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GAZETECİLER

GÜNÜ

Gazetecilik; bilgi, birikim ve yeteneğin 

harmanlandığı kutsal mesleklerin başında 

gelmektedir. 

Gelişen ve değişen dünyanın en büyük 

ihtiyaçlarından olan iletişim, haberleşme ve 

toplumsal duyarlılığı yansıtan düşünceler, 

gazetecilerin eleğinden geçerek bizlere akta-

rılmaktadır. Halkın doğrudan bilgilendirilmesi 

ve bilinçlendirilmesi adına büyük emekler sarf 

eden gazeteciler, kimi zaman oldukça riskli ve 

zor şartlar altında görevlerini icra etmekte-

dirler. 

Kamu yararına yönelik hizmetlerini 

gerçekleştiren gazeteciler, yerelden genele 

sosyal, kültürel, ekonomik gelişime katkı 

sağlamak suretiyle ülkemizin büyümesine ve 

kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadırlar. 

Toplumun gözü kulağı, sesi olan; vatandaşla-

rımızın haber alma hakları adına cefakârca, 

fedakârca çalışan basın mensuplarımız aynı 

zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyeti-

nin vazgeçilmez bir unsurudur.  Ancak bu öz-

gürlüğün ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne 

kastı kesinlikle olmamalıdır. Gazeteci, kalemi 

ile toplumu kin ve tahrike sürüklememeli; 

düşünce özgürlüğü, kişilere yönelik ağır itham 

ve iftiralarda bulunmak anlamına asla ve 

kat’a gelmemelidir. Gerçek gazeteci, toplum 

yararını gözeten ve koruyandır. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

Başkan Zelyurt‘a Sürgü Mahallesi
Sakinlerinden “Hizmet” Teşekkürü

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u Sürgü Mahallesi sakinleri mahalle-
lerine yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulundular.3’TE

Polat’ın “Kınalı Ekmeği” İçin Tescil Çalışması
Doğanşehir ilçesi 
Polat Mahallesi’ne 
özgü bir ekmek 
çeşidi olan kına-
lı ekmeğe coğrafi 
işaret alınması için 
çalışması başlatıl-
dı.2’DE

BAŞKAN ZELYURT’UN 10 OCAK 
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla 
bir kutlama mesajı yayınladı. 
Başkan Gürkan mesajında, 
basın mensuplarının demok-
rasinin, ülkemizin ve ilimizin 
gelişmesi için görevlerini tak-
dire şayan bir şekilde yerine 
getirdiğini söyledi.4’TE



Fırat Kalkınma Ajansı ile İnönü ve 
Malatya Turgut Özal Üniversiteleri işbir-
liğinde Malatya’da düzenlenecek olan 
“Siber Vatan” Programı Protokolü imza-
landı.  Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı 
ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversi-
te öğrencilerinin bu alanda teşvik edil-
mesi adına hayata geçirilen ‘Siber Vatan 
Programı’ ile yeni siber güvenlik uzman-
ları yetişecek.

Konuyla ilgili olarak Fırat Kalkınma 
Ajansı’nda tören düzenlendi. İmza töre-
ni öncesi konuşan Fırat Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğun-
lu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, kurumun, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansı Genel Müdürlüğü koordinasyo-
nunda faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, 
şöyle konuştu. “Fırat Kalkınma Ajansı 
Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illeri-
nin Sosyo-ekonomik gelişimine yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 
Fırat Kalkınma Ajansı ile İnönü ve Ma-
latya Turgut Özal Üniversiteleri işbirliği 
Malatya'da "Siber Vatan" programı kap-
samında siber güvenlik uzmanları yetiş-
tirilecek. Siber Vatan Programı, sistema-
tik ve çok taraflı işbirlikleri çerçevesinde 
Türkiye'nin güvenlik uzmanı ihtiyacının 

