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GAZETECİLER GÜNÜ

Gazetecilik; bilgi, birikim ve yeteneğin har-

manlandığı kutsal mesleklerin başında gel-

mektedir. 

Gelişen ve değişen dünyanın en büyük ih-

tiyaçlarından olan iletişim, haberleşme ve 

toplumsal duyarlılığı yansıtan düşünceler, 

gazetecilerin eleğinden geçerek bizlere akta-

rılmaktadır. Halkın doğrudan bilgilendirilmesi 

ve bilinçlendirilmesi adına büyük emekler sarf 

eden gazeteciler, kimi zaman oldukça riskli ve 

zor şartlar altında görevlerini icra etmektedir-

ler. 

Kamu yararına yönelik hizmetlerini ger-

çekleştiren gazeteciler, yerelden genele sos-

yal, kültürel, ekonomik gelişime katkı sağ-

lamak suretiyle ülkemizin büyümesine ve 

kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadırlar. 

Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşla-

rımızın haber alma hakları adına cefakârca, 

fedakârca çalışan basın mensuplarımız aynı 

zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyeti-

nin vazgeçilmez bir unsurudur.  Ancak bu öz-

gürlüğün ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne 

kastı kesinlikle olmamalıdır. Gazeteci, kalemi 

ile toplumu kin ve tahrike sürüklememeli; dü-

şünce özgürlüğü, kişilere yönelik ağır itham ve 

iftiralarda bulunmak anlamına asla ve kat’a 

gelmemelidir. Gerçek gazeteci, toplum yararı-

nı gözeten ve koruyandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle; Malatya’mı-

zın ve Doğanşehir’imizin değerli basını başta 

olmak üzere, ülkemizin menfaatleri, mille-

timizin çıkarları doğrultusunda gerçeklerin 

peşinden koşarak, toplumu aydınlatan tüm 

gazetecilerin 10 0cak çalışan Gazeteciler Bay-

ramı’nı kutlar, kendilerine başarılı bir meslek 

hayatı dilerim. 

Vahap Küçük Hayır Çarşısı Açıldı

Doğanşehir'de, geçen yıl vefat eden eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük'ün ismini taşıyan hayır çarşısı hizmete açıldı.4’TE

BELEDİYE BAŞKANI GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Du-
rali Zelyurt, Ça-
lışan Gazeteciler 
Gününde Gazete-
mizi ziyaret ede-
rek, çalışanların 
gazeteciler günü-
nü kutladı. 2’DE

Malatya Şehidini Gözyaşlarıyla Toprağa Verdi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Diyarbakırda düzenlenen törenin ardın-
dan memleketi Malatya’da göz yaşlarıyla toprağa verildi. 2’DE
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BELEDİYE BAŞKANI GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Çalışan Gaze-

teciler Gününde Gazetemizi ziyaret ederek, çalışanların gazete-
ciler gününü kutladı. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yeni 
Doğanşehir Gazetesini ziyaret eden Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt Gazetemiz imtiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan,’ı 
ile bir süre sohbet etti ve Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Doğanşehir Belediye Başkan Durali Zelyurt yaptığı açıkla-
mada, “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şart-
larda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve ek-
siksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, 
demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden 
biridir. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren 
tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü 
tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin Karaaslan 
ziyarette duyduğu memnuniyeti belirterek, Sağ olsun Belediye 
Başkanımız Durali Zelyurt, ve beraberinde Belediye Meclis üye-
leri Bekir Alpagut, Mehmet ormancı ve fındıklı Oktay ile birlikte 
gazeteciler günümüzü kutladılar, kendilerine Çok teşekkür edi-
yorum “dedi.

Malatya Şehidini Gözyaşlarıyla Toprağa Verdi
Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan 

çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, 
Diyarbakırda düzenlenen törenin ardından memleketi Malat-
ya’da göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Diyarbakır’da yapılan törenin ardından Malatya’ya getirilen 
şehit Mehmet Çelik (24) cenazesi önce Özalper mahallesindeki 
evinin önüne götürüldükten sonra Şehir mezarlığında työren 
düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi 
Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Ma-
latya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet 
Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Emniyet Müdü-
rü Ercan Dağdeviren, Kurum daire Müdürleri, siyasi partilerin il 
başkanları, ilçe belediye başkanları, askeri ve sivil erkanın yanı 
sıra vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Cenaze namazında 
şehidin 1,5 yıl önce evlendiği Ebru Çelik ile annesi Aynur ve ba-
bası Latif Çelik güçlükle ayakta durabilirken, Malatya Müftüsü 
Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 
şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler ile birlikte Garni-
zon Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Çalık: Onlar Musluk Açar Biz Baraj

