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DOĞANŞEHİR, VAHAP KÜÇÜK İLE YOLA DEVAM DEDİ
Doğanşehir, Pazar günü sandık başına gitti ve yerel yöneticilerini belirlemek için ter-
cihini yaptı. Doğanşehir’de resmi olmayan sonuçlara göre Mevcut Başkan Vahap Kü-
çük oyların yüzde 52.8’ini alarak yeniden Doğanşehir Belediye Başkanlığına seçildi

Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına 
Selahattin Gürkan, Ak-
çadağ Belediye Başkanlı-
ğına Ali Kazgan, Arapgir 
Belediye Başkanlığına 
Haluk Cömertoğlu, Ar-
guvan Belediye Başkan-
lığına Mehmet Kızıldaş, 
Battalgazi Belediye Baş-
kanlığına Osman Gü-
der, Darende Belediye 
Başkanlığına İsa Özkan, 
Hekimhan Belediye Baş-
kanlığına Turan Kara-
dağ, Pütürge Belediye 
Başkanlığına Mikail Sü-
lük, Yeşilyurt Belediye 
Başkanlığına Mehmet 
Çınar, Doğanyol Belediye 
Başkanlığına Hakan Bay, 
Kale Belediye Başkanlığı-
na Murat Koca, Kuluncak 
Belediye Başkanlığına 
Erhan Cengiz, Yazıhan 
Belediye Başkanlığına 
Nevzat Öztürk seçildiler.
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DOĞANŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI
BURHAN TANIŞIK GÜVEN TAZELEDİ
Doğanşehir Ziraat Odası 

Başkanlığının 13.02.2019 tari-
hinde Doğanşehir Belediyesi 
meclis toplantı salonunda ya-
pılan genel kurulunda mevcut 
başkan Burhan TANIŞIK güven 
tazeledi.  Yapılan meclis kurulu 
seçimlerinde mevcut 39 delege-
nin 38 tanesi oy kullanmış olup 
35 oy Burhan TANIŞIK’a ait liste 
alırken diğer aday olan Ertan 
GÜNAYDIN’a ait liste 3 oy ala-
rak seçim gerçekleşmiştir. Ge-
nel kurul toplantısı  oda genel 
sekreteri Birol CAN tarafından 
yapılarak gündemdeki diğer 
maddeler  divan heyetinin se-
çimi nin ardından görüşülerek 
kabul edilmiştir. Genel kurul 
toplantısı sonunda yeniden baş-
kanlık görevine seçilen Burhan 
TANIŞIK yapmış olduğu teşekkür 
konuşmasında emeği geçen tüm 
çiftçilerimize ve mahalle temsil-
cilerimize teşekkür ederek Do-
ğanşehir Ziraat Odası Başkanlı-
ğı olarak çiftçilerimizin sonuna 
kadar yanlarında olduklarını ve 
çiftçilerimizin zor bir dönemden 
geçtiğini bu sıkıntılarının hepsi-
ni bildiklerine ve ilgili yetkililere 
aktırıldığını belirterek takipçisi 
olacaklarını belirtmiştir. 3’TE

Ankara’da Malatyalılar Gecesi Düzenlenecek

Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Hemşehrimiz Süleyman 
Bilgili Ankara’da Malatyalılar Gecesi Yapılacağını Açıkladı

Ankara Malatyalılar Derneği 
öncülüğünde Ankara’daki Malat-
yalı derneklerin katkıları ve katılı-
mıyla “Buram Buran Kayısı Kokan 
Hasretimsin Malatya” adıyla bir 
gece düzenlenecek. 13 Nisan 2019 
Cumartesi saat 19.00’da Harbi-
ye Mahallesinde bulunan Ankara 
Hakimevi salonunda gerçekleşti-
rilecek olan gecede Malatyalı sa-
natçılar da katılacak. 2’DE

Doğanşehir’de Kitap Okuma Etkinliği 
Doğanşehir Kay-

makamlığı ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından 25-31 
Mart Kütüphaneler 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde Do-
ğanşehir İlçe Merke-
zindeki öğrencilerin 
katılımı ile bir kitap 
okuma etkinliği dü-
zenlendi. 2’DE
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İlaç olsa içme düşman tasında,
Sakın taş attırma dost arkasında,
Kim ikiyüzlüyse tut yakanında,
Bir yüzüne birde canına tükür.
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Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 670

Yayın Türü: Süreli

2 NİSAN 2019 SALI

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

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

1 NİSAN
1Nisan şaka gününün kökeni hakkında 

birçok hikâye bulunmaktadır.

