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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Vahap Küçük Başkanın
Yerini Doldurmak İmkânsız

Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap 
Küçük'ün vefatın-
dan dolayı, Belediye 
Başkanlığına, Meclis 
üyelerinin yaptığı se-
çimi sonucu  Durali 
Zelyurt seçildi.

Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali 
Zelyurt gazetemize 
yaptığı açıklamada;  
"Vahap Küçük Başka-
nın yerini doldurmak 
imkansız"dedi. 2’DE

Doğanşehir’e Gençlik Merkezi Yapılıyor
Merhum Belediye Başkanı Vahap 

Küçük tarafından başlatılan Doğanşehir 
ilçesine gençlik merkezi yapımında  bu-
gün protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet 
Kasapoğlu’nun Malatya ziyaretinde Do-
ğanşehir ilçesine Gençlik Merkezi yapımı 
için Bakan Kasapoğlu ve  Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt protokol imzaladı. 

Belediye Başkanı Zelyurt yaptığı 
açıklamada; 

“Merhum Belediye Başkanımız Va-
hap Küçük’ün girişimleri sonucu Gençlik 
ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğ-
lu’nun takdirleri ve bugün imzaladığımız 
protokol doğrultusunda Doğanşehir il-
çemize spor toto teşkilatı tarafından 1.2 
milyon TL’lik Gençlik Merkezi yapılıyor. 
Sayın Bakanımıza ve Milletvekillerimize 
teşekkür ederim.” Dedi.

“Erkenek’te İlk Lavanta Hasadı Yapıldı”
Girişimci Öğretmen Ömer SA-
ĞIR Erkenek’in iklim itibariyle 
lavantaya uygunluğunu test 
etmek için Yılanlı mevkiine 
lavanta fidesi dikti. Sonba-
harda dikimini yaptığı 1300 
kök lavanta fidesi ilk çiçekle-
rini vermeye başladı. 3’TE



2 7 TEMMUZ 2020HABER

DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA

AÇILAN PENCERESİ

YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ

İnönü üniversitesi Spor bilimleri fakültesi 
antrönörlük  eğitiminden almış olduğum 
öğrenci belgemi kaybettim.

Gülay Boğazkaya

KAYIP

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 730

Yayın Türü: Süreli

7 TEMMUZ 2020

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

KENDİ BENLİĞİNE
SAHİP ÇIKAN ŞEHİR:
MALATYA 
Malatya’mız, kuruluşu itibariyle Anadolu’da-

ki jeopolitik önemini hep korumuştur. Doğu’yu 
Batı’ya, Kuzey’i Güney’e bağlayan yolların 
birleştiği kavşakta kurulmuş olması, önemli su 
kaynaklarına sahip olması, çok verimli ovalarının 
olması Malatya’mızın önemini hep korumasının 
nedenlerindendir. 

Urartular Dönemi’nde Van’dan başlayan yol; 
Van Gölü kıyısından, Muş-Varto’dan, Karlıova’dan, 
Karakoçan-Palu-Harput’tan Kömürhan üzerinden 
Malatya’ya ulaşır. Malatya’dan güneye Halep’e; 
kuzeyde Sivas-Samsun yoluyla Karadeniz’e yine 
Malatya-Sivas üzerinden Kayseri-Ankara’ya; Ma-
latya-Elbistan üzerinden Kayseri-Konya ve Ege’ye 
ulaşan yolların birleşme noktası Malatya’dır. 

Türkler Malatya’yı fethetmeden bu toprak-
larda önemli kavimler yaşamış ve büyük mede-
niyetler oluşturmuşlardır. Arslantepe kazılarında 
ortaya çıkan sonuçlar dünya bürokrasisinin ilk 
burada kurulduğunu gösteriyor. Daha sonraki 
yıllarda Ebu’l-Farac gibi birçok kültür adamı bu 
coğrafyanın o dönemdeki evlatlarıdır. 

Malatya’nın İslam ve Türk Kültürü ile 
buluşmasından sonra tarım, ticaret ve kültürel 
zenginliği artarak devam eder. Niyazi Mısrî, 
Sadrettin Konevi, Abdullah Cevdet, Cevat Paşa, 
İsmet Paşa, Turgut Özal, Fahri Kayahan gibi yakın 
zamanlarda yetişen Malatya’mızın önemli kültür, 
sanat, siyaset ve gönül adamlarıdır. Bu şahsiyet-
lerin kültürümüze katkıları inkâr edilemez. 

