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Doğanşehir Belediyesi 
SMA Hastalarını Unutmadı

Doğanşehir Be-
lediyesi Kurban 
Bayramında 
başlatmış oldu-
ğu 'Haydi Do-
ğanşehir, Do-
ğanşehir'li SMA 
hastalarına 
sahip çıkıyoruz' 
kampanyası 
doğrultusunda 
elde edilen geli-
ri SMA hastala-
rının hesapları-
na yatırdı.2’DE

MİLLETİMİZ 15 TEMMUZDA
DESTAN YAZDI
Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, 15 Temmuz Şehitleri-
ni Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nün 6’ıncı yıldönümü nede-
niyle bir mesaj yayımladı.3’TE

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI
Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma progra-
mı düzenlendi. Anma programı Vahap Küçük Meyda-
nı’nda 14 Temmuz günü anı defterinin açılması ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçemiz genelindeki 
okullarda öğrenciler tarafından yapılan 15 Temmuz 
temalı karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışı ile 
başladı.3’TE

Doğanşehirli Üreticiler
Haklarını Ararken Davalık Oldu

Doğanşehir ilçesinde 
tütün yasasına karşı ge-
çen yıl eylem yapan 16 
kişiye dava açıldı. Dava-
nın ilk duruşması Ekim 
ayında görülecek.4’TE
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Doğanşehir Belediyesi 
SMA Hastalarını Unutmadı

Doğanşehir Belediyesi Kurban Bayramın-
da başlatmış olduğu 'Haydi Doğanşehir, Do-
ğanşehir'li SMA hastalarına sahip çıkıyoruz ' 
kampanyası doğrultusunda elde edilen geliri 
SMA hastalarının hesaplarına yatırdı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt düzenlenen kampanya ve konuyla ilgili 
Doğanşehir’li SMA Hastası çocukların aileleri 
bir araya geldi. Doğanşehir Belediyesi olarak 
Kurban Bayramında başlatılan kampanyada 
kurban derilerinden elde edilen geliri aileleri 
ile birlikte SMA hastaları çocukların hesapla-
rına yatırıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Do-
ğanşehir ilçemizde bir kampanya başlattık. 
Kurban Bayramını fırsata çevirmek için kur-
ban derilerine talip olduk. Kurban derilerine 
talip olmamızdaki amaç ilçemizde bulunan 
SMA hastası 3 evladımıza eşit olarak paylaş-
tırmak ve onlara umut olmaktı, umut olmak 
derken sadece kurban derileri değil Doğanşe-
hir’li SMA hastalarımızın isimlerini ilçemizde 
ve diğer İllerimizde isimlerini duyurmak ve bir 
farkındalık yaratmaktı.

İlçemizde beş SMA hasta evladımız vardı iki 
SMA hastamız yüzde yüzü tamamladı. Şuanda 
3 SMA hastamız var bunlar Aslı Çiçek, Emine 
Asya Kaya ve Alparslan Aktürk’dür, biz bu ev-
latlarımızı bizim evlatlarımız olarak düşündük 
bu evlatlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini 
düşündük. Belediye personeli arkadaşlarımız 
ile birlikte bir toplantı yaptık ve büyük bir he-
yecan duydular. Bayram dahi yapmadan bu 
derilerin toplanmasında büyük emek sarf etti-
ler. Kurban derilerinin bağışlanması noktasın-
da Doğanşehir  halkı destek verdi. Bu süreçte, 
Doğanşehirli hemşehrilerimizin gösterdikleri 
yakın ilgiye, emeği geçen belediye personelle-
rimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

Doğanşehir’li SMA hastası Aslı Çiçek, Emi-
ne Asya Kaya ve Alparslan Aktürk  çocukların 
babaları ise Kurban derilerinin bağışlanma-
sında Doğanşehir halkına ve emeği geçen Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a ve 
Belediye Personeline teşekkürlerini belirttiler.

Zelyurt 15 Temmuz Şehidinin Kabrini Ziyaret Etti
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt, 6 yıl önce 
15 Temmuz 2016’da hain darbe 
girişiminde şehit olan Doğan-
şehirli Fuat Bozkurt’un kabrini 
ve ailesini ziyaret etti.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Zelyurt, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde FETÖ’cü ha-
inler tarafından düzenlenen 
saldırıda şehit olan Doğanşe-
hirli Fuat Bozkurt’un ailesini 
ziyaret etti. Şehidin kabrinde 
dua eden Başkan Zelyurt, şehit 
Bozkurt’a Allah’tan rahmet, 
şehidin ailesine de sabır diledi.