Bu rivayetlerden birine göre;

Fransa devletinde 1564 senesine kadar 

yılın başlangıç günü 1 Nisandı. Fakat kral 

4. CHARLES takvimi değiştirme kararı aldı. 

Bu kararla birlikte  yılın başlangıç tarihi 1 

Ocak yapıldı. 1 Ocak 1565 ile birlikte her-

kes birbiriyle kucaklaşırdı. Hediyeleştikten 

sonra birbirlerine mutlu yıllar dilerdi. Fakat 

1 Nisan geldiğinde bazı şakacılar eskiden 

olduğu gibi yine birbirlerine hediyeler verip 

mutlu yıllar dilerlerdi. Bu yaptıklarını ise 

gülmek için yaptıklarını söylemişlerdi. Böy-

lece büyük-küçük demeden herkes 1 Nisan-

da birbirine şaka yapmıştır.

Literatürde ki “Nisan Balığı” kavramının 

da bu şakadan geldiği düşünülmektedir.

Fransa da Nisan ayının başında balık avı 

yasaktır. Çünkü bu dönem balıkların üreme 

mevsimidir. Şaka yapmayı seven balıkçılar 

avcıları kandırmak için ırmaklara çiroz ringa 

balıkları atmışlar ve atarken Nisan Balığı 

diye bağırmışlardır. Bazıları ise Nisan balığı 

kavramını 1 Nisanın balık burcunu simgele-

mesi kabul etmiştir.

Bu âdetin İngiltere yayılması yaklaşık 2 

yüzyıl sürmüştür. Daha sonrasında Amerika 

ile birlikte tüm dünyaya yayılmıştır.

1 Nisan Ve Müslümanlar

Aynı zamanda 1 Nisan’ın farklı bir 

hikâyesi bulunmaktadır. 15. yüzyılda Haçlı 

ordusu İspanya da bulunan Endülüs’ü yani 

Müslümanlarının son kalesini kuşatma altı-

na alır. Bu kuşatmada kış ayı olması saye-

sinde kale korunabilmektedir. Haçlı ordusu 

komutanı durumu anlar ve taktik değiştir-

meye karar verir. Komutanın yeni taktiği 

hilelerle doluydu. 31 Mart gecesinde kalenin 

önüne geçti ve bir eline Hıristiyanlığın dini 

kitabı İncil’i diğer eline ise Kuran-ı Kerim’i 

aldı. Ve bağırmaya  başladı..”Şu iki kitap 

üzerine yemin olsun ki eğer kaleden çıkar 

ve ordumuza teslim olursanız size zarar 

vermeyeceğim.”

Müslümanlar zaten ellerinde imkân 

olmadığı için anlaşmayı kabul ettiler. Er-

tesi gün 1 Nisan’da Haçlı ordusu komutanı 

bütün Müslümanların öldürülmesi için emir 

vermiştir. Müslümanlar ise dün verdiği sözü 

komutana hatırlattılar.

Komutanın sözü ise ” Ben size o sözü 

dün akşam için verdim” şeklindedir. Ve o 

gün orada bulunan tüm Müslümanlar şehit 

edilmiştir.

Bu olaydan sonra 1 Nisan Müslümanlar 

arasında ”Hile Günü” olarak bilindi.

HÜSEYİN
KARAASLANAnkara’da Malatyalılar Gecesi Düzenlenecek

Haber Merkezi 
Ankara Malatyalılar Derneği ön-

cülüğünde Ankara’daki Malatyalı der-
neklerin katkıları ve katılımıyla “Bu-
ram Buran Kayısı Kokan Hasretimsin 
Malatya” adıyla bir gece düzenlene-
cek. 13 Nisan 2019 Cumartesi saat 
19.00’da Harbiye Mahallesinde bulu-
nan Ankara Hakimevi salonunda ger-
çekleştirilecek olan gecede Malatyalı 
sanatçılar da katılacak

 Eti Mahallesinde bulunan Ankara 
Malatyalılar Derneği’ nde gece ile il-
gili hazırlık çalışmaları değerlendiril-
di.  Burada Ankara Malatyalılar Der-
neği Başkanı Süleyman Bilgili, geceye 
katkıları ve katılımları olan Malatyalı 
dernekler, derneklerin yapacağı ça-
lışmalar ile gecenin programını açık-
ladı. Bilgili açıklamasında “Ankara 
Malatyalılar Derneği öncülüğünde 
gerçekleştirilecek geceye katkıları ve 
katılımları olan Malatyalı dernekle-
rimiz şöyle Ağılbaşı Derneği,  Arap-
girliler Derneği, Arguvanlılar Der-
neği, Basak Köyü Derneği, Başkınık 
Köyü Derneği, Başören Köyü Derneği, 
Çağdaş Malatyalılar Derneği , Çörmü 
Köyü Derneği, Darendeliler Derneği, 
Doğanşehirliler Derneği, Hacılar Dere 
Köyleri, Hekimhanlılar Derneği, İğdir 
Köyü Derneği, Kuluncaklılar Derne-
ği, Köylü Köyü Derneği, Sazlıca Köyü 
Derneği. Düzenleyeceğimiz gece 13 
Nisan 2019 Cumartesi saat 19.00’da 
Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. 
No:18, Çankaya (Dikmen) Ankara ad-
resinde bulunan Ankara Hakimevi 

salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca 
gecenin programında yer alan sanat-
çıların tamamı da Malatyalı olacak. 
Programımınz detayı da şu şekilde; 
Açılış konuşması, Ankara Malatya-
lılar Derneği Halk Oyunları Ekibinin 
gösterisi, Ankara Malatyalılar Der-

neği Koro Şefi Kenan Şahbudak’ ın 
sahne performansı ile Ali Almasulu, 
Mehmet Göksu,  Hamza Fırat, TRT Sa-
natçısı ve Koro Şefi Suat Yıldırım ve 
THM Sanatçısı Zafer Albayrak (Konuk 
Sanatçı’ ın sahne performansı izleni-
lecek.”  Sözlerini kullandı.   

Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Hemşehrimiz Süleyman 
Bilgili Ankara’da Malatyalılar Gecesi Yapılacağını Açıkladı

Doğanşehir’de Kitap Okuma Etkinliği 
Doğanşehir Kaymakamlığı ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
25-31 Mart Kütüphaneler Haftası et-
kinlikleri çerçevesinde Doğanşehir 
İlçe Merkezindeki öğrencilerin katı-
lımı ile bir kitap okuma etkinliği dü-
zenlendi. 

Düzenlenen etkinlik Doğanşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden 
İnönü Caddesi boyunca gerçekleşti. 
İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinden 
yaklaşık 3 Bin öğrencinin katıldığı et-
kinliğe Doğanşehir Kaymakamı Mur-
taza Ersöz, daire amirleri ve vatan-
daşlar katıldı. 

Kitap okuma etkinliği öncesinde 
öğrencilere kitap okumanın önemiy-
le ilgili konuşma yapan Doğanşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Gü-
ler; “Okuyan, okuduğunu anlayan ve 
bunu hayatına uygulayan bir nesil 
yetiştirmek için kitap okumayı fazla-
sıyla önemsiyoruz. Okullarımızda yıl 
içersinde kitap okuma ile alakalı et-
kinlikler düzenliyor ve kütüphanele-
rimizdeki kitap sayımızı sürekli art-
tırıyor ve kütüphanelerimizi güncel 
kitaplarla donatıyoruz. Bu etkinlik-
ler sayesinde sadece okullarımızda 
değil, hayatının her alanında kitap 
okuma alışkanlığı kazanmış öğrenci-
ler yetiştirmeyi hedefliyoruz, etkin-
liğe katılarak bizlere destek olan ve 
eli her daim okullarımızın üzerinde 
olan Kaymakamımız Sayın Murtaza 

Ersöz’e ve etkinliğimize katılan her-
kese teşekkür ediyorum” dedi. 

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza 
Ersöz ise etkinlik kapsamında öğ-
rencilere yaptığı konuşmada; “Kitap 
okuma farkındalığı oluşturmak adı-
na kütüphaneler haftasında bir dizi 
etkinlik düzenledik. Okullarımızda 
kütüphane açılışları gerçekleştir-
dik, ilçemiz genelinde en çok kitap 
okuyan öğrenci ve vatandaşlarımızı 
ödüllendirdik, Doğanşehir Anado-
lu Lisesi öğrencileri ile hep birlikte 
okuduğumuz Tolstoy’un “İnsan Ne 
İle Yaşar” kitabı ile ilgili söyleşi ger-
çekleştirdik ve tüm öğrencilerimizle 
İlçe merkezinde kitap okuma etkin-
liği düzenledik. İnanıyorum ki öğ-
rencilerimiz bu etkinlikler sayesinde 
daha fazla kitap okuyacak, irdeleye-
cek ve araştıran birer birey olacak.” 
dedi. •DEMET TUNCEL
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Soldan sağa
1. Ana yola açılan ikinci derecedeki sokak... Yerine koyma, 

yerine kullanma (eski)... 2. Su samuru... Göndermek... 3. İran’dan 

geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan 

kimse... Tahıl yetiştirip satan kimse (halk ağzı)... Kedi, köpek vb. 