Cumhuriyetten sonra Malatya’mız birçok 
devlet adamı, bürokrat, ilim adamı, sanatçı, şair, 
yazar yetiştirmiştir. Devlet adamlarımız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yönetirken bilim adamlarımız 
ve yazarlarımız kültürümüze önemli katkılarda 
bulunmuşlar. Ancak son 40-50 yıl içerisinde 
Malatya’nın nitelikli insanlarını çeşitli nedenler-
le dışarıya göç vermesi bu yöndeki ilerlemeyi 
yavaşlatmıştır. Cumhuriyetten sonraki yıllarda 
Malatya Lisesindeki üstün nitelikli öğretmenlerin 
yetiştirdiği Malatyalı, önemli bir kuşak Türkiye’ye 
yön vermiştir. 

Son yıllarda işsizlik ve terör nedeniyle şeh-
rimiz çok göç almaktadır. Yeni hemşerilerimizin 
eğitim ve ekonomik seviyesi düşük olmasından 
dolayı Malatya’da bir kültür erozyonu oluşmaya 
başladı. Bunun için de Malatya’nın idari ve yerel 
yönetimlerinin hemşeriler arasındaki kaynaşmayı 
sağlayacak programlar oluşturması gerekmek-
tedir. 

Malatya’nın yerel tarihini ve kültürünü iyi 
bilen, yaşamında uygulayan değerlerimize sahip 
çıkmalıyız. Onların yaşattığı kültürel öğeleri yeni 
nesillere aktarmalıyız. Bu kültürel birikimler canlı 
tarih olan kişilerin ölümüyle yok olmaya terk 
edilmemelidir. Kültürel birikimler yazılı ve görsel 
olarak kayda geçirilmelidir. Yeni hemşerilerimi-
zin Malatya’mızla ilgili hafızaları 25-30 seneyi 
geçmez. TÜİK’in verilerine göre Malatya’nın 
dışa verdiği ve dışarıdan aldığı göç, çok yüksek 
rakamlarla ifade edilmektedir. Yeni hemşerile-
rimizin geriye dönük kent hafızası yok denecek 
kadar azdır. Kent merkezinde eski yapıların yıkılıp 
yerine yeni apartmanların dikilmesi zaten kent 
hafızamızı yok etmektedir. Kentimizin tarihi ve 
kültürel dokusunu tahrip edecek, yok edecek 
uygulamalardan kaçınmalıyız. 

Kent hafızamızın yitirilmemesi için mücadele 
eden Ahmet Şentürk ve Hüseyin Çolak gibi birçok 
yazar, şair ve araştırmacılarımız sayesinde yerel 
tarih ve kültürümüzü yeni nesillere aktarıyoruz. 
Bu anlamda bize bu eserleri miras bırakan üstat-
larımızı unutmadan vefamızı göstermiş olalım. 
Üzerinde çalıştığımız ‘İki Malatya Sevdalısı’ çalış-
mamız ile üzerimize düşen görevi bir nebze olsun 
yerine getirmiş oluyoruz. 

Mustafa Kuşçuoğlu, Mehmet Gülseren, Celal 
Yalvaç, Mehmet Ali Cengiz, Hasan Basri Tuncel 
gibi yerel kültürümüzü yaşatmak adına çalışma-
lar yapan önemli şahsiyetlerdir. Onların da bu 
şehirde hatırlandığını, bilindiğini vurgulamak için 
anma toplantıları ve plaket ile ödüllendirilmeleri-
ni sağlamanın gururunu taşımaktan bu satırların 
sahibi olarak mutluluk duyuyorum. Yukarıda 
adlarından söz etmekte şeref duyduğum büyük-
lerimizi izinden gidenler arasında, Avukat Selami 
Yücel ile Atilla Kantarcı kardeşlerimi okuyucula-
rımla paylaşmadan geçemeyeceğim

KEMAL
DENİZ

Vahap Küçük Başkanın
Yerini Doldurmak İmkânsız

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük'ün 
vefatından dolayı, Belediye 
Başkanlığına, Meclis üyele-
rinin yaptığı seçimi sonucu  
Durali Zelyurt seçildi.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt gaze-
temize yaptığı açıklamada;  
"Vahap Küçük Başkanın yeri-
ni doldurmak imkansız"dedi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt açıklama-
larına şu sözlerle devam etti.

"Vahap Küçük Başka-
nımızı kaybetmenin derin 
üzüntülerini yaşıyoruz. Va-
hap Başkanıma Allah'tan 
rahmet diliyor, Doğanşehir 
ilçemizin ve ailesinin başı 
sağ olsun.