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Ça-
lık, “20 yıl önce başbakanlık önüne yazar 
kasa fırlatılan Türkiye’den bugün uzaya 4. 
haberleşme uydusunu fırlatan Türkiye’ye. 
Nereden nereye. Vatandaşa yapılan her 
hizmete ve dünyanın bile imrenerek bak-
tığı projelere karşı çıkan 'İstemezükçüler'i 
hayal kırıklığına uğratmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temas-
ları kapsamında Doğanşehir ilçesini ziya-

ret etti. İlçede MHP Doğanşehir teşkilatını 
ziyaret eden Çalık, burada yaptığı konuş-
mada, yapımı tamamlanan ve devam 
eden yatırımları yerinde incelemek için il-
çeye geldiğini ifade etti. Çalık, Cumhur İt-
tifakı'nın tek amacının Türkiye'yi büyük ve 
güçlü bir devlet haline getirmek olduğu-
nu belirterek, “Cumhur İttifakı esasen, 15 
Temmuz 2016’da FETÖ'nün teşebbüs etti-
ği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, 
Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı 
yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonu-

cu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı 
nettir, şeffaftır. Sayın MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu 
ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üze-
rine kurulu değildir” dedi.

“Millet ittifakı milletin 
yanında durmamakta”
Türkiye düşmanlarının diliyle konu-

şanların ve milletin yanında durmayan-
ların Millet İttifakı ismini hak etmediğini 
belirten Çalık, “Bu ittifakın ortağı kendisi 
gibi düşünmeyen gazetecilere ‘medyanın 
yüz karası’, öğretmelere ‘iradesini pazar-
layan’, sanatçılara ‘yalaka’, YSK üyelerine 
‘çete mensubu’, hakim ve savcılara ‘sara-
yın militanı’, çiftçilere ‘iki elim yakanızda’ 
diyerek ötekileştiren, toplumu bölen nef-
ret dilinden hiçbir zaman vazgeçmeyen-
dir. Bu ittifakın ortağı özellikle Güneydo-
ğu'daki insanlarımıza, Kürtlere ve Kürt 
kökenli vatandaşlarımıza en büyük zulmü 
yapan terör örgütünün siyasi uzantısıdır. 
Biz Cumhur ittifakı olarak yol yürürken 
‘mevzubahis memleket meselesiyse, ge-
risi teferruattır’ diye düşünürüz. Onların 
tek elden nasıl yönetildiğini ve kimlerle 
nasıl yol yürüdüğünü sizler görüyorsu-
nuz” diye konuştu
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Soldan sağa
1. Filistin halkının başkaldırısı... Belirsiz, önemsiz, boş 

birtakım sözler söylemek” anlamına gelen “...etmek”, 

“düzenle veya el çabukluğu ile yapılan, kimsenin akıl erdi-

remediği iş” anlamındaki “...şorolop” deyimlerinde geçen 

bir söz... 2. İndirimsiz... Avustralya’da yaşayan, okaliptüs 

yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 santimetre boyunda, 

otçul, kuyruksuz, keseli, tüyleri soluk boz veya sarımsı 

renkte olan bir memeli türü... 3. Bir şeyin geçtiği veya önce 

bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... 

Az sözle çok şey anlatma... Büyük yankı uyandıran, utanç 

verici veya küçük düşürücü olay... 4. Dik olma durumu... 

Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve 

yağlı toprak... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 

5. Hoş kokulu... Er bezlerinin iltihaplanıp şişmesi... Gizli 

yer, köşe bucak (halk ağzı)... 6. Lekelemek işi... Bir yer-

den alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, 

aktarım... 7. Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... 

Büyük, geniş, mikro karşıtı... Su (eski)... 8. İyice yanarak 

ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası... Diplo-

ma, sertifika (eski)... 9. Yetimler (eski)... Kızarmak... 10. 