hayvanların ön ayağı (halk ağzı)... 4. Doğal kalsiyum ve demir 

fosfat... Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön kar-

şıtı... Köpek... 5. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların 

ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet 

bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence... Yemek, yiyecek 

(eski)... Kalıntı... 6. İki kelime veya iki cümle arasına girerek ara-

larında bir bağ olduğunu anlatan bir söz... Deveyi çöktürmek 

için çıkarılan ses... Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçü-

lü, ussal, hesaplı... 7. İçinde nane ruhu olmayan... Canlılardaki 

rahatsızlıkların bozuklukların ve çeşitli hastalıkların tanısı, ön-

lenmesi veya tedavisi için yararlanılan doğal veya sentez yoluy-

la hazırlanmış madde... 8. İtici güç, ilham verici... İnmeli, felç-

li... Birine karşı beğenilmeyen veya öfke duyulan bir durumda 

haykırılan söz, yuha... 9. Torunu olan erkek, büyük baba, büyük 

peder... Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz... Gemilerde çalı-

şan küçük yaştaki tayfa yamağı, muço... 10. Uyan, saygı göste-

ren, riayet eden (eski)... Ateşe tapanların bağlı oldukları din... 

11. Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı... O gösterme sıfa-

tı (eski)... Seven... 12. Sodyum elementinin simgesi... Gönül eri 

(eski)... Dostu olmayan... 13. Sindirim sisteminin sonunda bu-

lunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, makat, şerç... 

Aracılığıyla, marifetiyle, tarafından... Dolaylı olarak anlatma, 

üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 14. 

Boylam... Ey... 15. Cılız, zayıf, güçsüz (halk ağzı)... Borazanla “ti” 

sesi çıkararak verilen işaret...

Yukarıdan aşağıya
1. Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak) (halk ağzı)... Ak-

lama belgesi... 2. Karabuğdaygillerden, 1-2 metre yüksekliğinde, 

büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki... Duyu-

ru yoluyla (eski)... 3. Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir 

yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı... Der-

nek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda 

ödedikleri para, ödenti... Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla 

oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde... 

4. Altın elementinin simgesi... Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki 

bölümü... Eyer vurulmamış, sırtına eyer konulmamış (hayvan)... 

5. Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir 

tür makineli tüfek... Geometrik (eski)... Türk alfabesinin beşinci 

harfinin adı, okunuşu... 6. Er bezlerinin iltihaplanıp şişmesi... 

Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, podösüet... Klasik Türk 

müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçimin-

de, yanık sesli, kamıştan bir üflemeli çalgı... 7. Verme, ödeme 

(eski)... Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı 

belirti, nişan, alamet, emare... Pirzola... 8. Göz (eskimiş)... Di-

lekçe, istida... Kayınbirader (halk ağzı)... 9. Kocamak işi... Bir tür 

taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir... Disprosyum elementi-

nin simgesi... 10. Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir 

çalgı... Zorla alma, kapma (eski)... Solma işi... 11. Ülkenin vali 

yönetimindeki bölümü, vilayet... Köy sorunlarını kendine iş edi-

nen, köylerin ve köylülerin kalkınması yolunda çalışan kimse... 

Söz gelişi... 12. Yolsuzca veya zorla elde edilen mal (argo)... Ölüm 

(eski)... Utanma, utanç duyma... 13. Çelişkili ve tutarsız iki cüm-

leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Enayi-

ce... 14. Gündüz gösterimi... Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında 

veya karada dik 

yer, yar... 15. Vü-

cuda herhangi bir 

işlevi yerine getir-

mesi için yerleşti-

rilen doku parçası, 

alet vb., implant... 

Hanigillerden, Ak-

deniz ve Ege’de 

yaşayan lezzetli bir 

balık, kaya hanisi... 