karşılanması amacıyla üniversitede öğrenim gö-
ren öğrenci farkındalıklarını arttırmak ve potan-
siyel yetenekleri tespit ederek eğitim ve yetenek 
geliştirme faaliyetleri uygulanarak siber güven-
lik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını 
teşvik etmek ve desteklemek amacıyla geliştiril-
miştir.  Siber Vatan Programı; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile eşgü-
düm halinde yürütülerek tüm ülkeye yayılması 
amaçlanan bir eğitim ve istihdam programıdır. 
Program ile özel sektör ve kamu kurumlarını,' ih-
tiyaç duyduğu Siber Güvenlik uzmanlarının yetiş-
tirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye'de bulunan 
26 Kalkınma Ajansı'ndan 14 tanesi bu program 
kapsamında çalışmalar yürütmektedir. Bu ajans-
lardan biri olan Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya, 
Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde bulunan üni-
versiteler ile protokol imzalıyor. Protokolü imza-
lanan programa dahil edilen Siber Vatan öğren-
cilerinin motivasyonunu artırmak amacıyla, siber 
güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalara, 
Ar-Ge Merkezlerine ve kurumlara teknik geziler 
gerçekleştirmesi hedeflenmekte olup öğrencile-
re siber güvenlik alanında ülkenin vizyon ve he-
deflerinin aktarılması ile siber güvenlik ekosiste-
mi tanıtılarak bilgi güvenliği konusunda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmaları sağlanacaktır. Fırat Kal-
kınma Ajansı; Siber Vatan programını, Malatya, 
Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde üniversiteler 
işbirliğiyle uygulamayı hedeflemektedir.” 

PROGRAM, SİBER VATANI 
KORUYACAK KOMANDOLAR 

YETİŞTİRECEK 
Programın paydaşlarından olan İnönü Üni-

versitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay ise proje-
nin ülke çapında önemli bir proje olduğuna işaret 
ederek konuşmasında; “Bugün önemli bir proto-
kolü imzalamak için Fırat Kalkınma Ajansının ev 
sahipliğinde bir aradayız. Bu programı, Siber va-
tanı koruyacak komandolar olarak söyleyebiliriz. 
Vatanımıza canımız feda. Bu vatan kavramımıza 
bir mavi vatan da eklendi. O da çok önemli. Onun 
üzerinde birkaç yıldır önemli çalışmalar yapı-
lıyor. Şimdi de Siber Vatan eklendi. Siber vatan 
da bütün bu çalışmalar içerisinde çok önemli. 
Siber Vatan, artık günümüzde korumamız ge-
reken dünyanın her yerinden ve 7/24 saldırıya 
açık bir alan. Dolayısıyla siber vatanı koruyacak 
adımlar atmamız gerekiyor. Dolaysıyla bu Siber 
Vatan projesi, Siber güvenlik ile uzmanlaşmış,  
bilişim sektöründeki yazılım, bilgisayar elektro-
nik mühendislerimiz le başka alanlarda olup da 
bu alanlarda kendini yetiştirmiş öğrencilerimizin 
de katılabileceği önemli bir projedir. Fırat Kal-
kınma ajansımızın ve Türkiye’deki diğer kalkın-
ma ajanslarının kendi bölgelerinde yaptıkları bu 
proje ülke çapında bir projedir. FKA öncülüğünde 
ve biz İnönü Üniversitesi olarak bugün protokolü 
imzalayacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı.  

FKA ÖNEMLİ BİR KONUYA 
DESTEK VERİYOR 

Programın diğer paydaşı olan Turgut Özal 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep Bentli ise yeni 
bir Üniversite olduklarını hatırlatarak programın 
çok önemli bir çalışma olduğunu ve Kalkınma 
Ajansının desteğinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; “Biz Üniversite olarak  Bilgisayar 
ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerimiz henüz 3. 
Sınıfta olduğu için 15 öğrenci ile programa katıl-
mış bulunmaktayız. Ben bu konuda çalışmalar 
yürüten, Fırat Kalkınma Ajansına, öğrencilerimi-
ze bu konuda eğitim ve istihdam imkânı sağlayan 
programa destek veren herkese teşekkür ediyo-
rum. Programın Ülkemize, İlimize ve Üniversi-
telerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Yapılan konuşmaların ardından “Siber Va-
tan” protokol metni imzalandı. 
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Polat’ın “Kınalı Ekmeği” İçin Tescil Çalışması
Doğanşehir ilçesi Polat Mahalle-

si’ne özgü bir ekmek çeşidi olan kınalı 
ekmeğe coğrafi işaret alınması için ça-
lışması başlatıldı.

Türkiye’de en fazla coğrafi işa-
retli ürünler listesinde tescillenen 33 
ürünüyle dokuzuncu sırada yer alan 
Malatya’da Doğanşehir ilçesi Polat Ma-
hallesi’ne özgü bir ekmek çeşidi olan 
kınalı ekmeğe coğrafi işaret alınması 
için çalışması başlatıldı. Son yıllarda 
kültürel mirası ön plana çıkaran, ürün 

çeşitliliğini arttırarak sadece kayısısıy-
la değil gastronomisiyle de adından 
söz ettiren Malatya, bu yönüyle de bir-
çok kente ilham oluyor.