Başkan Zelyurt, “Onlar bi-
zim gururumuz. Minnettarlık 
ve vefamızı göstermek üzere, 
canımız ciğerimiz, 15 Temmuz 
şehidi Fuat Bozkurt’un kıymet-
li ailesini ziyaret edip, kabirleri 
başında dua ettik. Kahraman 
şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anıyorum. Rabbim tüm 
şehitlerimizden razı olsun” 
dedi.
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Soldan sağa
1. Su (eski)... Tabakalar durumuna gelmek... 2. Akdeniz, 

Marmara ve Karadeniz’de yaşayan tekirlerin irisi... Çeşitli par-

çalardan meydana gelen alet, cihaz... Telefon konuşmasına baş-

larken kullanılan bir seslenme sözü... 3. Bir akışkanda ısıyı her 

tarafa eşit olarak yaymaya yarayan alet, konvektör... Ölü yıka-

yıcı (eski)... 4. Saçı dökülmüş olan (kimse)... Önemsemeyerek... 

Molibden elementinin simgesi... 5. Amonyağın hidrojeni yerine 

bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı... Be-

litler sistemi... 6. Ehvenlik (eski)... Duyuş, düşünüş ve inanıştaki 

ayırıcı özellik, belgi (eski)... 7. Kuru buhar banyosu... Utanma 

duygusu... Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan 

her biri... 8. Sunma (eski)... Hafniyum elementinin simgesi... 

Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu... Ağabey 

(halk ağzı)... 9. Kıvrımlı, kırmalı ( Kumaş, kâğıt vb.)... Gam dizi-

sinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 

Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür 

macun... 10. Cam veya seramikten yapılmış, kulplu, büyük bar-

dak... Saf bir biçimde... 11. Tüzel... Romanya’nın yerli halkına ve 

bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdi-

ği ad (eski)... 12. Alüminyum elementinin simgesi... Çok canlı... 

Ben... 13. Bayındır yer, bayın (eski)... Tencere, tava, sahan vb. 

mutfak eşyası... 14. Ut çalan çalgıcı, utçu... Yükseklik... Düzen, 

hile (eski)... 15. Herhangi bir siyasi veya sosyal olayı lanetlemek 

için gerçekleştirilen protestolu gösteri... Galyum elementinin 

simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Peşin para veya bono vermeden yapılan alışveriş... Araba 

koşumunda atların boyunlarına geçirilen ağaç veya üstüne me-

şin geçirilmiş çember... 2. Öpücük (eski)... Eşi görülmemiş, şaş-

kınlık yaratıcı, olağanüstü... 3. Kılavuz olma durumu veya kıla-

vuzun işi, rehberlik... Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli 

çamurlaşmış kum ve toprak karışımı... 4. Üç yaşına kadar olan 

at yavrusu... Yasaklama, izin vermeme... İnsanı aradığı gerçeğe 

ulaştırabilecek iz, emare... 5. Bildik, tanıdık... Genellikle şeker 

hastalarının şeker yerine kullandığı, maden kömürü katranın-

dan elde edilen, beyaz.. 6. Doğu Anadolu’da maniye verilen ad... 

Helyum elementinin simgesi... Erkek üreme hücresi... 7. Çok 

ak... Kınama, üzüntü, nefret bildiren bir söz... Yassı demir çe-

lik ürünü... Titan elementinin simgesi... 8. Yakınlık (eski)... Yeşil 

renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, 

bakır taşı... 9. Utanma, utanç duyma... Kabarma... Pamuk kozası 

(halk ağzı)... Yararlı (eski)... 10. Yasal... Türk alfabesinin on dör-

düncü harfinin adı, okunuşu... Çoban yıldızı... 11. Birtakım getir 

götür işleri... Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan 

takımyıldızın adı... 12. Yergi... “İyilik edeyim derken kimseyi 

memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i 

memnun edemedi” sözünde geçer... Gösteriş, çalım, caka... 13. 