Belediye Meclis üyeleri 
arkadaşlar beni bu göreve 
seçerek şahsıma bu onurlu 
görevi layık görmüşlerdir, ve-
rilen bu görevin tüm hassasi-

yetlerinin ve sorumlulukları-
nın bilincinde olup, Vahap 
Küçük Başkanımın vizyon ve 
misyonuna uygun olarak bu 
görevi kaldığı yerden devam 
ettireceğim. Özellikle bir-
lik ve beraberliğin tesisinde 
hassas davranarak, hizmette 
adaleti rehber edineceğim.

Görev sürem boyunca 
meclis üyeleri arkadaşla-
rımla ve Belediye personeli 
ile birlikte liyakat esasına 
dikkat ederek, Vahap Başka-
nımın en büyük  hayali olan 
daha da yaşanılabilir,  Do-
ğanşehir’i inşa etmek için 
gece gündüz çalışacağım. 
Vahap başkanım ve beni bu 
göreve layık gören herkese 
layık olacağım.

Şahsımı bu göreve layık 
gören Belediye Meclis üyesi 
arkadaşlarıma siyasi büyük-
lerime ve Doğanşehir halkı-
na teşekkür ederim.

Okulların Açılış Tarihleri Belli Oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırla-
nan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 
takvimine göre okullar 31 Ağustos'ta 
açılacak, 18 Haziran'da kapanacak. Bi-
rinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, 
yarı yıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta, ikinci 
dönem ara tatili ise 12-16 Nisan'da ya-
pılacak 

2019 - 2020 eğitim öğretim yılının 
sona ermesinin ardından gazetecile-
ri makamında kabul ederek soruları 
cevaplayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali 
Tatlı, “2019 - 2020 Eğitim Öğretim 
yılını bitirdik. Uzaktan Eğitim yoluy-
la yapmış olduğumuz seminer çalış-
malarımızı da tamamladık. 2. Dönem 
eğitim ve öğretim çalışmalarını dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de baş 
gösteren Covid-19 Pandemisi nede-
niyle uzaktan eğitim yoluyla yürüttük. 
İnşallah 2020-2021 eğitim öğretim 
yılı, hem 2019-2020 eğitim yılındaki 
eksikliklerin telafisi ile birlikte biraz 
daha yoğun çaba sarf edeceğimiz bir 
eğitim öğretim yılı olacak. Ancak yaz 
döneminde yine EBA TV açık olacak. 
EBA TV de hafta başından itibaren 
internet ortamımızdan İngilizce ya-
yınlarımız başladı. Malatya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de 
hem öğretmenlerimizle hem çocukla-
rımızla iletişim halindeyiz. İnteraktif 

toplantılarımızı görüşmelerimizi yapı-
yoruz” şeklinde değerlendirmelerde 
bulundu.  Milli Eğitim Bakanlığı Orta-
öğretim Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan genelgede belirlenen esas-
lara göre eğitim ve öğretimin devam 
edeceğini hatırlatan Tatlı, okulların 
31 Ağustos 2020'de açılacağını ve 18 
Haziran 2021'de kapanacağını hatırla-
tarak genelgede yayınlanan ifadeleri 
şu şekilde aktardı. “2019-2020 eğitim 
ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nede-
niyle alınan tedbirler doğrultusunda 
yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygula-
maları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul 
ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile ta-
mamlanmış olup resmî ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 
ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve 
kazanımlarına yönelik Bakanlığımız-
ca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile 
başlayacaktır. Bu bağlamda Bakan-
lığımıza bağlı her derece ve türdeki 
eğitim ve öğretim kurumlarında, Co-
vid-19 salgını nedeniyle alınan tedbir-
ler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim 
ve öğretim yılına ait çalışma takvimi-
nin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hüküm-
leri doğrultusunda aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesi uygun görülmüştür.  
A.Vahap Kaygusuz
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Sökmez Bana

Hiç yanmayan söz tüter mi?

Edebiyat sökmez bana

Bir kaç günlük yas yeter mi?

Lağa luğa sökmez bana

Üç beş tel bıyığını burma

Bana sahte cennet sunma

Yalan beyan halkı yorma

Okus pokus sökmez bana

Din ile öz mı boyarsın

Haram içer de doyarsın

Karga mısın göz oyarsın

Afra tafra sökmez bana

Halk perişan düştü dara

Yürek dalak yürek yara

Ne ilk ne son dur Ankara

Herro merro sökmez bana

Gülizar der başın yesin

Hangi millet hangi gensin

Cin şeytanda bil ki sensin

Kara Kura sökmez bana

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

YOL GELİREM

Dalga vurur sahil kuma,

Gözüm arar sorar çime,

Sır saklanır geçer deme,

Uzak elden yol gelirem.