Son olarak Doğanşehir’in meşhur 
ekmeği kınalı ekmek için coğrafi işaret 
başvurusunun yapıldığı kentte benzer 
birçok ürün için tescil çalışmaları sü-
rerken, ticari bir ürüne dönüşen kınalı 
ekmeğe ise ilgi her geçen gün artıyor.

“Kınalı ekmeğimiz 
meşhurdur”

İlçede sadece Polat Mahallesi’ne 
özgü bir ekmek çeşidi olan kınalı ek-
meğin taleplere göre kent dışına da 
gönderildiğini aktaran ev hanımı Nur-
han Aslan, "Polat’ımıza has kınalı ek-
meğimiz için normal hamurumuzu 
yoğuruyoruz. Sonra ekmeğin üzerine 
süreceğimiz sosu için, süt, yağ, çörek 
otuz, küncü, haşhaş un ilave ettiğimiz 
karışımı yapıyoruz. Ekmeğimizi açtık-
tan sonra üzerine bu karışımı sürüyo-
ruz. Ekmeğimiz sacda piştikten sonra 
ateşin önüne koyduğumuz ocak taşının 
üzerinde de kızartıyoruz. Bir hafta da 
kalıyor buzdolabına koyulduğu zaman 
bir şey olmaz bir iki ay da sürebilir 
dayanıklı ekmek. Üzerine sürdüğü-
müz karışımda süt ve yağ olduğu için 
ateşte piştiğinde ekmeğimiz nar gibi 
kızarıyor. Ekmeğimizin ticaretini de 
yapanlar var. Sipariş üzerine yapıldığı 
takdirde şehir dışına da gönderilebili-
yor" dedi

“Coğrafi tescil 
müracaatı yapıldı”
Kınalı ekmeğin kendine has özel 

bir sosu bulunduğuna dikkat çekerek 
Polat Mahallesi’ne özgü bir ekmek ol-
duğunu kaydeden Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali Zelyurt ise “Doğan-
şehir Polat’ın meşhur ürünlerinden 
biri de Kınalı Ekmek. Kınalı ekmeğimiz, 
Polat Derneği tarafından coğrafi işaret 
tescili almak için müracaatı yapıldı. 
Önümüzdeki süreçte de tescillene-
cek. Kınalı ekmeğimizin özel bir sosu 
vardır. Yağ, un, süt ve isteğe göre, su-
sam, haşhaş, ceviz ile hazırlanın sosu 
açılmış hamurun üzerine sürülür odun 
ateşindeki sacın üzerine konularak piş-

mesi sağlanır. Sacın üzerinde piştikten 
sonra ocak taşı dediğimiz taşın üzerine 
getirilerek kızarması sağlanır. Nar gibi 
kızararak kınalı ekmek oluşur. Bu ek-
meğimiz Polat’a özel ekmektir. Ekme-
ğimizin kızarmasını sağlayan özellik 
ise süt ve yağdır. Ekmeğin sosu ekme-
ğimize özel bir tat verir. Ekmeğimiz da-
mak tadına uygun olup, tadan insanla-
rın özellikle sipariş ettikleri bir ekmek 
türüdür. Coğrafi işaret belgesini aldığı 
takdirde Polat’ımızın içli köftesi ile bir-
likte Kınalı ekmeğimiz de tescillenmiş 
olacak" diye konuştu.

FKA’dan Yazılımcılara Önemli Destek
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Soldan sağa
1. Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya’nın sulak yerlerinde 

yaşayan bir kuş, Mısır turnası... Harekelemek işi... 2. Pötika-
re... Yoğurt, pekmez vb. koyu şeyleri suyla inceltmek, sulan-
dırmak (halk ağzı)... 3. Hristiyan... Güzel bir rastlantı olarak, 
ne mutlu... 4. Göz (eskimiş)... Yılın beşinci ayı... Bir kimsenin 
kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı... 5. Antlaşma met-
ni (eski)... Hayvanları çayıra bağlamaya yarayan kalın ip, örük 
(halk ağzı)... 6. Tam olarak belli olmayan... Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Bitki bi-
limi... 7. Kalori... Ters yüz... 8. İki... Akıl... Sığ sularda ağır yükleri 
taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne... Yaban hayvan-
larının kendilerine yuva edindikleri kovuk... Acı, sızı duyuldu-
ğunda veya sıkıntılı bir durumda söylenen bir söz... 9. Soğuk 
ve sıcak yemek servisi arasında ikram edilen hafif sıcak yiye-
cek... Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç... 10. Metil özelliği taşıyan... 

