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MERAL AKŞENER DOĞANŞEHİR’DE 
İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Ak-
şener Doğanşehir 
İlçesi’nde esnafla 
ve tütün çiftçisiyle 
dertleşti. 
Akşener, Malat-
ya gezisine tütün 
yetiştiriciliğinde 
önemli bir yere sa-
hip olan Doğanşe-
hir'de devam etti. 
Akşener, bugün 
Doğanşehir’de es-
nafın ve çiftçinin 
sorunlarını dinledi.

AĞBABA: “TIRŞİKÇİ KAPİTALİSTLERE KARŞI TÜTÜN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ!”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Millet-
vekili  Veli Ağbaba, dün TBMM'de "tütün üretici-
lerine getirilen hapis cezası" hakkında konuştu.  
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile 
birlikte "hapis cezasının kaldırılması ve tütün sa-
tış yasağının iptal edilmesi" hakkında verdikleri  
araştırma komisyonu önerisi de dün Mecliste gö-
rüşüldü ve AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.  4’TE

İsmet Bayram Güven Tazeledi
Doğanşehir Be-
lediye Düğün 
Salonundan 
yapılan Doğan-
şehir Esnaf ve 
Sanatkârlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi ge-
nel kurulunda 
mevcut Başkan 
İsmet Bayram 
güven tazele-
di.2’DE

Kayısı Yüklü Kamyon 
Devrildi 1 ölü 2 yaralı
Doğanşehir ilçesinde kayısı yüklü bir kam-
yonun devrilmesi sonucu meydana gelen 
kazada kamyon sürücüsü öldü ve 2 kişi 
yaralandı.2’DE
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

AS0000114547 Seri Nolu Yazar Kasama ait 
Ruhsatı Kaybettim. Hükümsüzdür.

Ali Sekman

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
Almış olduğum Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ali Bahçeçi

KAYIP

MERAL AKŞENER DOĞANŞEHİR’DE 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Doğanşehir İlçe-
si’nde esnafla ve tütün çiftçisiyle dertleşti. 

Akşener, Malatya gezisine tütün yetiştiriciliğinde önemli 
bir yere sahip olan Doğanşehir'de devam etti. Akşener, bu-
gün Doğanşehir’de esnafın ve çiftçinin sorunlarını dinledi.

Bir esnaf, "Tütün yasağı kalksın diye eylem yapıyorlar. 
Çiftçinin alın teri olan tütün mü kurtaracak bu vergi dilimini” 
dedi. Bir diğer esnaf ise “Her şey bitti de bir bu tütün mü 
kaldı ya? Bu tütünle evine kalem götüren insanlar var. Eğer 
o tütünü satamazsa biz burada bir gömlek satamayız. Onlar 
biterse biz de biteriz" diye konuştu.

Bir çiftçi de “Geçmişte pancar üretiyorduk.  Onun için de 
ne kadar para alacağımızı biliyorduk. Pancar bitti. Tütün Do-
ğanşehir’in, Adıyaman’ın kaderi” dedi. Diğer bir diğer tütün-
cü ise “Ben özürlüyüm, üç çocuk okutuyorum tütünle. Neyle 

okutacağım" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM ÜNİVERSİTEYİ KAZANSA 
ESNAF OLARAK OKUTAMAM"

Başka bir vatandaş da “Ben 18 kilo et alıyordum. Şu anda 
7 kilo alıyorum. Dükkanımın kirasını veremiyorum. Vallahi 
veremiyorum. Billahi veremiyorum. Çocuklarım üniversiteyi 
yarın kazansalar, bir esnaf olarak okutamam. Ben esnafım, 
tütün de ekiyorum. Hükümet tütünle ilgili yasa çıkardılar. 
Çiftçi olursa biz oluruz. Tütün sattığında gelip benim dük-
kanımda yemek yiyecek; zincirleme bu işler” diye konuştu. 
Bir ayakkabıcı ise “İşler sıfır. Sabah gelip akşam gidiyoruz. 
Emekli maaşımla faturalarımı veriyorum. Zaman geçirmek 
için de gelip oturuyoruz” dedi.