Sıradağlarla kaplı olan (yer)... Kısımlar... 11. Hünnapgiller-

den, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacı-

lıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik 

dikeni, akdiken... O gösterme sıfatı (eski)... Laklamak işi... 

12. Sodyum elementinin simgesi... Arkası olmayan... Kira-

ya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, 

akaret (eski)... 13. Mesut bir biçimde, mesut olarak, me-

sudane... Mikropla oluşan, mikroplu (eski)... 14. Kalabalık 

(halk ağzı)... Düzenli, tertipli... 15. Kendini akıllı ve bilgili 

sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)... Şapka... Neodim ele-

mentinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük... Elâzığ 

iline bağlı ilçelerden biri... Kurçatovyum elementinin sim-

gesi... 2. Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz 

(eski)... Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir 

şey üzerine çekmek, meşgul etmek... 3. Tulyum elemen-

tinin simgesi... Kokart takmış olan (kimse)... Gözde sarı-

ya çalan kestane rengi... 4. İtme işi yapılmak... Parasal... 

5. Facialaşmak durumu... Giysi, giyecek, urba (eski)... 6. 

Ter (eski)... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Çok 

küçük boyutlarda işaret, benek... 7. Kaval, baldır ve uyluk 

kemiğinin birleştiği yer... Kemiklerin toparlak ucu... Yünü, 

pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme 

işini yapan kimse, atımcı... 8. Bir suçu, bir kusuru veya bir 

hatayı bağışlama... Kreması olan... Sen zamirinin yönel-

me durumu eki almış biçimi... 9. Çukur yer (halk ağzı)... 

Bingöl iline bağlı ilçelerden biri... İplik... 10. Çimento yapı-

mında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü... Ermiş ka-

dın (eski)... 11. Ağabey (halk ağzı)... Bir şeyin birim cinsten 

ağırlığını bulmak... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 

tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 

12. Kumaştan veya deriden yapılan, genellikle belden ke-

merli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, hırka vb. üzeri-

ne giyilen kısa, hafif giysi... Konaklatmak işi... 13. Sınır, uç 

(eski)... Titan elementinin simgesi... Bir meslekte yaşça, 

kıdemce ileride 

ve yetenek bakı-

mından üstün ni-

teliğe sahip olan 

kimse, duayen... 

14. Sıra sıra... 

Korkma ve şaşma 

sözü (halk ağzı)... 

15. Malca (eski)... 

Bir kabı kaynar 

suya oturtmak 

yolu ile içindekini 

ısıtma veya erit-

me yöntemi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ALMADI

Derdim var da ser almadı,
Gönül dedim sır vermedi,
İzin sürdüm yar görmedi,
Sora sora sana geldim.

Gözü açtım pınar akar,
Vadi çağlar dağlar bakar,
Güzel aşktan sevda anlar,
Seve seve sana geldim.

Yol giderim iz bulunur,
Fikir verir yol alınır,
Saklı güle dost sarılır,
Koşa koşa sana geldim.

Kar erirse var amacı,
Gül süslermiş saçla tacı,
Lale renkten almış gücü,
Gül çiçekle sana geldim.

Garip güle boyun eğer,
Bu bir hikmetse sevgi değer,
Dost severmiş beni meğer
Güle güle sana geldim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Derebeyleri Derneğinden Taraftar Dergisi
Derebeyleri Taraftarlar Derneği 

Dergisini Başkan Zelyurt’a sundu.
Malatya spor’un taraftar der-

neği Derebeyleri yönetiminden 
Naim Ürkmez, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt’u ziyaret 
ederek derneğin çıkardığı dergiyi 
hediye etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, 
"Malatya spor Taraftarlar Derneği 
Derebeyleri yönetiminden ve İlçe-
miz esnaflarından Naim Ürkmez 
bizleri ziyaret ederek, çıkarmış 
oldukları derginin yeni sayısını ta-
rafıma takdim ettiler. Vefakâr ve 
cefakâr Derebeylerine teşekkür 
ediyorum. Yeni Malatya Sporumu-
za başarılar diliyorum." dedi.

Haber Merkezi

Yağan Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
Doğanşehir ilçesinde, etkili 

olan soğuk hava ve yağan kıra-
ğı ilçede kartpostallık görüntü-
ler oluşturdu.

