tam ve etkin katılamayarak, “dışarıda kalmakta-
dırlar.”

Bugün özellikle engelli bireylerin sorunların-
dan ayrı düşünemeyeceğimiz engelli meslektaşla-
rımızın sorunlarına da dikkat çekmek istiyoruz.

Mesleki faaliyetleri gereği zamanlarının önem-
li bir bölümünü adliye, ceza ve tutukevleri ya da 
emniyet binalarında geçirmek durumunda olan 
engelli avukatlar, engelli bireylere yönelik ön yar-
gılar ve tutumlar yanında, fiziksel erişim olanakla-
rından yoksun adliye binaları ve adalet mekaniz-
masının diğer tamamlayıcı unsurları nedeniyle de 
sorun yaşamaktadır.

Öte yandan görme engelli meslektaşlarımızın 
retina taraması, görüşme süreçlerinde not almala-
rına olanak sağlayacak Braille materyal ya da özel-
likle bedensel engelli meslektaşlarımızın zorunlu 
olarak kullandıkları ortez, protez gibi destekleyici 
araçların kullanılmasına yönelik sınırlamalar, en-
gelli meslektaşlarımızın da mesleklerini, bütünüy-
le diğer meslek profesyonelleriyle eşit koşullarda 
yapabilmelerine olanak tanımamaktadır.

İnsan haklarına saygının bir gereği olarak dev-
let, yurttaşlarının eşitliğini gözetmelidir. Sosyal 
devlet anlayışının bir gereği olarak ise devlet, de-
zavantajlı gruplar açısından gerekli düzenlemeleri 
yapmakla yükümlüdür.

Engelli bireylerin temel insan hakları başta 
olmak üzere, eşit yurttaşlar olarak yaşamın her 
alanında bütünüyle etkin şekilde var olmalarına 
olanak sağlayacak bu düzenleme ve uygulama-
ların hayata geçirilmesini sağlayacak politikalar 
üretmek ve önleyici tedbirleri almak kamu idaresi 
için bir zorunluluktur.

Belirtmek isteriz ki, engelli bireylerin insan 
onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama 
sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu ve özgür bir 
yaşam anlamı taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

TBB TÜRAVAK BAŞKANI ENVER HAN’IN
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
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DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

A.K.P.  Hükümeti,  biraz  da  büyük  tavizlerde  

bulunulan   Fethullah  Gülen  hareketi  sayesinde  

güçlü  bir  şekilde  devam  ederken,  içten  içe  ufak  

tefek  eksen  kaymalarının  da  olduğu  fark  edile-

biliyordu.  Büyük  umutlarla  bel  bağ-lanan  Avrupa  

Birliği  hayali  suya  düşüyordu.  Yapılması  istenen  

ödevlerin  bir kısmı  halledilirken,  bir  kısmına   di-

renç  gösterilmesi,  zaten  Müslüman  bir  ülkeyi  ara-

larında  görmek  istemeyen   Avrupa’nın  yan  çizme-

ye  başlaması  ile  birlikte,  Erdoğan’ın  “ Eyy  Avrupa,  

eyy Amerika,  eyy  Fransa,  eyy  Hollanda!” şeklinde  

hezeyanları  ve  efelenmeleri  karşısında  ipler  ta-

mamen  kopma  nok-tasına  geliyordu … Diğer  yan-

dan  kurulduğundan  beri  adeta  hükümet  ortağı  

gibi  hareket  eden,  ne  istedilerse  kendilerine  çe-

kincesiz  bir  şekilde  verilen  Fethullah Gülen  hare-

keti  ile  de,  ortaklık  bozulma  noktasına  geliyordu.  