AKŞENER: TÜTÜN KONUSUNA GENİŞ 
YER VERECEĞİM

Ziyaretinin ardından Malatya'da açıklama yapan Akşe-
ner, "Tahmin edemeyeceğim bir şekilde esnaf, tütünle ilgili 
konuştu. Tütüne dair son kararın kaldırılması için çiftçiden 
ziyade esnaf söyledi. Sebebi de şu; diyorlar ki ‘Tütün Doğan-
şehir’de biterse esnaf biter’” dedi.

Çarşamba günü partisini grup toplantısında tütün konu-
sunda geniş bir konuşma yapacağını ifade eden Akşener, "O 
dükkanlardan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum, on-
lara sövmüyorum, partimi övmüyorum. Sadece esnafı dinli-
yorum. İlk defa Doğanşehir’de bütün esnafın tütün yetiştirici-
sine dair konuştuğuna şahit oldum" diye konuştu.

İsmet Bayram Güven Tazeledi
Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 

Kefalet Kooperatifi genel kurulunda Başkan 
Bayram Güven Tazeledi.

Doğanşehir Belediye Düğün Salonundan 
yapılan Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulunda 
mevcut Başkan İsmet Bayram güven tazeledi.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Bayram 
yaptığı açıklamada; "Doğanşehir Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi Kefalet kooperatifinin bugün 
yapılan genel kurulunda şahsım ve arkadaş-
larıma yeniden görev veren esnaflarımıza 
çok teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Önder AKBIYIK

Kayısı Yüklü Kamyon Devrildi 1 ölü 2 yaralı
Doğanşehir ilçesinde kayısı yük-

lü bir kamyonun devrilmesi sonucu 
meydana gelen kazada kamyon sü-
rücüsü öldü ve 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Malatya'dan 
Adıyaman'a gitmekte olan Muham-
met Nuri Sönmez (50) idaresinde-
ki 02 ABM 842 plakalı kayısı yüklü 
kamyon Doğanşehir ilçesinde di-
reksiyon hakimiyetinin kaybedil-
mesi sonucu refüje çarparak dev-
rildi. 

Meydana gelen kazada araç sü-
rücüsü hayatını kaybetti. Yanında 
bulunanan 2 kişi yaralandı.
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Soldan sağa
1. Florışı... “Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren 

bir söz... 2. Küçük, dar yer veya hücre (eski)... Az tavlı, yarı yaş 

yarı kuru olan (toprak) (halk ağzı)... 3. Ağız boşluğunda, tat-

maya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, 

hareketli organ, tat alma organı... Kökleri eski Türk törelerine 

dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, za-

naatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak... Baş-

ta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler 

gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık... 4. Eyer vurulmamış, 

sırtına eyer konulmamış (hayvan)... Kulak memelerine takılan 

süs eşyası... Lityum elementinin simgesi... 5. Otomobilin ön dü-

zeninde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanı-

lan küre biçiminde bir parça... Gösteriş, çalım, caka... Üzerine 

herhangi bir şey asmaya yarar nesne... 6. Zamanın bölüneme-

yecek kadar kısa parçası, lahza... Bakanlar Kurulu üyelerine ve 

bazı üst düzey yöneticilere tahsis edilen makam araçlarına ait 
plaka... 7. Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek (eski)... İl-
gilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Şiir söyleyen veya yazan kimse, 
ozan... 8. Birden sonra gelen sayının ad... Askısı olmayan... Baş, 
kumandan, amir (eski)... 9. Geviş getirenlerden, Güney Ameri-
ka’nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanı-
lan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, 
boyu yüksek ve boynu uzun hayvan... “Hangi kişi?” anlamında 
cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan 
bir söz... Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap... 10. Anka-
ra ve çevresinde yetiştirilen, Amasya elmasının daha küçük 
ve daha tatlı olanı... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 11. Olumlu 
veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan 
veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, ey-
lem... Kaz, kedi, yılan vb.nin çıkardığı ses... Öndelik... 12. Utan-
ma duygusu... Kirliliği gösteren iz... İkramda bulunmayı seven, 
mükrim... 13. Üç deniz mili uzunluğunda bir ölçü birimi (eski)... 
“Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak” an-
lamındaki “.... olmak” deyiminde geçer... Bir cins güvercin... 14. 
Her çeşit mikroptan arınmış, steril, sterilize... Asya, Kuzey Afri-
ka ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen zehirli ve otsu bir 
bitki... 15. Kul, köle, cariye, yanaşma... Behimi olma durumu...