Emme, emerek içi-

ne çekme, soğurma 

(eski)... Ünsüzle bi-

ten hece... 14. Ame-

rikan usulü... Bir 

maden cevherini, 

bir değerli taşı sa-

ran değersiz mad-

de... 15. Sütun... 

Kara yollarında çok 

sık kaza olan yer...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİRLİ
KÜÇÜK OSMAN BABA

Malatya mızın gönül insanlarından Doğan-
şehirli Küçük Osman Baba. Her ne kadar da 
Doğanşehirli dense de o, 1928 yılında Akçadağ 
ilçesi HARTIT KÖYÜNE bağlı ÇATAK Mezrasında 
doğmuştur.

Dindar bir aileye mensuptur. 
Babasının dedesi Hüseyin dede ( Sofu Hüs-

sün ) dindarlığından dolayı çevresinde SOFU 
diye tanınır. 

Ondan sonra da Hüseyin Dedenin soyundan 
gelenlere ‘’SOFULAR’’ denilir. (Osman Babaya 
da SOFU Osman derlerdi.)

.
(Sofu kelimesi dindar anlamında kullanılır. 

Bağnazlıkla 
karıştırılmamalı.).

Hüseyin Dede, cömert, yardımsever ve 
merhametli bir insandır.

Bu özelliklerinden dir ki; eskiden Malatya 
dan Elbistan ‘a, Darende ye Gürün’e Sivas ve 
Kayseri ye giden yol, ÇATAK’ TAN geçermiş. 
(Şimdiki Kürecik yolu çok işlek değilmiş.) 

Yolcuların , genelde kış mevsiminde kar, 
yağmur, fırtınada zarar görmemesi ve konak-
laya bilmesi için evini PAPIR’IN kenarına yap-
mıştır.

( Papır eskiden at arabalarının yürüyebile-
ceği kadar geniş yol demektir. Malatya da şim-
diki Sivas Caddesine de o yıllarda PAPIR DENİR-
Dİ.)

Osman Baba, dedesinin arkadaşı ve gönül 
dostu olan MAMULO HOCANIN edep, terbiye 
tedrisatında geçmiş, pişmiş olgunlaşmış ve ki-
şilik kazanmıştır.

Mamulo Hocayı kivre yaparak arasındaki 
muhabbet daha da artırmış ve hiç ondan ayrıl-

mamıştır.
Mamulo Hocanın vefaatinden önce dostla-

rının ‘’HOCAM ALLAH GECİNDEN VERSİN AMA 
SİZE BİR ŞEY OLURSA BİZ KİME GİDELİM’’ de-
diklerinde DOĞANŞEHİRLİ KÜÇÜK OSMANI bı-
rakmayın dediğini çok dostundan duymuştum...

Osman Baba yaşadığı süre içinde büyükle-
rinden aldığı terbiye gereği, merhametli, cö-
mert ve yardım sever olmayı prensip edinmişti.

Sofrası her daim yerde serili olmuş ve yanı-
na gelenlerin hep sorunları ile ilgilenmiş dara 
düşen herkese maddi ve manevi yardımcı ol-
muştur. 

Kibirli gösteriş yanlısı insanlarla pek ilgi-
lenmez ve sevmezdi., Sıkıntısı olan insanlarla 
ilgilenirdi. Sorulduğunda kibirli olanlar için , 
‘’Onların bizim aklımıza ihtiyaçları yok bizim 
için önemli olan sıkıntılı insanların kalplerini 
ferahlatmak’’ derdi...

Osman Baba da ‘’Her canlı mutlaka ölümü 

tadacak’’ emri gereği 
2010 yılının Şubat Ayında bu Dünyayı terk 

ederek rahmeti rahmana kavuştu. Geriye iyilik 
ve güzellikler bıraktı...

Kabri, bu Dünyadayken 65 yılını beraber 
geçirdiği FATMA ANA ile yan yana Şehir Mezar-
lığındadır..

---------ALLAH HER İKİSİNE DE RAHMET ET-
SİN!!!!!!!

MUSTAFA
BİRİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI
Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de 15 Temmuz Demokra-

si ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 
Anma programı Vahap Küçük Meydanı’nda 14 Temmuz günü 
anı defterinin açılması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan ilçemiz genelindeki okullarda öğrenciler tarafından yapı-
lan 15 Temmuz temalı karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışı 
ile başladı.