Bir  Amerikan  projesi  olduğu  var  sayılan  Fethullah  

Gülen  hareketi,  gün  be  gün  güçlenirken  icazet  

almak  için  özellikle  bazı  hükümet  üyeleri  büyük  

bir  iş-tahla  kendilerini  hemen  Fethullah  Gülen’in  

yanında  alıyorlar,  birlikte  resim-ler  vererek  bu  

hareketin  destekleyici  ve  savunucusu  olduklarını  

ispatlamaya  çalışıyorlardı …

İslami  ritüeller  ileri  sürülerek  siyasi  çalışma-

lar  hızlandırılırken,  İslam’ın  yasakladığı  ve  günah  

saydığı  hareketlerden  asla  imtina  edilmiyor,  İs-

lam’ı  yaşayan  hiç  kimse  de  hesap  sormak  bir  

yana  olağan  bile  karşılıya  biliyor-du.  Öyle  bir  

hal  almıştı  ki  Yüce  Yaratan’ın  asla  affetmeyeceği  

Allah’a  şirk  koşmak,  kul  hakkı  yemek,  görevlerin  

ehil  ellere  verilmemesi   gibi  büyük  günahlar  bile  

olağan  karşılanır  oluyordu.  Oysa  ki  Kuran-ı  Kerim’ 

in  çoğu  süre  ve  ayetlerinde  bu  konulara  açıklık  

getiriliyordu …

Fethullah  Gülen  1999  yılında  egemen  güç-

lerce  deşifre  olması  üzerine  Amerika’ ya  kapağı  

atmış,  tüm  çalışmalarını  oradan  yürütmeye  baş-

lamıştı.  Bunun  yanında  yabancı  ülkelerde  okullar  

açılarak  ülkenin  ve  İslam’ ın  bir  yerde  reklamının  

yapılıyor  olması,  hemen  herkesi  cezp  ediyordu.  

İktidar  Partisinin  tüm  desteği  alınarak  yapılmak  

istenenler  kolayca  hallediliyordu.  En  önemlisi,  ge-

rek  ordu  içinde  ve  gerekse  kurumlarda  Vatanse-

ver  ve  Ata-türkçü  olup  çeşitli  kurumlarda  önemli  

görevlerde  bulunanlar  kumpaslar  ku-rularak  gö-

revlerine   son veriliyor  ve  üstelik  Genel Kurmay  

Başkanı  da  dahil    mahkum  edilebiliyorlardı.  Silivri  

tutuk  evleri  bu  insanlarla  dolup  taşıyor,  ya-pılan  

haksızlıklara  isyan  derecesinde  tepki  gösteriliyor-

du.  Bütün  bunlar  Gü-len  hareketinin  umurunda  

değildi.  Kendisinin  güçlenmesinin  Erdoğan  Hükü-  

meti  sayesinde  mümkün  olacağının  bilinci  ile,  

seçimlerde  hükümet  lehine  çalışmalarını  büyük  

bir  hızla  sürdürmüş,  seçimlerin  kazanılması  hu-

susunda  “  Gerekirse  ölüleri  mezardan  çıkartıp  oy  

kullandırın”  noktasına  getirtmişti.

Başından  beri  hükümet  ortağı  gibi  hareket  

eden  Fethullah  Gülen  hare-keti  ile  olan  bağlar,  

menfaatler  noktasında   zaafa  uğruyordu.  Feto’nun  

hi-  mayesinde  Amerika’nın  da  katkıları  ile  yetiş-

miş  iş  bilir  insanlar,  alttan  alta  hükümetin  altı-

nı   oymaya  devam  ediyorlardı.  İşin  farkında  olan  

Erdoğan  bir  süre  sessizliğini  muhafaza  etmeye  

çalışırken,  Feto hareketi  özellikle  ordu  ve    em-

niyette  önemli  kavşakları  ele  geçirmiş  bulunu-

yordu.  Sonunda  15  Tem-muz  2015  de,  hükümeti  

devirmek  üzere  hareket  başlatılıyordu.  Bu  güne  

kadar  yapılan  darbe  girişimleri  gece  yarısından  

itibaren  işleme  konulurken,  bir  yarbayın  önceden  

durumu  M.İ.T.  e  bildirmesi  üzerine  gerekli  terti-

bat  alınıyor  ve  bu  hareket  akamete  uğratılıyordu.  