Malatya'ya 58 km uzaklıkta 
olan ova ve dağlık bir kısımda 
olan 1290 rakımdaki Doğanşe-
hir, hava sıcaklığı gece sıfırın 
altında 5 dereceye kadar düştü. 

İlçede kırağıyla eşsiz bir gö-
rünüme kavuşan ağaçlar, kart-
postallık görüntüler oluşturdu.

Doğanşehir ilçesinde ya-
şayan vatandaşlar ise soğuk 
havaya aldırış etmeden yüzeyi 
kırağı tutan ağaç ve bitkileri fo-
toğraf makineleri ve telefonları 
ile manzaraları çektiler.
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Vahap Küçük Hayır Çarşısı Açıldı
Doğanşehir'de, geçen yıl vefat eden eski 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Kü-
çük'ün ismini taşıyan hayır çarşısı hizmete 
açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Kernek Külliyesi altındaki 700 metre-
karelik alanda ihtiyaç sahiplerine hizmet 
verecek Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın açılışı 
gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi insanların kart 
sistemi ile alışveriş yapacakları, gıdadan, gi-
yime, ayakkabıdan ev eşyasına kadar bütün 
ihtiyaçlarını karşılayacakları Vahap Küçük 
Hayır Çarsısı Kernek Külliyesi altında düzen-
lenen törenle hizmete girdi. 

Vahap Küçük Hayır Çarşısı açılış progra-
mına,Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti 
MKYK üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur 
Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletve-
killeri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı MHP 
Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu,-
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı 
İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Saman-
lı, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Mahalle 
Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Babasının isminin verildiği böylesine gü-
zel bir Hayır Çarşısı’nın açılışında bulunmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten 
merhum Vahap Küçük’ün oğlu Vahap Küçük, 

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"
Küçük'ün oğlu, LC Waikiki Yönetim Kurulu 

Başkanı Vahap Küçük ise rahmetli babasının 
ismini Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan 
ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt'un birçok yere verdiğini hatırlatarak, 
"En anlamlısının bu hayır çarşısı olduğunu 
söyleyebilirim. Rahmetli babam gönül ada-
mıydı, hakikaten onun yerini doldurmak, bu 
misyonu üslenmek zor. İşimin ne kadar zor 
olduğunun bilincindeyim. Evlatları olarak ba-
bamızın amel defterinin sürekli açık olması 
konusunda elimizden gelen gayreti göstere-
ceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.

"Malatya'da üşüyen bir çocuk, yırtık 
ayakkabı giyen bir çocuk olmaması konusun-
da elimizden gelen desteği vereceğimize söz 
veriyorum." diyen Küçük, sözlerine şöyle de-
vam etti:

"Kardeşler ve aile olarak muhtaç öğrenci-
lerimize burs vermeye devam edeceğiz, bu-
nun da sözünü veriyorum. Bu çarşı, veren el 
ile alan eli buluşturan, hayırseverlere gönül 
rahatlığıyla hayrını yapabilme, ihtiyaç sahip-
lerine de gururu incinmeden bir mağazadan 
alışveriş yapabilme imkânı sağlayan bir yer 
olacak."

Vahap Küçük’ün Doğanşehir İlçesinin ba-
bası olduğunu belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuş-
mada, “Rahmetli Vahap Küçük, garibin, ihti-
yaç sahibinin babası, sahipsizlerin sahibiydi. 
Doğanşehir babasını kaybetti. Vahap Küçük 
dünyasını değiştirirken Türkiye’nin hayır 
abideleri olan çocuklar yetiştirdi. Malatya 
Büyükşehir Belediyesi olarak Vahap Küçük’ü 
kaybettikten sonra onun isminin yaşatılması 
noktasında Doğanşehir Meydanındaki çalış-
malarımızı tamamlayarak Vahap Küçük is-
mini verdik. Vahap Küçük hep veren el alan 
elden üstündür düsturuyla hareket etmiştir. 
Kendisiyle sohbetlerimiz sırasında şunu ifade 
ederdi: ‘Ben yardım ettikçe mutlu oluyorum, 
iyilik yaptığım zaman, insanların derdini sı-
kıntısını çözdüğüm zaman mutlu oluyorum’ 
derdi. Bizde Vahap Küçük abimizin bu mut-
luluğunu devam ettirmek için açılışını yap-
mış olduğumuz Hayır Çarşısı hep birilerinin 
sıkıntılarını giderecek. İnşallah ahirette me-
kanı cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. 
Vahap Küçük Malatya açısından hakikaten 
önemli biriydi. Özellikle Cumhurbaşkanımı-