Kaybolma, yitme...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanlığının 13.02.2019 tarihinde 
Doğanşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılan genel 
kurulunda mevcut başkan Burhan TANIŞIK güven tazeledi.  Yapı-
lan meclis kurulu seçimlerinde mevcut 39 delegenin 38 tanesi oy 
kullanmış olup 35 oy Burhan TANIŞIK’a ait liste alırken diğer aday 
olan Ertan GÜNAYDIN’a ait liste 3 oy alarak seçim gerçekleşmiştir. 
Genel kurul toplantısı  oda genel sekreteri Birol CAN tarafından 
yapılarak gündemdeki diğer maddeler  divan heyetinin seçimi nin 
ardından görüşülerek kabul edilmiştir. Genel kurul toplantısı so-
nunda yeniden başkanlık görevine seçilen Burhan TANIŞIK yapmış 
olduğu teşekkür konuşmasında emeği geçen tüm çiftçilerimize ve 
mahalle temsilcilerimize teşekkür ederek Doğanşehir Ziraat Odası 
Başkanlığı olarak çiftçilerimizin sonuna kadar yanlarında oldukla-
rını ve çiftçilerimizin zor bir dönemden geçtiğini bu sıkıntılarının 
hepsini bildiklerine ve ilgili yetkililere aktırıldığını belirterek ta-
kipçisi olacaklarını belirtmiştir. Doğanşehir Ziraat Odası Başkan-
lığını tüm çiftçi kardeşlerimizle beraber yönetmek için bu göreve 
talip olduklarını belirterek çiftçilerimizin tüm gönül rahatlığıyla 
odamıza gelerek sorunlarını iletmeleri istiyorum. Bu duygu ve dü-
şüncelerle tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılarımı 
sunuyorum.

Yapılan görev dağılımından sonra:
Yönetim kurulu başkanı: Burhan TANIŞIK
Yönetim kurulu başkan yardımcısı: Ergün KARAKILIÇ
Muhasip üye: İbrahim YILMAZ
Meclis başkanı: Mustafa TÜRKMENOĞLU
Meclis başkan vekili: Mehmet TAŞTAN

DOĞANŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI MECLİS KURULU 
ÜYELERİ

ODA MECLİS KURULU ASIL 
ÜYELER

ODA MECLİS KURULU YEDEK 
ÜYELER

1-BURHAN TANIŞIK 1-CELAL ÖZĞÜROĞLU

2-MUSTAFA TÜRKMENOĞLU 2-ERCAN ÜRKMEZ

3-İBRAHİM CANPOLAT 3-CELAL ÖZKAN

4-MEHMET SABANCI 4-AHMET KARABAY

5-İBRAHİM KATIK 5-HASAN SARIBAŞ

6-ÇETİN BİRİŞİK 6-VAHİP KONAK

7-ERGÜN KARAKILIÇ 7-CİHAN HAKAN

8-MEHMET TAŞTAN 8-ALİ ÇETİNKAYA

9-DOĞAN GÜL 9-ABDULKADİR BATUR

10-İBRAHİM YILMAZ 10-ALİ TOPRAK

11-İBRAHİM KAYA 11-HACI ELMALI

12-HÜSEYİN CANPOLAT 12-MEMET ALİ BAYAR

13-ALİ ÖZEN 13-ABDURRAHMAN ÇILĞIN

14-SÜLEYMAN TURAN 14-ERTUĞRUL KILIÇ

15-VAHAP DEMİRTAŞ 15-HÜSEYİN ŞAHİN

16-MUSTAFA KAYA 16-HÜSEYİN GÖKÇEK

17-VAHAP AKTAŞ 17-MAHMUT CANKURT

18-CUMA ÇİLSÜLÜK 18-İZZET YILDIRIM

19-İSMET YÜCEL 19-ERTAN GÜNAYDIN

20-ARİF OLCAY

DOĞANŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ

ODA YÖNETİM KURULU ASIL 
ÜYELER

ODA YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELER

1-BURHAN TANIŞIK 1-ALİ ÖZEN

2-İBRAHİM CANPOLAT 2-VAHAP DEMİRTAŞ

3-İBRAHİM KATIK 3-CUMA ÇİLSÜLÜK

4-ÇETİN BİRİŞİK 4-MUSTAFA KAYA

5-ERGÜN KARAKILIÇ 5-MEHMET TAŞTAN

6-MEHMET SABANCI 6-İBRAHİM KAYA

7-İBRAHİM YILMAZ 7-DOĞAN GÜL

DOĞANŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI
BURHAN TANIŞIK GÜVEN TAZELEDİ
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     Üç tarafı denizlerle çevrili, dört iklimi bir arada yaşa-

yan harika bir ülkemiz var. Bu ülkeye gözümüz gibi bakma-

lıyız. Doğa ve çevresel etkilerin önemini okul öncesinden 

başlayarak çocuklarımıza kavratmalıyız. Suyun, toprağın, 

ağa-cın, ormanın, rüzgarın, güneşin, tabiattaki börtü böce-

ğin yararları, doğa ile olan bağlarının öne çıkarılması, do-

ğaya olan saygının yaygınlaştırılması sağlanma-lıdır. Oysa, 

ülkemizde her geçen gün çıkar sağlama adına, doğa katli-

amları ya-şanmakta. Su, orman, toprak, çevre yer altı ve 

üstü zenginliklerimiz aşırı ölçüde tahribata uğratılmakta-

dır. Az da olsa akmaya çalışan dere, çay ve ırmaklar sana-yi 

artıkları ile farklı bir renge bürünüp hem içinde yaşamaya 

çalışan hayvanların telef olmasına sebep olurken hem de 

etrafa adeta zehir saçarak insan sağlığını da tehdit etmek-

tedir.  Bu güzel ülke hepimizin. Sadece bizlerin de değil, 

bizlerden sonra gelecek kuşakların da. En büyük kul hakkı-

nı adeta çiğneyerek, hem dün-yamızın ve ülkemizin ve hem 

de ahıretimizin geleceğini karartmış olmuyor muyuz? 