Yukarıdan aşağıya
1. Birçok devletin özel yasalara ve bağımsızlığa sahip olarak 

tek bir devlet durumunda birleşmeleri yöntemi... Zarf-fiil... 2. 
İyonlardan oluşan, iyonlarla ilgili... Bir kimseye kasıtlı ve asılsız 
suç yükleme, kara çalma, bühtan... 3. Çırpılmış yumurtayla sade 
olarak yapılabilen veya içine peynir, kıyma vb. katılarak tavada 
pişirilen bir yemek... Kili andıran, kile benzeyen, kil gibi... “Ses 
çıkarmasına fırsat vermemek” anlamındaki “...dedirtmemek”, 
“ses çıkarmak, karşı çıkmak, yakınmak” anlamındaki “.... de-
mek”, “sesini çıkarmamak, karşı çıkmamak, yakınmamak” an-

lamındaki “.... dememek” (veya .... çıkmamak) deyimlerinde ge-
çen bir söz... 4. Radyum elementinin simgesi... Arap harflerinin 
en çok kullanılan el yazısı biçimi (eski)... Akıllıca (eski)... 5. Kök-
lü, geniş ölçüde etkili, güzel, doğru... Gündelikle çalışan işçi... 
İridyum elementinin simgesi... 6. Gerçekten, gerçek olarak... 
Gözlem... Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi 
maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm... 7. Enine bo-
yuna, her yönü ile (eski)... Etene (halk ağzı)... 8. At, eşek, öküz 
vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uy-
gun demir parçası... Fıtığı olan... Özellikle Rumeli’de seslenmek 
ve dikkati çekmek için kullanılan bir söz (halk ağzı)... 9. İkisi bir 
arada doğan (çocuk)... Kapkara... 10. Akümülatör... Işımak işi, 
ışıklanma, aydınlanma... Kanmış, inanmış (eski)... 11. Ülkenin 
vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Hristiyan din adamı, pe-
der... Kötücül bağ dokusu uru... 12. Lades oyunu oynayan... Her-
hangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, 
yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç... 
Titan elementinin simgesi... 13. Baba... Karmak işi... İçinde, 
elektrik akımı ile 
akkor durumuna 
gelerek ışık vere-
bilen bir iletkeni 
bulunan, havası bo-
şaltılmış cam şişe... 
14. Han olma duru-
mu... Güvence... 15. 
Ağaç oymaya yarar 
kesici araç (halk 
ağzı)... Ayrıksı olma 
durumu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HELAL

Sen Hak dedin Hak’tan aldım,

Su akıyor ona daldım,

Kuşlar uçar yol gösterir,

Güzel sever ona döndüm.

Bir bilekten nabız atar,

Bir terazi hakkı tartar,

Gelen canlar yol veriyor,

Helal lokma helal yutar.

Ehil oldun sesin çıksın,

Satır satır sözler aksın,

Yıldız gece ışık verir,

Bir el verir, bir el alsın.

Garip seni hisle bilir,

Gece gündüz seni görür,

Gülen anlar sever gider,

Sevgim varsa onu alır.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Açlığımız

Ekmeğe Değil

Türkiye 19 yıldır AKP tara-

fından yönetiliyor. Bugün gel-

miş olduğumuz nokta itibariyle 

Cumhuriyet tarihinde şimdiye 

kadar görülmemiş büyük so-

runlarla karşı karşıyayız.