Buna  rağmen  insan  ölümleri  ve  tahribatın  önüne  

geçilemiyordu. Yapılan  sorgulama  sonucunda  işin  

en başında  olanlar  bir  şekilde  kaçıp  kurtulurken,  

işin  bilerek  veya  bilmeyerek  bir  şekilde  içinde  

bulunanlar  ise  büyük  cezalara  çarptırılıyorlardı …

Erdoğan’ın  işin  başında  iken  sergilediği  ta-

vır  ve  davranışlar,  birden  aksi  yönde  seyretmeye  

başlıyordu.  Verilen  tavizler  hep  geri  tepiyordu.  

Ne  kürt  açılımı,  ne  de  diğer  açılımlardan,  yapılan  

taktik  hatalar  yüzünden  istenen  sonuçlar  alına-

biliyordu.  Koruyup  kolladığı  Feto   bile  kendisine  

kumpas  kur-muş,  üstelik   Kürt  açılımına  açıkça  

destek   vermiş  olmasına  rağmen  Sela-hattin  De-

mirtaş’ın  açıkça  “ Seni  başkan  yaptırmayacağız”  

demesi  bardağı  taşıran  son  damla  oluyordu.  Par-

tide  kan  kaybı  devam  ediyor,  yapılan  2015  se-

çimlerinde,  özellikle  şimdiki  can  dostu  Bahçeli’nin  

hükümet  ve  Erdoğan  aleyhine  yaptığı  etkin  ko-

nuşmaları  Erdoğan’ı  tek  başına  hükümet  olmasına  

cevaz  vermiyordu.  Başbakanlığa  getirmiş  olduğu  

Ahmet  Davutoğlu’nun  hü-kümet  kurma  çalışma-

ları  biraz  Bahçeli’nin  anlamsız  çekinceleri  ve  de  

Erdo-ğan’ın  ters  tutumu  ile  sonuca  ulaşmıyor,  Kı-

lıçdaroğlu’na  hükümet  kurma  görevi  de  verilmek-

sizin  Erdoğan’ın  keyfi  tasarrufu  ile  3  ay  sonrasına   

bir  erken  seçim  kararı  alınıyordu.  Bu  kısa  zaman  

süresi  içinde  ülke  öylesine  bir  kaosun  içine  giri-

yordu  ki,  ülkenin  hemen  her  yöresinde  bombalar  

pat-lıyor,  büyük  oranda  ölümler  oluyordu.  Örne-

ğin  Ankara Gar  Katliamında  103  kişi  can  veriyordu 

… İnsanlar  bayağı  tırsmış  ve  paniğe  kapılmıştı.  İn-

sanlar  ortada  tam yetkili  konumda  bir  hükümetin  

olmayışına,  yapılan  seçimler  so-nunda  meydana  

gelmiş  olan  yapının  da  buna  çare  olamayacağına 

hükmet-miş,  sonunda  yine  A.K.P. Hükümetinden  

yarar  ummaya  başlamıştı.  Seçim sonucunda  halk  

çoğunluğu  tarafından  eski  hükümet  şimdi  daha  

da  güçlü  olarak  iş  başına  getirilmiş  oluyordu.  

Bunun  üzerine  sorunlar  bundan  böyle  sert  ted-

birlerle   çözülmeye  çalışılacaktı.

 Oysa  Amerika’nın  istemi  doğrultusunda,  Kürt  

açılımında  ne  denli  büyük  tavizler  verilmişti. 