15 Temmuz şehitlerinden Ahmet BOZKURT’un amcasının 
ziyaret edildiği anma programı İlçe Vahap Küçük Meydanı’nda 
devam etti.Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunma-
sının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.Kaymakamı-
mız Sn. Mehmet KILIÇ, Belediye Başkanı Durali ZELYURT, Cum-
huriyet Savcısı Hacı Yusuf SATICI, İlçe Emniyet Müdür V. Vedat 
GÜRBÜZCAN, İlçe Jandarma Komutanı Onur KIRCAER, İlçe Si-
yasi Parti Başkanları, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve 
vatandaşların katıldığı anma programında İlçe Kaymakamımız 
Sn. Mehmet KILIÇ ve Belediye Başkanı Durali ZELYURT tarafın-
dan günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirildi.

15 Temmuz Belgeselinin izletildiği programda 15 Temmuz ve 
tüm şehitlerimiz için dualar okundu.Darbe girişimi gecesini an-
latan film, fotoğraf ve kamu spotlarının büyük ekranda yayın-
landığı, ilahi ve marşların okunduğu anma programı 00:13’de 
ilçe genelindeki camilerden selaların okunması ile sona erdi.
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Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. 
Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler 
istiyor: Tıkandı baba, çay getir Tıkandı baba, oralet getir. Bu du-
rum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş Hele baba anlat bakalım, 
nedir bu Tıkandı baba meselesi? Uzun mesele evlat, demiş. Tıkan-
dı baba Anlat baba anlat merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi. 
Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;

Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir 
çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az 
akıyordu.

“Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir 
çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kı-
rıldı ve akan su damlamaya başladı. Bu sefer içimden ” Onlarınki 
kadar akmasada olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğra-
şırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı. Ben yine 
açmak için uğraşırken Cebrail göründü ve Tıkandı baba, tıkandı.

Uğraşma artık, dedi. O gün bu gün adım “Tıkandı baba” ya 
çıktı ve hangi işe elimi attıysam olmadı. Şimdide burada çaycılık 
yapıp geçinmeye çalışıyoruz. Tıkandı baba nın anlattıkları Sultan 
Mahmut un dikkatini çekmiş. Çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve 
adamlarına; Her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. 
Her dilimin altında bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna 
devam edeceksiniz.

Sultan Mahmut un adamları peki demişler ve ertesi akşam bir 
tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı baba ya baklavaları vermişler. 
Tıkandı baba baklavayı almış , bakmış baklava nefis. ” Uzun za-
mandır tatlı da yiyememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim” 
diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış evin yolunu tutmuş. 
Yolda giderken “Ben en iyisi bu baklavayı satayım evin ihtiyaç-
larını gidereyim” demiş ve işlek bir yol kenarına geçip başlamış 
bağırmaya Taze baklava, güzel baklava ! 

Bu esnada oradan geçen bir Yahudi baklavaları beğenmiş. Üç 
aşağı beş yukarı anlaşmışlar ve Tıkandı baba baklavayı satıp elde 
ettiği para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Yahudi 
baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklava almış yerken ağzına 
bir şey gelmiş. Bir bakmış ki altın.

Şaşırmış, diğer dilim diğer dilim derken bir bakmış her dilimin 
altında altın. Ertesi akşam Yahudi acaba yine gelir mi diye aynı 
yere geçip başlamış beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam 
yine bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı baba yine baklavayı 
satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş. 
Yahudi hiçbir şey olmamış gibi Baba baklavan güzeldi.

Biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım, demiş. 
Tıkandı baba da Peki demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı babaya her 
akşam baklavalar gelmiş ve Yahudi de her akşam Tıkandı baba 
dan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut 
; Bizim Tıkandı baba ya bir bakalım, deyip Tıkandı babanın yanına 
gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleri ile içeri girmiş.

Girmiş girmesine ama birde ne görsün bizim tıkandı baba 
eskisi gibi darmadağın. Sultan; Tıkandı baba sana baklavalar 
gelmedi? mi, demiş – Geldi sultanım – Peki ne yaptın sen o kadar 
baklavayı? – Efendim satıp evin ihtiyaçlarını giderdim, sağolasınız, 
duacınızım. Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. – Anlaşıldı Tıkandı 
baba anlaşıldı, hadi benle gel, deyip almış ve Devletin hazine oda-
sına götürmüş. – Baba şuradan küreği al ve hazinenin içine daldır 
küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir, demiş.