Bir tarafta ekonomik sorun-

ların perişan ettiği milyonlarca 

insan, diğer tarafta Saraylarda 

yaşayan yönetici sınıf…

Bir tarafta hukuk sistemi-

ne inancını yitirmiş bir toplum, 

diğer tarafta duruşması öncesi 

mahkeme hâkimi ile kutlamala-

ra katılan müteahhitler…

Bir tarafta korona salgını 

için aşı sırasını bekleyen mil-

yonlar, diğer tarafta üçüncü 

doz aşısını olduğunu kameralar 

önünde rahatlıkla söyleyebilen 

iktidar sahipleri…

Bir tarafta işyerleri 15 aydır 

kapalı olduğu için perişan halde 

hayatta kalmaya gayret eden 

müzik sektörü çalışanları, di-

ğer tarafta Saray kokteyllerin-

de boy gösterdikleri için kamu 

kaynaklarından yüzbinlerce lira 

ödenerek kimsenin izlemediği 

konserlere davet edilen “şarkı-

cılar”…

Bir tarafta kredi borcunu 

ödeyemediği için traktörüne 

haciz konulmasını gururuna 

yediremediği için intihar eden 

çiftçiler, diğer tarafta Ziraat 

Bankası’ndan kendisine “temin 

edilen” 750 milyon dolar kre-

diyi ödemediği halde “saygın iş 

insanı” olarak aramızda dola-

şan patronlar…

Bir tarafta açlık sınırı sevi-

yesinde bir gelire tekabül eden 

asgari ücretle hayatta kalmaya 

çalışan milyonlar, diğer tarafta 

gemi filolarının büyüklüğü par-

mak ısırtan “mahdumlar”

Bir tarafta henüz iş bula-

madığı ve bu nedenle bir geliri 

olmadığı için “devletten almış 

olduğu” öğrenim kredisini öde-

yemediği için icralık olan mil-

yonlar, diğer tarafta ödemedik-

leri kredileri sürekli “yeniden 

yapılandırılan” büyük iş insan-

ları…

Bir tarafta iş bulma ümidini 

kaybettiği için iş arama gayreti-

ne bile giremeyen milyonlar, di-

ğer tarafta 3,4,5 yerden maaş, 

huzur hakkı, kar payı alan bü-

rokratlar…

Bir tarafta kapanan işyer-

leri, diğer tarafta offshore ül-

kelerde şirket kuran siyasetçi 

yakınları…

Bir tarafta maaşı henüz eli-

ne geçmeden vergisi kesilen 

ücretli çalışanlar, diğer tarafta 

vergi borçları sürekli yenide ya-

pılandırılan iş dünyası…

Bir tarafta bütün bunlar ya-

şanırken, diğer tarafta “açları 

biraz da siz doyurun” diyen ik-

tidar sahipleri…

Anayasasında “sosyal dev-

let” olduğu yazılı bir ülkeyi yö-

neten bir siyasetçinin “aç ola-

rak dolaşanları buyurun siz de 

doyuruverin” sözünü söylemiş 

olması kabul edilemez! “Aç do-

yurmak” ifadesi sosyal devletin 

olduğu yerlerde telaffuz dahi 

edilememeli.

Vatandaşının temel ihtiyacı-

nı karşılayacak destek sunmak 

iktidarın birincil görevi olmalı-

dır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşa-

sın” ifadesini dillerine pelesenk 

eden siyasetçiler, konu gerçek-

ten insanı yaşatmaya gelince 

sorumluluktan kaçmaya çalışı-

yorlar.

Ama siz onların sorumluluk-

tan kaçmalarına izin vermeyin, 

demokratik yollardan hesap so-

run.

Unutmayın, insanların açlığı 

sadece ekmeğe değil, adalete, 

hukuka, ifade özgürlüğüne, fır-

sat eşitliğine, bilimsel eğitime, 

özgür basına, özerk üniversite-

ye, iş güvenliğine de yönelik.

Vatandaşın istediği, de-

mokratik bir hukuk devletinde 

olmasını arzuladığımız tüm bu 

konulardaki taleplerin karşılan-

masıdır.

Yöneticiler “endişe etme-

sin,” bu toplum bir kuru ekmek 

ile bile hayatta kalabilir, ama 

özgürlükleri kısıtlandığında, 

kendisini ifade etmesine fırsat 

verilmediğinde, anayasal hak-

ları ihlal edildiğinde hayatta 

kalamaz.

Eğer hala “insanı yaşat ki” 

diye başlayan cümleler kur-

mak istiyorlarsa, bu ülkenin 

“demokratik, laik ve sosyal bir 

hukuk devleti” olmasının önünü 

açmalıdırlar.