Ancak  verilen  bu  tavizlere  rağmen  olaylar  ters 

yönde  iler-  liyor   Samsundaki  bir  konuşmasında 

“ Ben  gerekirse  papaz elbisesi  bile  giye-rim”  İs-

tanbul’daki  bir  konuşmada  ise  “  Demokrasi  de-

diğiniz  şey,  bir  tran-vaya  binip,  belli  bir  zaman  

sonra  inmek  gibidir” -  “  Ülkede  bir  Kürt  sorunu 

yoktur”  diyerek  bu  sorunların  üzerini  tamamen  

kapatıyor  ve  tamamen  çok farklı  bir  yapı  içine  

giriyor  ve  kendisinin  şimdiye  kadarki  Cumhurbaş-

kanla-rından  farklı  bir  konumda  olacağını  açıkça  

beyan  ediyordu.  Ayrıca  başlan-gıçta  milletvekille-

rin   kendisi  gibi  kiraladıkları  evlerde  kalmalarını  

ileri  sürer-ken  şimdilerde  diğer  tüm  cumhurbaş-

kanlarının  kalmakta  oldukları  Çankaya  Köşkünü  

bile  küçümseyip,  tüm  tepkilere  rağmen  1150  

odalı  saray  ve  müş-temilatında   yaşam sürmeye  

başlaması,  öncesinde  bir  yoksul  evinde sofraya  

otururken  şimdilerde,  itibardan  tasarruf  olmaz  

diyerek  sarayındaki  bir  kuş  sütünün  eksik  olduğu  

mükellef  sofra ziyafetleriyle  görüntüye  gelmesi,  

emri  altında  on kadar  uçak,  yüzlerce  otomobil  

ve  helikopterlerle  boy  göstermesi,  farklı  yerlerde  

Cumhurbaşkanlığına  ait  konuk  evleri  yapılması,  

İstanbul’ da    padişahlardan  kalma  saraylarında  

kullanıma  hazır  tutulması   büyük  tezat  teşkil  edi-

yor,  bu  durumlar   büyük  halk  yığınları  tarafından  

iyi  karşılanmı-yordu … Bu  değişen  gelişmeler  üze-

rine  itibar  kazanılmaya  çalışılırken   aksi-ne,  gerek  

ülke  içinde  ve  de  dış  ülkeler  gözünde  itibar  ko-

nusunda  zaafa  düşüldüğünün  farkına  bile  varılmı-

yordu. Bu  değişimleri  tasvip  etmeyen  ken-di  par-

tisindeki  kurmay  heyetinden  bazıları,  başlangıçta  

büyük  umutlarla  destek  veren  liberaller  ve  diğer  

partilerden  olup  da  destek  verenler  des-teklerini  

çekmeye  başlıyor,  onları  tekrardan  kazanmak  için  

yapılan  girişim-ler  sonuç  vermiyor,  belli  kesimle-

ri  menfaat  noktasında  kendisine  bağlar  ve  belli  

bir  kesime de  korku  salınırken,  kendisinin  sadık  

seçmenleri  olduklarına   inandığı  İslami  kesimden  

insanların  daha  güçlü  bir  şekilde  desteklerini  al-

mak  adına  halihazırdaki  cemaatlerin  hemen  hep-

sine  kucak  açılıyordu.  Ca-miler  ve  hemen  her  

yerde  dinsel  söylemlerle,  kendi  durumunu  pe-

kiştirme-ye  çalışırken,  bir  zaman  önce  böyle  bir  

şeyin  mümkün  olamayacağını  ileri sürmesine  rağ-

men  Ayasofya’nın  ibadete  açılmasına  yeşil  ışık  

yakıyordu.  Hükümetin  güdümünde  olan  televizyon  

ve  basın  yayın  organları  ile,  muha-lefet  çeşitli  

yayınlarla  halkın  gözünden  düşürülmeye  çalışı-

lıyor, birkaç  muha-lif  televizyon  ve  gazeteler  ise  