zın video konferans sistemi ile yapmış oldu-
ğu toplantıda bizlere şu talimatı vermişti, 
Malatya’da çok sayıda tekstil işiyle uğraşan 
müteşebbisler var bu müteşebbisler Malat-
ya’ya yetecek maskeyi değil, Türkiye’ye ye-
tecek maske değil Dünya’da mazlum insan-
ların ihtiyaç duyduğu maskeleri karşılayacak 
nitelikte üretilmesi gerekir demişlerdi. Bizde 
Vahap Küçük beyefendiye bunu söylediğimiz-
de burada kendi fabrikaları ve 25 müteşebbis 
ve Türkiye genelinde 411 merkezde günlük 
10 milyona varan maske üretimi gerçekleş-
tirdiler. Bu maskeler sadece Türkiye’ye de-
ğil dünyada maske ihtiyacı olan mazlumlara 
ulaştırıldı. Bu anlamda da merhum Vahap 
Küçük’ün oğlu Vahap Küçük’ü kutluyorum.  
Peygamber efendimiz amel defteri üç şeyle 
açık kalır, bir güzel ilim eserlerin verilmeme-
si, ikincisi faydalı imarethanelerin yapılması 
diğeri ise hayırlı evlat bırakmasıdır. İnşallah 
o hayırlı evlatlar sadaka-i cariyeyi ve rah-
metlinin hep vermekle mutlu olduğu, insan-
ları mutlu eden bir çarşı hüviyetinde olan bu 
anlamda buradaki bütün giyeceklerin LCW 
tarafından karşılanacağını burada ifade etti-
ler. Yiyecek noktasında da bize yardım eden 
hayırseverlere teşekkür ediyorum. Hayır Çar-
şımız sürekli zinde ve hareketli olacak. Ayrıca 
bu çarşımızda ev eşyalarının da karşılanması 
noktasında çalışmalarımız olacak. Vatandaş-
larımızdan bu konuda yardım ve desteklerini 
bekliyoruz. Evlerinde kullanmadıkları çalışır 
durumda olan bütün eşyalarını burada tuta-
nak karşılığında teslim edebilirler. Arkadaş-
larımız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 
bu eşyaları da ihtiyaç sahipleri kartlarındaki 
puanla indirimli olarak alabilecekler” şeklin-
de konuştu. Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın 
açılışında AK Parti ve MHP Malatya Milletve-
killeri birer selamlama konuşması yaptılar.   
Böyle hayırlı bir günde bir arada olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getiren MHP Malat-
ya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Ha-
yırlarda yarışmak veren el olmak ayrıcalık-
tır. Bu her insana nasip olmaz. Bu nedenle 
Vahap Küçük değildi, Vahap Ağaydı. Ağalık 
vermekle olur. Hayır yapmak her kula nasip 
olmaz Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur. Bu vesile 
ile bu güzel çarşının yapımında emeği geçen 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, evlatları 
olan Vahap Küçük beye ve katkıda bulunan-
lara teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesi-
le etsin, Allah utandırmasın” dedi. Vahap Kü-
çük’ün örnek bir insan olduğunu belirten AK 
Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, 
“Vahap Amcamızın ismini taşıyan böyle güzel 
bir Hayır Çarşısı’nın açılışında bulunmaktan 