Işık doğar döner bana,

El uzattım nice cana,

Yara sardım yana yana,

Uzak elden yol gelirem.

Elim sazda terdi telden,

Çile çektim gurbet elden,

Haber gelir sarı gülden,

Uzak elden yol gelirem.

Garip dağı taşı yarar,

Güzel sevdim çıkmaz karar,

Ceylan döner gelmez o yar,

Uzak elden yol gelirem.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya 

kaytan... Ruhsal gerilim... At yarışlarındaki müşterek bahislerde, 

sekiz atın katıldığı yarışlarda ilk üç, dört atın katıldığı yarışlarda 

ise ilk iki dereceyi kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan 

oyun... 2. Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse... İçinde dua 

olan... Bir sıvının asit veya bazlık derecesi... 3. Beşten sonra ge-

len sayının adı... İtici güç, ilham verici... Birçok kişinin zor kul-

lanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan... 4. Demir ele-

mentinin simgesi... Rakamı olmayan... Hitit... 5. Belli bir ölçüye 

ya ulaşır ya ulaşmaz, herhangi bir ölçüye, miktara yakın, olduğu 

bile kuşkulu... Atom numarası 92 olan, 1800 °C’ye doğru eriyen, 

demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir 

element (simgesi U)... 6. Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok 

büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni... İçine peynir, sucuk 

vb. konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek... 

Lorentiyum elementinin simgesi... 7. Derinin gözeneklerinden 

sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu 

sıvı, arak... Ilımak işi veya durumu... Tokat iline bağlı ilçelerden 

biri.. 8. Taşlar (eski)... Banmak işi... 9. Bir yeri bayındır duruma 

getirmek için yapılan işlerin tamamı, bayındırlık işleri (eski)... 

Özellikle gençler arasında 1961 yılında yaygınlık kazanan çok 

hızlı ritmi olan bir dans... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının 

tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 10. 

Mendelevyum elementinin simgesi... Yapılan iş, edim, fiil... Ana-

sı olan... 11. Albastı (halk ağzı)... Blastula... 12. İnce perde veya 

örtü... Oyunlarda tekmelerden korunmak için diz kapağı ile bi-

lek arasında kalan bacak bölümünün ön yüzüne takılan, plastik 

vb. sert maddeden yapılmış koruyucu... Kalsiyum elementinin 

simgesi... 13. Kuşak.. Ağabey (halk ağzı)... Ey... 14. Prometyum 

elementinin simgesi... Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan 

oleik asidin bir esteri... Küçük küçük doğranmış et, ciğer, böb-

rek vb. şeyler yağda hafifçe kavrulduktan sonra su, domates, 

biber vb. katılarak yapılan yemek... 15. En kalın erkek sesi... Eti, 

yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)... Sert, katı...

Yukarıdan aşağıya
1. Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama... 

Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız... Kurşun elementinin 

simgesi... 2. Bir şeyi yerinden oynatmak, kaldırmak, harekete 

geçirmek, gevşetmek vb. için kullanılan, kaldıraca benzer araç... 

Adlanmak işi.. 3. Çizgi... Kopça... “Ey, hey” anlamında kullanılan 

bir seslenme sözü (eski)... 4. Acılık veren sıvılarla özel bir biçimde 

kaynatılarak pişirilen bir tür acı kahve... Doğru bir çizgi üzerinde 

bulunma durumu... Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, 

baharat vb. şeylerle yapılan karışım... 5. Silisyum elementinin 

simgesi... Ayrı olarak, başkaca... Dolma kalem... 6. Örülerek do-

kunan bir cins yün kumaş... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasında-

ki ses... Gündelikle çalışan işçi... 7. Taktırma işini yaptırmak... Bir 

şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, 

alamet, emare... 8. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil... Kemik-

lerin toparlak ucu... İki kelime veya iki cümle arasına girerek 

aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz... Anlam... 9. Hidro-

jenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, koku-

suz, tatsız madde, ab... Susma imkânı veya olasılığı bulunmak... 

10. Fark... İskambil kâğıtlarında birli... Görünüşe göre olacağı 

sanılan, muhtemel... 11. İş merkezi... Genellikle tek parçalı kadın 

giyeceği... Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları 

belirten bir söz... 12. Alüvyon... Yargılama ve değerlendirmenin 

kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü... 