YALÇIN
KARATEPE 
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ORDUZU DA BİN YILLIK
TARİHİ ÇINAR
 
 Facebook’ta Paylaş  Tweetle  Google+ Paylaş  LinkedIn’de 

Paylaş
Orduzu mahallesinde tarihi bir çınar var… Yaşı kesin olarak 

bilinmiyor… Bin yıl diyende var, 400 Yıl diyende… Hatta, Malatya 
Serdarı Hüseyin Gazi’nin oğlu efsaneleşen Seyit Battalgazi’nin bu 
çınar ağacını diktiği de rivayet edilir. Bakınız kısa süre önce Bele-
diye kaynakları Tarihi çınar hakkında şunları yazıyor: “Battalga-
zinin Çınarı” olarak bilinen çınar ağacı Malatya’ya 6 km uzaklıkta 
Orduzu -Çarşıbaşı Mahallesi, Çınarçeşme Mevkii’nde yer almak-
tadır. Ağacın gövde kalınlığı 7.20 metre olarak ölçülmüştür. Boyu 
yaklaşık 15 m olan ve yaşı kesin olarak bilinmemekle birlikte 
oldukça yaşlı olduğu görülmüştür. İçi boşalan ağacın ana gövde-
den iki dala ayrıldığı görülmüştür. Dalların gövde sürgününden 
büyümüş 8-10 m boyunda yan dalları mevcuttur. Ağacın gövdesi 
iç kısımdan çürümüş ve büyük kovuklar oluşmuştur. Ağacın kök 
kısmı taş bir duvar örülerek sağlamlaştırılmıştır. Ağacın etrafında 
gözler halinde su akmaktadır. Battalgazi Çınarı’nın bulunduğu 
alan çınar ağacı ve yanındaki pınardan oluşan bir ziyaret yeridir.

Ağacın kök kısmında büyük bir oyuk bulunmaktadır. Rivayete 
göre 8.yüzyılda yaşadığına inanılan Battalgazi, hayvanlarını bura-
ya sulamaya getirmiş, suladıktan sonra elindeki çınar çubuğunu 
suyun kenarına dikmiş ve o çubuktan da bugünkü çınar ağacı ye-
tişmiştir.” Malatya’yı 1900’lü yıllardan başlayarak anlatan ve ya-
zan Sami Fenercioğlu üstadımız 1938 yılında Orduzu Kasabasın-
daki bu Çınar ağacına mahalle halkı ile birlikte gittiği bir anısını 
şöyle yazmaktadır: “Eski dönemlerde, Belirli subaşlarına, ziyaret 
yerlerine, Mahallece topluca gidilirdi. Ulaşım çok kolay olmuyor-
du, zira yollar patikaydı ve motorlu vasıtalar yok denecek kadar 
azdı. Faytonlar revaçtaydı ya da demirden çemberli tekerleri olan 
taş arabaları vardı. Adaklar olurdu, ziyaret yerlerine gidenler, 
dileklerini olması için adakta bulunur, dilekte olunca, Piknik için 
vesile oluşurdu. Hazırlıklar günler önceden başlıyordu, Genel de 
semaverler çaydanlıklar ve bardaklar tertiplenir, pilav ve kavur-
ma tenceresi, pirinç, yağ, şeker, peynir vs hazır hale getirilir.