üst  üste  verilen  anlamsız  cezalarda  susturul-maya  

çalışılıyordu …

      Amerika’nın  aslında  açık  olup  da  gizli  

tutulmaya  çalışılan  Ortadoğu  üze-rindeki  emelleri  

artık  alenen  ortaya  saçılıyor,  bunca  mücadeleye  

rağmen  neden  P.K.K.  ile  mücadele  sonuca  ulaş-

madığı  anlaşılıyordu.  Şimdiye  kadar  gizli  tutmaya  

çalıştığı  P.K.K.  yanlısı  tutumlar  artık  açıkça  ortaya  

konuluyor,  binlerce  kamyon  dolusu  hem  de  en  

son model  savaş  malzemeleri  P.K.K. ya  ulaştırılı-

yor,  Suriye’nin  kuzey  doğusundaki  belli  bir  toprak  

parçası  onlara  tahsis  ediliyor,  A.B.D. li  komutanla-

rın  biri  gidip  biri  geliyor,  irtibatın  kesil-memesine  

özen  gösteriliyordu. Bir  Nato  üyesi  olan  Türkiye  

kale  bile  alınmı-  yordu.  Diğer  yandan  Rusya  da  

Suriye’nin  kuzey  batısının  kontrolünü  elinde  tu-

tuyor,  Türklerin  kısmen  içeri  girmesine  izin  veri-

liyordu. Niçin  bu  durumlar  olmuştu …  Şahsi  dü-

şünceme  göre,  güney  komşularımızla  özellikle  de  

Suriye  ile  birlik  ve  iyi  ilişkiler  içinde  olunsaydı  bu  

gibi  durumlar  zuhur  edebilir  miydi?  diye  sorma-

dan  edemiyorum  …         

      Yapılan  sorumsuzca  harcamalar,  hele  ki  

ülkemize  doluşan  Suriyelilerin ve  diğer  tüm  ya-

bancıların  yüklediği  külfet  üzerine  ekonomik  du-

rumun  kötüleş-  mesi   ve  de  istikrarın   bozulması,  

maliyeden  sorumlu  devlet  bakanı  damat  Albay-

rak’ın “ At  izi,  it  izine  karıştı” diyerek   istifa  etmesi  

ya da  istifa  ettiril-mesi,  yerine  getirilenlerden  de  

memnun  kalınmaması  ülkeyi  daha  da  çık-mazın  

içine  sokuyordu … 

Seçimlerin  yaklaşmakta  olduğu,  sıkıntıyı  daha  

da  artırıyordu.  İktidarın  devam  etmesi,   bazı  ön-

lemlerin  alınmasını  gerekli  kılıyordu.  Son  zaman-

lar-daki  olumsuz  tutum  ve  davranışlardan  vazge-

çilerek,  olması  gereken  bir  ta-vır  içine  giriliyordu.  

Zamanında  dışladığı  tüm  ülkelerle  iyi  ilişkiler  

kurulma-  sına  özen  gösteriliyordu.  İnsanlığın  ve  

Müslümanlığın  gereği  de  buydu.  Ça-tışma  içinde  

olan  ülkeler  arasında  arabuluculuk  yaparak  sulh  

sağlamaya  ça-lışılması  iyi  karşılanıyor, neden  daha  

önce  de  böyle  olunmadığı,  hem  partili   vatan-

daşlar  ve  hem  de  muhalif  insanlar  tarafından  

sorgulanıyordu.  Yine  de bazen  Erdoğan  ve  ortağı 

Bahçeli  ile  birlikte, muhalefet  partisi  genel  baş-

kanı  Kılıçdaroğlu’ na  olmadık  hakaretlerde  bulun-

maktan  geri  kalmıyorlardı.  Kendi  partilerinden  ol-

mayanları  illet  ve  zilletlikte  yaftalıyorlar,  muhalif  

tavır  içinde  olanlara,  olanca  baskılar  kurularak  

insanlara  adeta  korku  salınmaya  çalışılı-yordu.  