Paralar (eski)... 13. Şarap (eski)... Herkesçe kullanılan, anlaşı-

lan... Dudak... 14. Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda 

kullanılan, bir maddeyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir 

kürek veya ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçimin-

de metal, ağaç, kemik vb. maddelerden yapılmış araç... Birkaç 

rengin karışımın-

dan oluşan renk, 

ala... 15. “Olur, peki 

veya fena değil” 

anlamlarında kul-

lanılan bir söz... 

Sivas iline bağlı il-

çelerden biri... Bal-

lıbabagillerden, tek 

yıllık, mavi çiçekli, 

yemeklere koku 

vermek için kulla-

nılan bir bitki, dağ 

reyhanı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

“Erkenek’te İlk Lavanta Hasadı Yapıldı”
Girişimci Öğretmen Ömer 

SAĞIR Erkenek’in iklim itiba-
riyle lavantaya uygunluğunu 
test etmek için Yılanlı mevkii-
ne lavanta fidesi dikti. Sonba-
harda dikimini yaptığı 1300 
kök lavanta fidesi ilk çiçek-
lerini vermeye başladı.Fide 
olarak dikilen lavantaların is-
tenilen düzeyde öbeklenmesi 
ve tam manasıyla hasat yapı-
lacak seviyeye ulaşması için 
birkaç yıla ihtiyacı var.İlaç 
ve kozmetik sektöründe kul-
lanılan,suyu ve gölgeyi fazla 
sevmeyen lavanta Erkenek’te 
ekimi yapılmayan alanlarda 
çiftçiler için alternatif tarım 
ürünü olmaya aday.

Türk Kızılayı, geçmiş Kurban Bayramlarında olduğu gibi bu 
yıl da 16 ülkede ve Yurtiçinde Kurban Kesimi yapacak. Vatandaş-
lar Yurtiçi bağışları için 1050 TL yurtdışı bağışları için 850 TL üc-
ret ödeyerek vekâlet verecekler. Bağışlar Bankalar, PTT şubeleri 
ve Kızılay Merkezlerinde kabul edilecek

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, konuyla 
ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, Kurban Bağış Kampan-
yasının 1 Temmuz tarihinde ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatı-
yorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlatıldığını duyurdu. Ba-
ğış kampanyasını Malatya özelinde de başlattıklarını hatırlatan 
Soylu; “Özellikle 2020 yılı doğal afetler ve covid-19 gibi talihsiz 
bir yıl yaşıyoruz. Bu sıkıntılar içerisinde Kurban Bayramına gidi-
yoruz. Türk Kızılayı olarak kurban vekaleti için Yurtiçi ve yurtdışı 
vekaletler alıyoruz. Yurtdışında,  geçen yıl 50  ülkede kesim ya-
pıyorken, bu yıl özellikle bu seyahat kısıtlaması gibi durumlarda 
16 ülkede kesim gerçekleştireceğiz.  Yurtiçinde ve yurtdışında 
Yaklaşık 4 milyon insana ulaşmayı planlıyoruz. Bunun yaklaşık 
1.7 milyonu yurtiçi, 2.3 milyon civarında da yurtdışındaki, özel-
likle savaşlarda ve açlıkla sıkıntı çeken insanlarımıza da en azın-
dan bu Kurban bayramında parça et vererek bu sofralarına bu 
sıcaklığı götürmek istiyoruz.” Dedi. A.Vahap Kaygusuz

Türk Kızılayı 16 Ülkede Kurban Kesecek
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Baba-oğul Vahap Küçük’lerin
adının aynı olmasının sırrı

YIL 1942, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi… Genç kadın 6-7 
yılda 4 erkek bebek dünyaya getirmiş, 4’ü de en fazla 5-6 ay 
yaşayıp, vefat etmişti. 1942’de yine hamileydi. Kadın da, eşi 
de tedirgindi. Eşi düşüncesini açtı:

-Bey, hadi Pütürge yakınlarındaki dağda bulunan Abdul-
vahap’ın mezarına gidelim.

Karı-koca birlikte “Abdulvahap’ın Dağı” diye anılan dağa 
çıktı. Abdulvahap’ın mezarının başında kurban kesip dua 
etti.

Derken 5’inci erkek bebekleri dünyaya geldi. Adı artık 
belliydi:

- Abdulvahap…
Bu öyküyü Aralık 2011’de Onur Soysal’ın başkanlığını yü-

rüttüğü Kandilli Kulübü’nün bir toplantısında dinledim.
O toplantıda konuk konuşmacı Tema Mağazacılık (LC Wa-

ikiki) Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, ben de mode-
ratördüm.