Yola çıkacak fayton ve taş arabaları tembihlenir. Geliş ve 
dönüş saatleri ayarlanırdı. Çok erken saatte yola çıkmak üzere 
sabah karanlığında uyanırdık, çıkınlar sepetleri, taş arabası-
na, gençler çocuklarla birlikte yerleştirilir, konu komşu araba 
ve faytonlara paylaştırılırdı. Orduzu Çınar ağacı oldukça yaşlı 
muhteşem bir ağaçtı dalları geniş bir alanı gölgeliyordu, Hemen 
yakınından tertemiz suyu olan dere akıyordu. Biraz ilerde de 
kaynak suyu vardı Çınarın dalların gençler isimlerini kazımış-
lardı. Bir tarihte yıldırım düşmüş koca gövdesini ikiye ayırmıştı. 
Birlikte getirilen yiyecek içecek ağacın kovuğuna istiflenir hemen 
etrafına, minder, yastık, kilim serilip yerleşilip hanımlar kahvaltı 
hazırlığına başlardı. Çocuklar etrafa yayılıp koşuşturmaya başlı-
yor, pabuçlarını çıkarıp dereye ayaklarını sokarak serinliyorlardı. 
Adak evvelden kestirilir, Öğlen de yenecek şekilde kavrulmak 
üzere hazırlanırdı. Tecrübeli analar hazırlığa başlar, ocaklar ya-
kılır, bir taraftan pirinç pilavı yapılırken, etler kavrulur, salatalar, 
ayran cacık, kavun-karpuz ve de Peynir helvası büyük coşku ile 
hazırlanırdı. O nefis tandır ekmeği ile sofra düzenlenirdi. Önce 
çocuklara servis yapılır, topluca yemeğe oturulur, yemekler yenir, 
kap kacak toplanıp derede yıkanıp kaldırılır, istirahata geçilir. 
Namaz vakti ise namaz kılınır yaşlılar bir kenarda Uyurdu. Dönüş 
saatine yakın arabaların atları yemlenir suları verilir, arabalara 
faytonlara yerleşilir neşe içinde dönülürdü. ” Meslek hayatımız 
boyunca Orduzu’daki Çınar hakkında onlarca haber yaptık ve 
yazdık… Sahipsizliğe, terk edilmişliğe karşın, tarihi bir değere ne-
den sahip çıkılmadığına dikkat çekmeye çalıştık. Kimi kaynaklara 
göre bin yıllık bir geçmişi olan Çınar ağacına ilgi gösteren olma-
dı. Birkaç kez yangın tehlikesi atlattı. Yine de tınlayan çıkmadı. 
Taki Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,2016 Yılında 
Çınar’a sahip çıkıp proje hazırlayana kadar. Çınar projesine DAP 
destek verdi… Önce Çınar korumaya alındı, ardından su kaynağı 
düzenlenerek doğaya özgü bir kanal yapıldı. Kanal etrafına da 
piknik alanları oluşturuldu. 1938 Yılında Sami Fenercioğlu’nun 
anı olarak yazdığı Çınar alanı Park olarak hizmete açıldı. Yüzlerce 
aile eskiden olduğu gibi bu günde Çınar alanına piknik yapmaya 
gidiyor. Battalgazi Belediyesinin en gözde mekanı oldu. Çınarın 
altındaki tabela da bin yıllık olduğu yazıyor. Ayrıca da her gün 
yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

VAHAP
GÜNER

AĞBABA: “TIRŞİKÇİ KAPİTALİSTLERE KARŞI 
TÜTÜN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili  Veli Ağbaba, 
dün TBMM'de "tütün üreticilerine 
getirilen hapis cezası" hakkında 
konuştu.  Adıyaman Milletvekili 
Abdurrahman Tutdere ile birlikte 
"hapis cezasının kaldırılması ve tü-

tün satış yasağının iptal edilmesi" 
hakkında verdikleri  araştırma ko-
misyonu önerisi de dün Mecliste 
görüşüldü ve AKP ve MHP oylarıyla 
reddedildi.  

Veli Ağbaba: "Sayın Başkan, 
aileleriyle birlikte 600 binden faz-

la insan Adıyaman'da, Malatya'da, 
Doğanşehir'de, Sürgü'de, Kurucao-
va'da, Bulam'da, Çelikhan'da geçi-
mini tütünden sağlıyor. Ancak yer-
li tütün üreticisine hapis cezasını 
öngören düzenleme 1 Temmuzda 
yürürlüğe girdi. Dünyanın hiçbir 
yerinde göremezsiniz bir ürünü ek-
mek serbest, satmak yasak olsun; 
İngiliz ve ABD şirketlerinin tütünü 
serbest, yerli ve millî Adıyaman tü-
tünü yasak. Yerli üreticiye bu kadar 
zulmetmek için ancak millete düş-
man olmak gerekir. Tütün üreticile-
ri 1 Temmuzdan beri yolları kapatı-
yor, yasayı protesto ediyor, "Tütün 
yerlidir, millîdir, alnımızın teridir." 
diyor. Üreticiler yasanın ertelen-
mesini değil, yerli tütüne kaçak 
muamelesi yapan ucube yasanın 
tamamen kaldırılmasını istiyor. 
Bizim tütün üreticilerinin yanında 
olduğumuzu söylemek istiyorum. 
Meclisimiz de tırşıkçı kapitalistle-
rin değil, Adıyamanlı üreticilerin 
yanında yer almalıdır diye düşünü-
yoruz. Tütüne kalkan eller kırılsın 
diyoruz."