Muhaliflerin  seslerini  kısmak  için,  meclisten  ço-

ğunlukla  geçirilen  ye-ni  yeni  kanun  maddeleri  ile  

de  zapturap  altına  alınmaları  amaçlanıyordu.  Bu  

tavır  hükümete  olumlu  mu  yoksa  olumsuz  mu  

yansıyordu  onu  da  hal-kın  ferasetine  bırakmak  

gerekiyordu …

.>>DEVAM EDECEK

Garibanlar Vahap Amcalarını Arar Oldu
Yaklaşık iki yıl evvel geçirmiş olduğu ani 

kalp rahatsızlığı sonrası aramızdan ayrılan 
LCW Onursal Başkanı ve Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük’e gerçek garibanla-
rın özlemi her geçen gün artıyor. 

İş İnsanı ve Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük; Malatyalıların Vahap Amcası gerçek 
manada gariban dostuydu.  Çok uzun yıllar 
okulların açıldığı daha ilk hafta tüm devlet 
okullarına haber gider, varsa okullarınızda-
ki gariban öğrencilerin bedenlerini bizlere 
bildirin denilirdi. Okul idarecileri ve öğret-
menlerde gerçekten yardıma muhtaç çocuk-
larının bilgilerini iletir ve daha kış gelmeden 
yardım talebinde bulunan tüm öğrencilerin 
adına okullara birer adet bot, mont ve atkı 
bere takımı gönderilirdi.

 Okul idarecileri olsun, aileler olsun bi-
lirlerdi ki Vahap Amcaları hiçbir çocuğun 
okula sırtında montu ayağında botu olma-

dan okula gelmeyecek. Hayat pahalılığının 
tavan yaptığı şu günlerde bu sorunun ne 
kadar önemli olduğunu yaşayan bilir. Hatta 
son dönemlerde aynı yazı bir de ilkbaharın 
başlarında okullara gelir bu defa da yaz baş-
lamadan gariban çocuklara yazlık kıyafetler 
gelirdi. Bu sistem muntazam bir şekilde ça-
lışır, hiçbir çocuk açıkta kalmazdı. 

Ancak Vahap Amcamızın vefatının ardın-
dan maalesef bu düzenin bozulmuş olduğu-
nu görüyoruz. Yine Küçük ailesi ellerinden 
geldiğince yardım yapmaya çalışıyor ancak 
yapılan yardımlar ne adil şekilde dağıtılıyor 
ne de gerçek manada ihtiyaç sahiplerinin 
eline ulaşıyor. Hal böyle olunca ihtiyaç sa-
hibi ailelerin Vahap Amcalarına olan özlemi 
artıyor. Küçük ailesine tavsiyem, Rahmetli 
Vahap Amcamızın hayattayken kurduğu sis-
temi aynı şekilde devam ettirmesi, bu konu-
da doğrudan okul idarecileri ve öğretmenle-

rin beyanlarına göre yardımları dağıtmaları. 
Şu anda inanın gönderilen yardımların 

çok azı yerine ulaşıyor, dağıtım düzensiz 
şekilde ilerliyor, yapılan hayır amacına ulaş-
mıyor. Vahap Amcamız kim gerçek ihtiyaç 
sahibiydi, kime yardım ulaşırsa gerçek ihti-
yaç sahiplerine iletir çok iyi biliyordu böy-
le olunca da hayrın bereketi katlanıyordu. 
Özellikle dernek vasıtasıyla dağıtan yardım-
lar vatandaşların kafasında soru işareti ya-
ratıyor..

Okullarda şu anda öğretmenler, idare-
ciler kendi aralarında fedakarlık yaparak 
açıkta kalan çocukları giydirmeye çalışıyor,  
aileler kış gelmiş olmasına rağmen çocukla-
rına mont alamamamın üzüntüsünü yaşıyor. 
Bu sorun Vahap Amcamız sayesinde aşılmış-
tı, Malatya’ya çok büyük katkıları olan Kü-
çük Ailesinin babalarının mirasına sahip çı-
karak bu sorunu aşacaklarına  inancım tam.