Toplantıya katılanlar arasında Abdullah Kiğılı, Mehmet 
Nane, Mehmet Ziylan, Ahmet Akbalık, Ömer Faruk Çelik, 
Hikmet Tanrıverdi, Ekrem Akyiğit, Yılmaz Yılmaz vardı.

Vahap Küçük’le kürsüdeki sohbetimizin bitiminde Onur 
Soysal yanımıza geldi, konuklara seslendi:

- Vahap Küçük’e anı plaketimizi sunacağız ama bir sürp-
rizimiz var. Babası Vahap Küçük, sahnenin hemen arkasında 
kendisini dinledi. Şimdi plaketi vermek üzere baba Vahap 
Küçük’ü sahneye bekliyoruz.

Baba Vahap Küçük, önce konukların kafasında oluşan so-
ruyu açtı:

- Şimdi diyeceksiniz ki bu adam oğluna niye Vahap ismini 
kurmuş (koymuş)?

Ardından 1930’lu yılların sonu, 1940’lı yılların başına 
uzanan öyküye uzandı:

-Biz, Doğanşehirliyiz (Malatya). Anam benden önce 4 oğ-
lan çocuğu doğurmuş. 4’ü de en fazla 5-6 ay yaşayıp hak-
kın rahmetine kavuşmuş. Anam bana hamileyken babama, 
“Hadi Pütürge yakınlarındaki dağda bulunan Abdulvahap’ın 
mezarına gidelim” demiş.

Babası ve anasının Abdulvahap’ın mezarına gidip kurban 
kestiğini aktardı:

-Ben doğunca adımı Abdulvahap kurmuşlar. Allah ömür 
verdi, ben yaşadım.

Benzeri durumu kendisinin de yaşadığını vurguladı:
- Gün geldi, evlendim. İlk oğlumuz birkaç ay yaşadı. İkin-

cisinin de kaderi aynı oldu.
Bunun üzerine ana-babasından kendi adıyla ilgili dinle-

diklerini anımsadığını kaydetti:
-Hemen eşimle birlikte “Abdulvahap’ın mezarı” na gittik. 

Kurbanımızı kestik. Sonra da oğlumuza “Vahap” adını kur-
duk. 7-8 sene Vahap’ı alıp “Abdulvahap’ın mezarı”nı ziyaret 
edip, kurban kestik.

Ardından ekledi:
- Allah ona ömür verdi, oğlum Vahap Küçük bugünlere 

gerdi, başarılarını da gördük.
Böylece o gün Kandilli Kulübü toplantısı vesilesiyle ben 

dahil, 3 Vahap bir araya gelmiş olduk.
Geçen perşembe günü Malatyalı İş İnsanları Derneği’n-

den (MİAD) 15.30’da mesaj geldi:
-Doğanşehir Belediye Başkanı, değerli büyüğümüz Va-

hap Küçük (baba Vahap) kalp ameliyatı geçirdi, hastanede 
tedavisi sürüyor. Durumu kritik, dua bekliyor.

Aynı gün saat 17.30-18.00 gibi MİAD’dan yeni mesaj geldi:
-Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Hakk’ın rah-

metine kavuştu.
Mesajı okuyunca Vahap amcayla sözleştiğimiz, ancak bir 

türlü yapamadığımız ziyareti düşündüm:
- Birlikte Abdulvahap’ın dağına gidelim.
Gidemedik Vahap amca… Belki oğlun Vahap Küçük’le 

birlikte gideriz.
Allah rahmet eylesin Vahap amca…
Mekanın cennet olsun

VAHAP 
MUNYAR

BAKAN KASAPOĞLU MALATYA’DA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, yurt kapasite-
sini son 18 yılda 180 binden 700 bine 
çıkardıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli temaslar-
da bulunmak üzere gittiği Malatya'da 
ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Aydın 
Baruş tarafından karşılanan Bakan Ka-
sapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzala-
dı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye-
sine geçen Bakan Kasapoğlu, burada 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan'dan brifing aldı.

Belediye ziyaretinin ardından AK 
Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Ka-
sapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 
teşkilatların her zaman önemli olduğu-
nu ve önemli olmaya devam edeceğini 
belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, teşkilatlarımızla, yönetici-
lerimizle, başkanlarımızla, arkadaşla-
rımızla bir olmaya, beraber olmaya, el 
ele vermeye devam edeceğiz. Bugün-
kü ziyaretimiz ve atacağımız imzalar 
gerek gençlerimize gerekse sporumu-
za hayırlar, bereketler getirsin. 2023, 
2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cum-
hurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve en-
gin vizyonuyla iddiasını en ileriye koy-
mak suretiyle devam edecek."