Gübdüşen Şelalesi Turizme Kazandırılmalı
Malatya Adana karayolunun eski tünel karşısında 

yer alan Gübdüşen şelalesi turizme kazandırılmayı 
bekliyor. Malatya’ya 90 km uzaklıkla yer alan Şelale-
nin bölgedeki turizm odaklı kaynaklarla bir arada de-
ğerlendirilerek yeni bir destinasyon çalışma yapılması 
isteniyor

Konuyla ilgili olarak bölge hakkında gazetemize 
değerlendirme yapan Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt; “ Bilindiği gibi Doğanşehir ilçesi bir 
yandan tarih ve kültürüyle bir yandan tarımsal üre-
tim anlamında ekonomiye katkısıyla bir yandan da 
turizm anlamında dikkat çeken ilçelerimizden birisi-
dir. Bu kapsamda Doğanşehir Polat Sulu Mağara, Bey-
pınarı, Sürgü Takas,Pınarbaşı, Erkenek Sakaltutan, 
Sürgü, Polat Barajı çevreleri gibi alanların yanında 
ormanlık alanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çek-
mektedir. Yine bu bölge içinde alan eski Erkenek yolu 
Tünel girişine yaklaşık 100 metre girişe yakın Gübdü-
şen şelalesi yer almaktadır. Doğa meraklılarının ilgi-
sini çeken bu şelalelinin de içine yer alacağı günübir-
lik turlar düzenlenerek ilçenin tanıtımı yapılmalıdır. 
Bu Konuda İlimizdeki Turizm firmaları da günübirlik 
geziler düzenleyebilirler. Böylelikle hem bölgedeki 
doğal güzellikler tanıtılır. Hem da bölgenin ekono-
mik kalkınmasını katkı sunulur” şeklinde konuştu. 
A.Vahap Kaygusuz

Başkan Gürkan’a Çağrı Maden Suyumuzu Değerlendirelim!
Doğanşehir İlçesi Günedoğru 

Mahallesi sakinleri, Madensuyu 
Mezrasında çıkan doğal maden su-
yunun değerlendirilmesi ve çevre 
düzenlenmesi için Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Selahattin Gürkan’a 
çağrıda bulundular.

Günedoğru Mahallesine 3 km 
uzaklıkta, Malatya Adana Demir-
yolunun kenarında çıkan doğal ma-
den suyunun yaz aylarında daha 
keskin bir hal aldığını bu nedenle 
de sindirim sistemi rahatsızlıkları 
ve böbrek taşlarının düşürülmesi-
ne katkı sağladığını belirten ma-
halle sakinleri tesisin elden geçi-
rilmesini istiyor. Malatya-Adana 
seferi yapan yolcu trenlerinin de 
durarak yolcu indirip bindirdikleri-
ni söyleyen Mahalle sakinleri suyun 

değerlendirilerek çevre düzenlen-
mesi yapılması çağrısında bulunu-
yorlar. Konuyla ilgili olarak Mahal-
le sakinleri adına konuşan Mustafa 
Türkmenoğlu; “ Maden suyumuz 
Günedoğru Mahallesine 3 km uzak-
lıkta. Mahalle sakinleri yaya olarak 
gelip gidebiliyor. Aynı zamanda 
100 metre mesafede yolcu trenle-
rinin durarak yolcu indirip, yolcu 
aldıkları bir tren durağımız da var. 
Yani ulaşımı çok rahat. Suyumuzun 
değerini bilen zaman zaman da-
macana, şişe ve bidonlarla gelerek 
haftalık veya aylık olarak maden 
suyu ihtiyaçlarını buradan temin 
ediyorlar. Bu suyu hava almayacak 
şekilde taşıyan insanlar uzun süre 
de muhafaza ediyorlar. Diğer yan-
dan Maden suyumuzun içimi tadı 

çok güzel. Önünde döşenen mer-
mere kadar taşları eritiyor. Mide 
rahatsızlıklarına iyi geliyor. Sindi-
rimi kolaylaştırıyor. Diğer yandan 
böbrek taşlarını da eritiyor. Daha 
önce Doğanşehir Belediye Başka-
nı merhum Vahap Küçük tarafın-
dan su toplanarak etrafı mermer 
bir şekilde yapıldı. Tabi su aktıkça 
mermeri de eriterek çevresinin 
bozulmasına neden oldu. Yaz ayla-
rında da ziyaretçiler artıyor. Sayın 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Selahattin Gürkan’dan buraya bir 
ödenek ayırarak yeniden bir çevre 
düzenlenmesi yapılmasını ve su-
yun teknik bir şekilde değerlendi-
rilmesini bekliyoruz” diyerek ma-
halle sakinlerinin taleplerini dile 
getirdi. A. Vahap Kaygusuz