Talyum elementinin simgesi... Uzak Doğu’da yetişen Amerika 
elmasından çıkan zamk... 11. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi bir-
birine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... İnşaatçının 
yaptığı iş... 12. Dilme işi... Sporları ask denen torbalar içinde 
oluşan (mantar)... Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek 
için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç... 13. İçin-
de herhangi bir sayıda iğ bulunan... Büyük delikli kalbur... 14. 
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yak-
laştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı 
herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle 
sınırlanmış saydam cisim, adese, lens... Liman gibi kullanılan, 
liman kurmaya elverişli (yer)... 15. Gökkuşağı... İzmir iline bağlı 
ilçelerden biri...

Yukarıdan aşağıya
1. Belirsizlik, kapalılık (eski)... Gölge gibi izleyerek... 2. Biz-

mut elementinin simgesi... Kınama, üzüntü, nefret bildiren bir 
söz... Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya 
çıkan hastalık... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, 
tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 3. Özenli... Üzerinde 
çıkarıldığı yılın tarihi bulunan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet 
altınına göre daha yayvan ve iri olan altın sikke... 4. Atmosfe-
rin alt tabakalarındaki küçük su taneleri veya buhardan oluşan 
bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan du-
man... Özel... İğ kullanan, yapan veya satan kimse... 5. Büyük sı-
çan (halk ağzı)... Uzun zaman özelliklerinin bozulmadan korun-
masını sağlamak amacıyla bir ısı uygulayarak yapılan besinleri 
kurutma işlemi... 6. Emeksiz, açıktan... Masallarda göze görün-
meyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen 
yaratık... Birden sonra gelen sayının ad... 7. Ödünçleme (eski)... 
Çoğunlukla hokkabazların kullandıkları, hafifçe vurulduğunda 
hızla vurulmuş gibi “şak” diye ses çıkaran tahta maşa... 8. Ren-

yum elementinin simgesi... İndiyum elementinin simgesi... Tah-
ta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve 
sert ses... İskambil kâğıtlarında birli... Türk alfabesinin on be-
şinci harfinin adı, okunuşu... 9. Hedefe varma, hedefi vurma... 
Parçalara bölme, bölüştürme... 10. Yönetim durumu, toplumsal 
ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehir-
den ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları 
ve öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi, köylük yer, 
köy yeri... Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, me-
nekşe renginin kırmızıya çalanı... Altlamak işi.. 11. Eziyet çek-
meden yapılan, sıkıntısız, üzgüsüz... Çam vb. reçineli ağaçların 
yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü... 12. Kirliliği gösteren 
iz... Aynası olan... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi 
tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin... 13. İstanbul ili-
ne bağlı ilçelerden biri... Paleti olan (taşıt)... 14. Koyun, kuzu 
vb. hayvanların çıkardığı ses... Normal sıcaklık ve basınçta kö-
mür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan 
oluşan, kolayca tutuşabilen gaz... Koyun, keçi veya deve pisli-
ği, kığı (halk ağzı)... 
İridyum elemen-
tinin simgesi... 15. 
Ekmek, peynir vb. 
besinler üzerinde 
doğal olarak geli-
şen asklı mantar... 
Dilek anlatan cüm-
lelerin başına geti-
rilerek “ne olurdu” 
anlamında özlem 
veya pişmanlık bil-
diren bir söz, bari, 
keşki...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AŞKA ÖTER

Arı konar çiçek dünyam,

Gündüz ile gece rüyam,

Kuş sesleri ayan beyan,

Bülbül aşka öter gider.

Ova gezdim çimen çayır,

Sesler gelir bayır bayır,

Dağdan dağa akan nehir,

Ilgıt ılgıt akar gider.

Mevsim gelmiş bağda üzüm,

Derman olur diner sızım,

Koyun meler emer kuzum,

Sevgi Şah’a koşar gider.

Gece olur Garip benim,

Zaman gelir doğar günüm,

O sevdaya koşan benim,

Duygu aşka koşar gider.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Başkan Zelyurt‘a Sürgü Mahallesi
Sakinlerinden “Hizmet” Teşekkürü

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt'u Sürgü Mahallesi sakin-
leri mahallelerine yapmış oldukları 
hizmetler için teşekkür ziyaretinde 
bulundular.