Malatya’ya gençlik ve 
spor yatırımları

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Bey-
dağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen 
"Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol 
İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Kasa-
poğlu, burada yaptığı konuşmada, me-
deniyet şehri Malatya'da bulunmaktan 
dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Malatya'nın önemli ve her alanda 
sembol bir şehir olduğunu aktaran 
Bakan Kasapoğlu, son 18 yılda Türki-
ye'nin dört bir yanı nasıl bir dönüşüm 
geçirdiyse Malatya'nın da o dönüşümü 
en güçlü yaşayan ve en güzel şekilde 
hak eden şehirlerden bir tanesi konu-
munda bulunduğunu ifade etti.

Bugün Malatya'nın gençliğine ve 
spor geleceğine yapılan yatırımları hep 
birlikte taçlandıracaklarını anlatan Ba-
kan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İlimde, kültürde, sanatta, sporda, 
sanayide öncü gençlerini yetiştirme 
adına yarınların yıldızlarını, şampiyon-
larını bu şanlı bayrağı dünyanın dört 
bir tarafında dalgalandıracak yıldızları 
yetiştirme adına bugün bu yatırımları 
sizlerle taçlandıracağız. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi iki yıl önce 
geçtiğimiz bir sistem. Sayın Cumhur-
başkanı'mızın yakın takibi ve ilgisi ne-
ticesinde ülkemizin başlamış olduğu 
yeni bir başlangıç, milat. Bu vesileyle 
kurumlar arası sinerjinin, bu mana-
da yerel yönetimlerle oluşan güçlü iş 
birliğinin meyvelerini alıyoruz. Bugün 
Büyükşehir Belediyemizle, ilçe bele-
diyelerimizle bu projeleri hep birlikte 
imzaya dökeceğiz ve en hızlı şekilde 
yarınlarımız için bu tesisleri, yatırımla-
rı Malatya'mıza kazandıracağız."

Bakan Kasapoğlu, yatırımların sa-
dece Malatya için değil ülke ve bölge-
ye önemli bir ivme de kazandıracağını 
dile getirerek, "Bu yatırımların ölçeği, 
hakikaten bölgesel anlamda çok güçlü 
bir temsili ortaya koyan bir ölçek. Ge-
rek gençlik kampımızla gerekse Malat-
ya'mızın dört bir yanında inşa edeceği-
miz sahalarımız, salonlarımız, gençlik 

merkezlerimiz, havuzlarımızla; voley-
boluyla, basketboluyla tüm branşlarıy-
la spor geleceğimizi çok daha güçlü bir 
şekilde ortaya koyacağız" diye konuş-
tu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan önderliğinde hedeflerini her 
geçen gün daha ileriye koyma nokta-
sında gayret gösterdiklerini bildiren 
Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu davanın boynunu hiçbir zaman 
öne eğdirmeyen Malatya ile de gurur 
duyuyoruz. Malatya'nın her zaman 
haktan, hukuktan, milli iradeden yana 
olan duruşu bizler için çok ama çok 
mühim. O yüzden gençlerimiz bizim en 
büyük umudumuz, en büyük varlığı-
mız. Yapacağımız yatırımlar bu ülkenin 
ve kutlu davanın yarınlara olan yürü-
yüşünde eminim ki çok ama çok önem-
li bir yer tutacaktır. Bugün pek çok 
alanda, yüzme havuzlarımızı... İki adet 
yarı olimpik yüzme havuzumuz, bir ta-
nesinin de inşaatı devam ediyor, tam 
olimpik havuzumuz şehrin merkezinde 
onu da ağustos ayı sonu itibarıyla aç-
mayı planlıyoruz. Yine gençlik merkez-
lerimiz, gençlerimizin kendilerini 7/24 
geliştirebilecekleri, kendilerinin meka-
nı olan merkezlerimizi, gençlik kampı-
mızı, 4 bin 444 seyirci kapasiteli spor 
salonumuzu ve hem ulusal hem ulus-
lararası müsabakaları gerçekleştire-
ceğimiz cimnastik salonunu, sentetik 
yüzeyli mahalli sahalarımızı, tesisleri-
mizi, basketbol, voleybol alanlarımızı, 
tenis kortlarımız, bocce ve cirit saha-
mız yine üniversitemizde yer alacak. 
Basketbol kampanyamız var, 10 bin 
pota kasamında 200'ünü Malatya'mı-
za armağan ediyoruz. Bu yatırımlar 
Malatya'mıza, gençlerine, kadınlarına 
emanet."