                 

                             

H E S ‘ L E R    K İ M L E R İ   B E S L E R 
İnsanları ve tüm canlı varlıkları ayakta tutan, onların 

yaşamlarını sağlayan iki önemli unsur vardır hayatta. Bun-

lardan biri hava, diğeri ise sudur. Hayati öneme haiz bu iki 

varlık olmadan canlılar hayatta kalabilirler mi? Havasızlı-

ğın ve su-suzluğun ne kadar önemli olduğunu anlamak için 

aklımızı fazla çalıştırmaya gerek yoktur. İnsanlar ve can-

lılar üzerindeki etkileri, kendisini hemen gösteri-verir. Bir 

insan, kaç dakika nefessiz ve kaç saat susuz kalabilir?... Ne 

yazık ki, sırf kazanç ve çıkar uğruna havanın kirletilmesi, 

onun sonucu küresel ısınma; hem insanların sağlık sorun-

larını ve hem de çekileceği ayan beyan ortada bulu-nan su-

suzluk sorununu gündemde canlı tutmaya devam etmekte-

dir. Sağlık soru-nu, az çok yaşandığı için, herkes tarafından 

önemi bilinmekte ve çareleri de aranmaktadır. Peki, su so-

runu nasıl halledilecektir? Küresel ısınma ile birlikte karla-

rın artık eskisi kadar yağmadığı hatta çoğu bölgelerde hiç 

yağmadığı, ku-tuplardaki buzulların hızla çözülmeye baş-

ladığı küresel ısınma ile iklimlerin değişmekte olduğu ve 

bunun sonucu olarak kaynak sularının çekildiği, dere, çay 

ve ırmakların kurumaya yüz tuttuğu dikkate alındığında 

neler yapılmalıdır? …         

     Emperyalist ülkeler bunun da tedbirini şimdiden 

almaya başlamışlardır. Ya her zaman olduğu gibi türlü tür-

lü oyunlarla, ya da zorlamayla… Çeşitli bilim adamları; bu 

gidişle dünyadaki su oranı git gide azalacak, nasıl ki şim-

dilerde yer altından çıkan petrolün paylaşımı konusunda 

didişme ve kapışmalar meydana geliyorsa, yarın da su pay-

laşımı konusunda aynı sahneler yaşanmaya başlana-cak 

demektedirler. Tabii ki bu durumda güçlü emperyalist ül-

keler hisselerine  düşeni fazlası ile alacak, geri kalmış ül-

keler ya da gelişmekte olan ülkeler ise, bütün bunlardan 

mahrum olarak sıkıntı çekmeye ve sömürülmeye devam 

ede-ceklerdir. Emperyalist ülkeler geleceklerini garantiye 

almak için bir yandan ken-di ülkelerindeki su kaynakla-

rını kontrol altına alırlarken, diğer yandan suyu bol olan 

ülkelere de çeşitli usullerde ambargo koyarak, bunlardan 

ileriki zaman-larda yararlanmayı hedeflemektedirler. Peki, 

bütün bunları, nasıl uyuz etmeden becerebiliyorlar?… Ön-

celikle “ Sular akar Türkler bakar” gibi beylik bir sözle, bir 

yandan bizi güya uyandırmaya çalışırlarken, bir yandan 

da tahrik ederek or-tam hazırlamaya çalışmaktadırlar. 