Tıkandı baba o heyecanla küreği tersten hazinenin içine bir 
daldırıp çıkarmış ama bir tane altın küreğin ucunda düştü dü-
şecek. Sultan demiş; – Baba senin buradan da nasibin yok. Sen 
bizim şu askerlerle beraber git onlar sana ne yapacağını anlatırlar 
demiş ve askerlerden birini çağırmış – Alın bu adamı Üsküdar ın 
en güzel yerine götürün ve bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar 
uzağa atarsa o mesafe arasını ona verin demiş. Padişahın adam-
ları “peki” deyip adamı alıp Üsküdar’a götürmüşler.

Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım, demişler. Baba, 
– Niçin, demiş. Askerler – Hele sen bir beğen bakalım demişler. 
Baba şu yamuk, bu küçük, derken kocaman bir kayayı beğenip 
almış eline – Ne olacak şimdi, demiş – Baba sen bu taşı atacaksın 
ne kadar uzağa giderse o mesafe arasını padişahımız sana bağış-
ladı. Demiş. adam taşı kaldırmış tam atacakken taş elinden kayıp 
başına düşmüş. Adamcağız oracıkta ölmüş. Askerler bu durumu 
Padişaha haber vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmut o meş-
hur sözünü söylemiş: “VERMEYİNCE MABUD, NEYLESİN SULTAN 
MAHMUT”

HÜSEYİN
KARAASLAN

VERMEYİNCE MABUD, NEYLESİN 
SULTAN MAHMUT HİKAYESİ….

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, 15 
Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nü’nün 6’ıncı yıldönümü ne-
deniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan ZELYURT mesa-
jında; "Takvim yapraklarının 
15 Temmuz 2016’yı göster-
diği o karanlık gece Türk 
Milleti; FETÖ/PYD terör ör-
gütünce gerçekleştirilen en 
kanlı, en alçak ve en sinsi 
darbe girişimine maruz kal-
mıştır. Ülkemizi, Milletimizi, 
Demokrasimizi, Cumhuriye-
timizi, aydınlık geleceğimizi 
yok etmek isteyen FETÖ men-
subu vatan hainleri harekete 
geçmiş, milletin silahlarını 
ve bu aziz ve fedakâr millete 
doğrultarak  kanlı bir darbe 
girişiminde bulunarak umut-
larımıza, hayallerimize, öz-
gürlüğümüze pranga vurmak 
istemişlerdir.

Devletimizin gelişimini 
hazmedemeyen FETÖ/PYD 
terör örgütü mensubu düş-
manlar emellerine ulaşmak 
için şerefli ordumuza, kah-
raman polis teşkilatımıza ve 
kamu kurumlarımıza sızdır-
dıkları hainler eliyle 15 Tem-
muz gecesi tarihimizde eşi 
benzeri görülmemiş bir saldı-
rıya kalkışmışlardır.

Darbe girişimin ilk daki-
kalarından itibaren ellerinde 
ay yıldızlı bayrakları ile so-

kaklara dökülen vatansever 
halkımız Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın çağrısı sonrası büyük 
bir çağlayan hâlinde FETÖ/
PYD terör örgütü mensupla-
rının işgal ettiği meydanlara, 
hava limanlarına, köprülere 
ve diğer noktalara akmışlar-
dır.

Milletimizin kahraman 
evlatları bu elim gecede ha-
inlerin zapt ettikleri tankla-
rın önünde durmuş, uçak ve 
helikopterlerden yağdırılan 
bomba ve kurşunlara bede-
nini siper etmiş, tarihe altın 
harflerle geçen destansı bir 
mücadele ile bu hainlere ge-
çit vermemiştir.

Devletinin bekasına ve 
milletinin kardeşliğine uza-
nan elleri birbirine kenet-
lenerek kıran ecdadımızın 
Çanakkale’de, Kurtuluş Sa-
vaşı’nda sergilemiş olduğu 
birlik ve beraberlik ruhu, 
aziz milletimizce 15 Temmuz 
Gecesinde ecdadına yaraşır 
şekilde bir kez daha en güçlü 
şekilde yaşatılmıştır.