Bakan Kasapoğlu'na 
hemşehrilik beratı 

verildi
Protokollerin imzalanmasının ar-

dından Bakan Kasapoğlu'na hemşeh-
rilik beratı takdim edildi. Hemşehrilik 
beratını Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan'ın elinden alan Ba-
kan Kasapoğlu, "Yaşadığım en duygu-
sal en heyecanlı olduğum anlardan bir 
tanesi. Ben İstanbul Fatih'te doğdum, 
büyüdüm ama etrafımda, komşum, 
arkadaş olarak Malatyalı arkadaşlarım 
var. Gün geldi bugün bu güzel ailenin 
mensubu olmak nasip oldu. Allah'a 
şükrediyorum bu anlamlı, heyecanlı 
onuru bana yaşatan herkese şükran-
larımı sunuyorum. Sizden birisi olarak 
bir kardeşiniz, hemşehriniz olarak tıp-
kı ülkemizin dört bir yanına heyecanla, 
aşkla hizmet için koştuğumuz çabala-
dığımız gibi inşallah Malatya'mızın da 
her daim emrindeyiz, emrinde olmaya 
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya’ya yapılacak 
yatırımlar

İmzalanan protokoller kapsamın-
da Malatya’ya yapılacak yatırımlar ise 
şunlar:

‘’1 adet gençlik kampı, 3 adet tenis 
kortu, 1 adet bocce sahası, 2 adet yarı 
olimpik yüzme havuzu, 3 adet gençlik 
merkezi, 1 adet cirit sahası, 1 adet ho-
key salonu, 3 adet spor solonu, 7 adet 
basketbol ve voleybol sahası, 7 adet 
sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 

adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol 
sahası, 200 adet basketbol sahası, 12 
adet spor tesisi bakım ve onarımı.’’

Öğrenci yurdu inşaatını 
inceledi

Bakan Kasapoğlu, Malatya'da İnö-
nü Üniversitesi yerleşkesindeki İlhan 
Akıncı Öğrenci Yurdu inşaatında da in-
celemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, İnönü Üniversitesi yerleş-
kesinde yapılan 2 bin kişilik yurdun in-
şaatında sona yaklaşıldığını bildirerek, 
şöyle konuştu:

"Hakikaten dört dörtlük bir yurt. 
Konaklamasıyla, beslenmesiyle, sos-
yal tesisleriyle, sportif alanlarıyla, 
bugünümüz, yarınımız her şeyimiz 
olan gençlerimize hayırlı, uğurlu ol-
sun. Bakanlık olarak son 18 yılda Sayın 
Cumhurbaşkanı'mızın yakın takibi ve 
engin vizyonuyla yurt noktasında ül-
kemizi çok ciddi bir aşamaya getirdik. 
180 binden 700 bin kapasiteye ulaş-
tık. Yurtlarımız, sadece barınma değil 
adeta öğrencilerimiz için ikinci bir üni-
versite olması yönünde pek çok imkan 
sunuyor. Bu konforlu yurdu gençleri-
mize sunmak bizim için bir gurur, ayrı 
bir mutluluk. Bu manada yine İnönü 
Üniversitesindeki yurdumuzun da çok 
önemli fırsatlar sağlayacağına, genç-
lerimiz için çok hayırlar getireceğine 
inanıyorum."

Bakan Kasapoğlu, yurda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ten-
sipleriyle Malatya'nın önemli iş insan-
larından, düşünce ve yayın dünyasının 
öncülerinden İlhan Akıncı'nın isminin 
verildiğini aktararak, "Bu manada ken-
disinin hem Malatya'mıza hem gençle-
rimize, eğitim hayatımıza, yayın haya-
tına katmış olduğu değer hiçbir zaman 
unutulmayacaktır. Bu vesileyle kendi-
sini rahmet ve minnetle yad ediyorum. 
Yurdumuzda inşallah yarınlarımız için 
bugünümüz için gençlerimizin çok ha-
yırlı, başarılı çalışmalar yapmasını te-
menni ediyorum. Bu manada da emeği 
olan herkese teşekkür ediyorum. Ülke-
miz, milletimiz ve yarınlarımız için ha-
yırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, İnönü Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı 
da ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. 
Dr. Kızılay, Bakan Kasapoğlu'na çini 
tabak ve üniversitenin yayınlarından 
hediye etti.