Son zamanlarda ülkemizin hemen her yöre-sinde bulunan 

çaylar, dereler ve ırmaklar üzerinde, hızla yapılan ve yapıl-

makta olan HES ( Hidroelektrik santraller) lerin varlığından 

ne kadar haberdarız? Akar bir su kaynağı üzerinde, onlarca 

bu tür santrallerin sıralandığından haberimiz var mı? De-

nebilir ki, akmakta olan su tutularak boşa akması engel-

lenip oralardan elektrik üretilmeye ve sulama amaçlı kul-

lanılmaya çalışılıyor, bunun ne gibi za-rarı olabilir, üstelik 

buna şiddetle ihtiyacımız varken?... Kazın ayağı hiç de öyle 

değil. Bir su kaynağı üzerinde sıra halinde dizilen bu sant-

rallerde su tutmaya başlandığında, çok uzun süre bu su ya-

takları susuz kalacaktır. Denilebilir ki nihayetinde santral 

bir zaman sonra dolacak ve ondan sonra akmaya yine baş-

la-yacak.  İyi de akan su, bu sefer diğer santrali dolduracak 

böylece kademeli ola-rak santrallerin su ile dolmaları uzun 

bir zaman sonra ancak gerçekleştirilmiş olacak. Bizde bir 

söz vardır. “ Ölme eşeğim ölme” diye. Bu dolumlar uzun bir 

zamanı kapsadığından derelerin alt kısımlarında bulunan 

çeşit çeşit ağaçlar kuruyacak, içinde ve etrafında barınan 

hayvanlar ölecek, geçimini buralardan sağlamakta olan 

köylü vatandaşlarımız bütün bunlardan mahrum kalacak. 

Ta-biatın dengesi bozulacak. Yemyeşil bir doğa harikası 

olan bu yerler kuru bir çöl yatağına dönüşecek. Su içinde 

yaşam sürmekte olan tüm canlılar bir bir yok olup gidecek-

ler… Bunun farkına varan köylü vatandaşlarımız tepkilerini 

değişik şekillerde göstermekte, fakat çoğu zaman da etki-

li olamamakta ve çaresiz, ka-derlerine razı olmaktadırlar. 

Hes’lerin zararı  sadece bu kadarla mı sınırlı? Ha-yır, esas 

büyük tehlike arkada gizli. Nedir bu gizli olan tehlike? Bu 

hes’leri, ya yabancı şirketler bizatihi kendileri, ya da iş bir-

liği içinde oldukları yerli müte-ahhitlerle yapmaktadırlar. 

Denilebilir ki niye bu yabancılar bu gibi küçük işlerle uğ-

raşıyorlar ve niye bunun üzerinde önemle duruyorlar? İşin 

sırrı işte burada gizli. Ülkemizin elektrik enerjisine ihtiyacı 

var ve bu bir gerçek. Hem bu ihti-yacımızı karşılayacağız, 

hem de yüklenici şirketler bu işin maliyetini yükle-necek-

ler. Buraya kadar güzel tamam. Şimdi gelelim zurnanın 

son deliğine. Ya-bancı şirketler yaptıkları bu santralleri 

çok uzun süre kullanma yetkisine sahip olacaklar mı? Ola-

caklar. Başka? Elde edilen elektriği bize istedikleri fiyattan 

satacaklar mı? Satacaklar. Biz de bunu onların belirlediği 

fiyattan almak zorun-da kalacak mıyız? Evet. Başka? Sant-

ral havuzunda biriken su, şirketlere ait olacak mı? Olacak. 

Bizler hak iddiasında bulunabilecek miyiz? Hayır. Başka? 

İleride su sıkıntısı başladığında, santral içindeki suyu is-

tediği şekilde kullana-caklar mı? Kullanacaklar. Büyük bir 

bölümünü kendi ülkelerine tankerlerle taşıyıp götüre bi-

lecekler mi? İsterlerse evet. Bir kısmını da ihtiyaç duydu-

ğu-muzda bize para karşılığı satabilecekler mi? Engel yok. 

Bu şirketlerin amacı da işte burada gizli. Elin adamları şim-

diden ileride neler olabileceğinin hesabını yapıyorlar ve 

şimdiden de bu şekilde tedbirlerini almış oluyorlar. Hem 

kendi-lerinin, hem ülkelerinin çıkarlarını korurken de, hiç-

bir risk taşımıyor ve her halükarda kazançlı çıkıyorlar … 

   Onların bu kadar kazançlarına rağmen biz sadece bu 

santrallerden üretilecek olan elektrikten faydalanacağız, 

o da parası karşılığı. Kullanma süresi dolunca da “ Haydi 

bana eyvallah” deyip çekip gidecekler. O zaman bize ne ka-

lacak?... Bu zaman zarfında içi taş, toprak ve kumla dolmuş 

ve artık hiçbir işe yaramaya-cak olan santraller ve de susuz 

kaldığı için kuruyup yok olmalarına sebep olu-nan dereler, 

çaylar, ırmaklar …       

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-30

Devamı Gelecek Sayıda

Hemşehrimiz Fevzi Çiçek Açıkladı:Don Riski Devam Ediyor
Çiçek döneminde yaşanan donların kayısı rekoltesini etki-

lemeyeceğini vurgulayan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya 
Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bazı bölgelerde don riskinin hâlâ 
devam ettiğini ve çiftçilerin önlem almaları gerektiğini ifade 
etti. Çiçek, ayrıca hava şartlarından dolayı hasar gören böl-
gelerdeki hasar oranlarının da tespit edilemediğini vurguladı

