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Aziz dostum Sayın Ünaldı öncelikle bir tarım uzmanı Köyişleri Bakanlığı’nın eski bir mensubu olarak, 
O’nun konusunda yazdığı kitabı okuduğumda, eğitimini aldığı mesleğinde ne denli derin ve yetkin ol-
duğunu hissettim, takdir ettim.

Ancak, benim konum O’nun seçkin bir tarım uzmanı olması değil!
Sayın Ünaldı aynı zamanda; ülkenin geçmişini ve özellikle yarınlarını dert edinmiş bir düşünce insanı, 

yazar ve şair. O’nun düşünce ve birikimlerini bizzat kendisinden dinleme ve karşılıklı tartışabilme fır-
satlarına sahip olduğum, düzinelerle kitaplara sığmamış şairliğini besleyen geniş ufkuna ve engin hayal 
gücüne şahit olduğum için kendimi gerçekten imtiyazlı addederim. 

Ancak; benim konum Sayın Ünaldı’nın bu hayal gücü ve düşünce derinliği de değil!...
Sayın Ünaldı seçkin tarım uzmanlığı ve şairliğinin altyapısını oluşturan hayal gücü ile engin hizmet 

ufkuna, hem saygın toplumsal kişiliğini ve özgüvenini, hem de hemşehrilik bilinci içinde memleketine 
hizmet etme aşkını katarak belediye başkanlığına aday oldu.

Şehir planlama ve ekonomisi eğitimi alt yapısı ile yurtiçi ve yurtdışında yerel yönetim deneyimlerine 
bulaşmış biri olarak, o günlerde Sayın Ünaldı’nın memleketine hizmet yelpazesinin farklı yönlerini özen-
le inceledim, deneyimlerimle harmanlayıp kendisi ile uzun sohbetlerde tartıştım, O’nun hizmet aşkının 
yetkin kişisel donanımı ve ekip oluşturup birlikte üretme iştahı ile nerelere taşınabileceğine ilişkin olarak 
memleketim için çok ileri hayaller kurdum.

Yerel yönetim deneyimleri bin yılları aşan batı demokrasilerinde belediye başkanlığı için asla partiye 
değil, doğrudan adaya oy verilir. Partinin yerel yönetimdeki etkinliği ise -zaten- seçilen başkanın ekibi 
ile çalışma becerileri ve sorun çözme yeteneklerinden sonra gelir. Bu doğru olduğu hep kanıtlanmış ilke 
uyarınca, istisnasız olarak, kazanan hep hizmet verilen belde olur.

Ama, ne yazık ki, Malatya bu olgunluğu gösteremedi; adayların liyakat ve hizmet iştahına değil, parti 
sadakatine göre oy verdi, Sayın Ünaldı seçimi kaybetti.

Aslında Sayın Ünaldı kaybetmedi, Malatya geleceğini kaybetti, çok ama çok değerli bir fırsatı tepti…
Sonraki yıllarda Malatya’da hem imar planı yapım süreçlerinde sorumluluklar üstlendim, hem de kent 

yönetimi süreç ve performansını yakinen izledim. Sayın Ünaldı’nın geniş ufku ve vizyonunun, yapmayı 
taahhüt ettiği işlerin yelpazesinin ve büyük hizmet aşkı ve iştahının eksikliğini hep ve tabii çok üzülerek 
hissettim. Kim bilir; belki de hem Sayın Ünaldı Malatya’ya, hem de Malatya O’na bir şans daha verir, ön-
celikle Malatya geleceğini kazanır. 

*Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı (E.) 

l Tavit Köletavitoğlu*

Malatya’nın Kaçırdığı Fırsat!..                                                                      