Ecdadımızın tarihte gös-
terdiği şanlı mücadele, mil-
letimizin 15 Temmuz gecesi 
tüm farklılıklarını geride bı-
rakarak tek millet, tek bay-
rak, tek vatan ve tek devlet 
ilkeleri etrafında birleşerek 
yaptığı kahramanlıklar yaşa-
dığımız badireleri atlatma-

mızda ve istikbale yürüyüşü-
müzde bizlere ilham kaynağı 
olmaya devam edecektir.

Bu gün vatan hainleri-
ni unutmamak ve unuttur-
mamak için de buradayız. 
15 Temmuz Türk destanının 
adıdır. Takdir edersiniz ki; 15 
Temmuz bize iki şey hatırla-
tıyor. Birincisi  FETÖ’cü iha-
net. İkincisi de kahramanca 
direniş, vatana sadakat ve 
şahadet. İhaneti de sadakati 
de unutmayacağız ve unut-
turmayacağız. Çünkü gafle-
te uyuyan ihanete uyanır. 15 
Temmuz bir şahadet geçidi-
dir.

Aziz şehitlerimiz sizler, 

Vatan için yaşayıp öldünüz, 
toprağa değil, kalplere gö-
müldünüz. Bizleri derin bir 
acı ve üzüntüye boğan bu 
menfur saldırıda hayatını 
kaybeden aziz şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, şehitlerimi-
zin değerli ailelerine, yakın-
larına ve yüce Türk milletine 
başsağlığı ve sabır diliyorum. 
Gazilerimizi yürekten tebrik 
ediyor, ayrıca; darbe girişi-
mine karşı ilçe meydanında 
gece ve gündüz hiç bırakma-
dan demokrasi nöbeti tuta-
rak tepkisini gösteren, milli 
irade ve demokrasiye sahip 
çıkan, hemşerilerime ve aziz 
Türk milletine teşekkür edi-
yorum." ifadelerine yer verdi.

MİLLETİMİZ 15 TEMMUZDA
DESTAN YAZDI

Doğanşehirli Üreticiler
Haklarını Ararken Davalık Oldu

2021’in Temmuz ayında 
yürürlüğe gireceği açıklanan 
'Tütün yasası' sonrası Ma-
latya ve Adıyaman'da tütün 
üreticileri eylem yapmış, 
üreticiler karayolunu trafiğe 
kapatmıştı. Tütün Eylemcile-
ri yasa ile ilgili müjdeli haber 

beklerken sonuç hiç bekledik-
leri gibi olmadı. Doğanşehir 
ilçesinde tütün yasasına karşı 
geçen yıl eylem yapan 16 ki-
şiye dava açıldı. Davanın ilk 
duruşması Ekim ayında görü-
lecek.

Tütün üreticilerinin “Bizi 

Bitirecek” iddiası ile tep-
ki gösterdiği Tütün Yasası, 
2021’in Temmuz ayında ülke 
genelinde gelen tepkiler son-
rası 6 ay sonrası ertelenerek 
2022'nin Ocak ayında yürür-
lüğe girmişti. Malatya'nın 
Doğanşehir ilçesinde de ey-

lem gerçekleştirilirken çok 
sayıda üretici yasayı protesto 
etmişti. Aradan 1 yıl geçtikten 
sonra eyleme katılan 16 tütün 
üreticisi hakkında dava açıl-
dı. 16 üretici hakkında açılan 
davanın ilk duruşması Ekim 
ayında görülecek. 

Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan CHP Genel Başkan 
Yardımıcısı ve Malatya Mil-
letvekili Veli Ağbaba: "2021 
1 Temmuz’unda yürürlüğe 
gireceği açıklanan yasanın 
tütün üreticilerini üretim ya-
pamayacak hale getirmesi 
karşısında Doğanşehirli tü-
tün üreticileri o dönem eylem 
yapıp,haklarını aramışlardı. 
Aradan 1 yıl geçtikten sonra 
16 tütün üreticisi hakkında 
dava açıldığı,Ekim ayında ilk 
duruşmanın görüleceği öğre-
nildi. Üretmenin serbest,sat-
manın yasak olduğu ucube 
sisteme karşı çıkan, ekmek-
lerini savunan tütün üretici-
lerinin iyi günde, kötü günde 
yanında olmaya devam ede-
cek,sorunlarını çözmek için 
mücadelemizi sürdüreceğiz" 
ifadelerine yer verdi.