büyük bir mutluluk duyuyorum. Vahap Küçük 
siyasette bizlerin büyüğüydü, bizlere örnekti. 
Vahap Amca dürüstlüğü, namuslu ve ahlakıy-
la örnek olman bir insandı. İl başkanlığımız 
döneminde ne zaman başımız sıkışsa Vahap 
amcamızdan yardım isterdik. Mekânı cennet 
olsun” dedi. Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik 
gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Malatya 
Milletvekili Ahmet Çakır, “Çok güzel bir etkin-
lik ve güzel bir program. Bu vesile ile rahmet-
li Vahap amcamızı anma fırsatı bulduk.  Bun-
dan sonra dua alacağı çok güzel bir mekanın 
açılışında birlikteyiz. Vahap amcanın ismi ile 
açıldığından dolayı burası çok daha büyük 
bir anlam ifade etmekte. Büyükşehir Bele-
diye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum” dedi. Hayır, Çarşısına Vahap 
Küçür’ün isminin verilmesinin çok güzel bir 
fikir olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi 
ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Ha-
yır ve Vahap Küçük yan yana geldiği zaman 
birbirine çok güzel yakışıyor. Vahap Küçük’ün 
Doğanşehir’e Malatya’ya ve Türkiye’ye emeği 
çok. Vahap baba hayırseverdi, Vahap baba 
yürekli adamdı. Bu ismi Hayır Çarşısı ile bu-
luşturan kıymetli Büyükşehir Belediye Baş-
kanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Hayır Çarşısına bu ismin verilmesi çok önemli 
bir fikir” dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malat-
ya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Vahap Amca-
mızın birçok etiketi vardı siyasetçiydi, Bele-
diye Başkanıydı, İlçe Başkanıydı, iş adamıydı, 
çiftçiydi ama o en önemlisi Doğanşehir aşığı 
bir gönül adamıydı. Gerçekten Doğanşehir’in 
ayrı bir yeri vardı dolayısıyla Malatya’nın ayrı 
bir yeri vardı ve biraz önce bütün konuşan 
arkadaşlarımızdan ifade ettiği gibi hayır nok-
tasında ulaşılmaz bir insandı. Ben bu yönüyle 
örnek aldık kendisini siyasette ve her alanda 
bütün arkadaşlarımızda aynı şekilde örnek 
aldılar. Evlatları da onun izinden gittiklerini 
biliyorum. İnşallah o bayrağı daha ileriye ta-
şıyacaklar. Ben bu gün bu anlamda fikir nok-
tasında ve açılış noktasında gayret gösteren 
Büyükşehir Belediye Başkanımız ki onların-
da dostlukları ayrıydı ona şahidiz. Meydan 
düzenlemesiyle gerek Hayır Çarşısı ile adını 
yaşattığında dolayı kendilerine teşekkür edi-
yorum” dedi. Son olarak konuşan Malatya 
Valisi Aydın Baruş ise, “Bugün çok anlamlı bir 
gün Doğanşehir için, Malatya için gerçekten 
ismi hiçbir zaman unutulmayacak ve Türkiye 
içinde hayırseverlik denildiğinde adı anıla-
cak Vahap Küçük büyüğümüzün adına açılan 
bu müessesinin öncelikle hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Bu eserin gerçekleştiril-
mesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye 

Başkanımız olmak üzere çok değerli çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Vahap Kü-
çük üç açıdan çok önemli bir insandı. Bir ah-
lak ve fazilet sahibi bir insandı, erdem sahibi 
bir insandı neden çünkü kendi kazancından 
yanındaki komşusu için çevresinde ki insan-
lar için ve Dünya’daki bütün muhtaç insanlar 
için fedakârlık yapmak, kazancından vermek 
bir erdemdir. İkincisi Vahap Küçük toplumsal 
bir liderdir. Yaşadığı Doğanşehir’de insan-
ların önünü açan onlara akıl veren, onlara 
vizyon veren büyük bir kişiliktir. Ne kadar ih-
tiyaç sahibi insan varsa her zaman çekinme-
den yanına koştuğu, onlar için hiçbir zaman 
fedakârlıktan kaçınmayan onlara bir baba 
bir abi olmayı başarabilen güzel bir insandı. 
Vahap Küçük üçüncü olarak güzel bir insandı. 
Rabbim Vahap Küçük amcamıza rahmet ey-
lesin ve bu müessese hayırlı olsun diyorum” 
dedi.  

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt ise "Hayırseverliğiyle Doğanşehirlilerin, 
Malatyalıların ve hepimizin gönlünde taht 
kuran değerli merhum başkanımız Vahap 
Küçük’ün adı Malatya’mızda hayır işlerinde 
yaşamaya devam edecek.

Açılışını yapmış olduğumuz ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin 
edebileceği "Vahap Küçük Hayır Çarşısı" Ma-
latyamıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen 
başta Malatya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere 
herkese çok teşekkür ediyorum."dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vahap 
Küçük Hayır Çarşısının açılışı gerçekleştiril-
di. Daha sonra açılışa katılan protokol Vahap 
Küçük Hayır Çarşısı’nı gezdi.