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte alçak yerlerdeki 
kayısı ağaçlarında don yaşandı. Bu durum hakkında bir açık-
lama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı 
Fevzi Çiçek hasar tespitinin hava şartlarından dolayı yapıla-
madığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Bölge-
mizin Kadim ürünü olan ve ilimizin ekonomisini 1. derecede 
etkileyen kayısı, yine her yıl olduğu gibi ilkbahar döneminde 
iklimsel anlamda riskli bir periyoda girmiş bulunmakta. Geç-
tiğimiz 24-25 Mart tarihleri arasında düşük sıcaklıklara bağ-
lı olarak bir zirai don hasarı söz konusu oldu. Özellikle bin 
rakımının altında çiçek açmış bölgelerde bazı hasarlara se-
bebiyet verdi. İklim faktörleri ve akabinde yağışların devam 
etmesi, güneşli gün sayısının az olması nedeniyle şu an için 
hasarın sadece bölgelerini tespit etmiş bulunuyoruz.  Hasarın 
ne şekilde ve ne oranda olduğu kısmında bilgi toplayamadık 
sahada. Şunu ifade etmek gerekir diye düşünüyorum, bugün-
lerde başlayan ve önümüzdeki 2-3 gün de devam edecek olan 
yağmur bir başka riski ortaya koyuyor. Özellikle henüz çiçek 
açmamış bölgeler içinde bunun önemli bir uyarı olmasını is-
tiyoruz.  Monilya için ve çiçek açan yerler de kısmen meyveye 
dönen yerlerde ise Çiğli ilacının önümüzdeki dönemlerde zi-

rai mücadele kaçınılmaz oldu. Daha önce Monilya için çiçek 
ilacı dediğimiz kamuoyunda bilinen yapılmış ilaçlamaların 
bu yağmurla beraber ilaçlamaların tekrardan yapılmasının 
korunma açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz.  Don-
la ilgili takvim henüz bitmiş değil. Önümüzdeki günlerde de 
hala kritik periyotları bekliyoruz.  Dolayısıyla çiftçilerimizin 
bu konuda teyakkuz halinde olması gerekiyor. Özellikle he-
nüz çiçek açmamış bölgelerde zirai mücadelenin çiçek açmış 
yerlerde ise Monilya için zirai mücadelenin önemini bir kez 
daha vurgulamak istiyoruz."

“HASAR ORANLARI HAVA 
ŞARTLARINDAN DOLAYI TESPİT 

EDİLEMEDİ”
Çiçek dondan etkilenen yerleri şu şekilde sıraladı: “Don-

dan etkilenen bölgeler;  Battalgazi sahil bölgeleri,  Yazı-
han'daki sahil bölgeleri baraj sahile yakın bölgeler,  Akça-
dağ Ovası, Dilek,  Özal,  Kuyulu o güzergâhtan devam takip 
ederek gözene istikametine kadar o bölgelerde etkilenme 
söz konusu.  O bölgeler tam çiçek evresinde yakalanmışlar-
dı.  Ancak hasarın ne kadar etkili olduğu konusunda tespit 
yapamadık. Akabinde doğru sonucu bulmak için sıcaklıkla-
rı beklerken yağmurların yağması ile beraber arazide şu an 
tespit yapılamaz duruma geldi.  Dolayısıyla hasar bölgelerini 
biliyoruz ama hasarın oranı konusunda henüz bir bilgi sahibi 
olamadık.  Şurada yanılgı olmaması açısından ve kamuoyu-
nun bilgilenmesi açısından şu ayrıntıyı özellikle ifade etmek 
istiyorum çiçek dönemindeki yüzdelik hasarlar dekolteyi 1 
derecede etkilemiyor.  Çünkü meyve de hasar görmesi ayrı çi-
çekte hasar görmesi ayrı.  Genel olarak yüzde 6-10 civarında 
çiçek meyveye döndüğünde biz maksimum verimi almış sayı-
yoruz.  Bunu tersten okuduğumuzda çiçek dönemindeki ifade 
edilen oranındaki hasarlar eğer kalan çiçekler sağlıklı meyve 
oluşturacak ise Rekolte çok da etkileyeceğini düşünmüyoruz 
ama henüz daha süreç bitmedi. Önümüzdeki dönemdeki risk-
ler devam ediyor. •KENAN EREN