Göreve başladığı günden bu yana 
Doğanşehir'lilerle iç içe, gönül gönü-
le bir hizmet anlayışı ile Doğanşehir 
Belediyesi'nin hizmetlerini adeta sa-
hada bizzat yürüten Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali 
Zelyurt sık sık mahallelerde de vatan-
daşlarla kucaklaşmaya devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt'un her mahallede oldu-
ğu gibi Sürgü Mahallesi'nde yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı Sürgü 
Mahallesi sakinleri Doğanşehir Be-
lediyesi binasında Belediye Başkanı 
Zelyurt'u ziyaret ederek hizmetleri 

için teşekkür ettiler.
Ziyaret sonrasında açıklamalar-

da bulunan Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, “Biz hemşehrilerimize daha 

modern ve yaşanabilir bir Doğan-
şehir için söz verdik. İmkânlarımız 
dâhilinde hemşehrilerimizin beklen-
tilerini karşılamak için canla başla 

çalışıyoruz. Doğanşehir'imizin yaşam 
kalitesini yükseltmek, güzelleştirmek 
için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun 
mesai harcıyoruz” şeklinde konuştu.

Akademisyenlerden Büyük Başarı
İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğre-

tim üyeleri Prof. Dr. Sedat Yaşar, Prof. Dr. Serdar Al-
tın ve Doç. Dr. Fatih Bulut’un “Düşük Fiyatlı ve Uzun 
Ömürlü Sodyum-İyon Bataryalar" projesi Çin Ulusal 
Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) ile TÜBİTAK arasındaki 
İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenmesine 
karar verildi.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yaşar’ın yürü-
tücüsü olduğu, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar 
Altın ve Doç. Dr. Fatih Bulut’un araştırmacı olarak 
yer aldığı “Düşük Fiyatlı ve Uzun Ömürlü Sodyum-İ-
yon Bataryalar” 122N559 numaralı projesi 2566 - 
Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) ile TÜBİTAK 
arasındaki İkili İşbirliği Programı kapsamında des-
teklenmeye hak kazandı.

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sedat Yaşar, 
projenin konusu hakkında şunları söyledi:

“2030’lu yıllarda ticarileşme potansiyeli yük-
sek olan ve Li-iyon pillerin yerini alması beklenen 
Na-iyon piller yoğun olarak çalışılmaktadır. Na-iyon 
pillere farklı bir bakış açısı ile yaklaşan ve Metal Or-
ganik Kafes (MOF) yapılardan üretilecek kompozit 
nano anot elektrot malzemelerin üretileceği ‘Düşük 
Fiyatlı ve Uzun Ömürlü Sodyum-İyon Bataryalar’ adlı 
ikili iş birliği projesi, Çin Central South Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Xiaobo Ji ve ekibinin üretece-
ği katot elektrot malzemeler ile oluşturulacak olan 
Na-iyon full-cell bataryaları konu edinmektedir.”

Prof. Dr. Yaşar, son olarak projenin 36 ay süreli 
olduğunu ve toplam bütçesinin 4 milyon Türk lirası 
değerinde olduğunu belirtti. HABER MERKEZİ
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Dünyanın Düz İpliği
Torunum Kalbinur’uma , pembe renkli yün 

ve çiçeklerden oluşmuş bir hırka örmek istedim.
Şöyle bir bahar sıcaklığı ve her yerden ken-

dini gülümseyerek bize gösteren papatyaları mi-
sal alarak...

Hem uzun zamandan beri alıp beklettiğim 
bu pembe yünlerim değerlenmiş olacak, hem de 
Kalbinur’uma emek çekilmiş bir hediye  bırakmış 
olacağım. El örgüsü bir hırkanın hemen eskime-
yeceğini bilirsiniz, annemin benim yavrularıma 
örmüş olduğu hırkalar hala duruyor da ondan.

İnsanoğlu iz bırakmayı seviyor. Bu duygu ta 
Adem’den beri içimize nakşetmiş bir şey. Ebedi-
leşmek arzusu 

Şeytanın sözüne uyan Adem nebi’yi hatırla-
yacaksiniz.

Genlerimize işlemiş işte. Sadece küçük bir 
mutluluk ve küçük bir iz o kadar.

Bugün hırkanın beyaz İnci düğmelerini de 
diktim.

Görseniz beğeneceksiniz.
Pembe beyaz papatyalar ve beyaz İnci düğ-

meler süslüyor hırkayı. İçime tamı tamına sinsin 
istedim. Ama o da ne, bir tuhaflık var kol omu-
zunda...! Yaka da pek endazeli durmuyor. Bu ola-
maz.

Her iki kolu ve her iki ön parçayı eşleriyle be-
raber örmüştüm, sayıları birebir aynı.

Herhangi bir dengesizlik olamaz.
gayri simetrik durması mümkün değil.
Peki neden böyle sakil duruyor?
Hımm  anladım, örgüde hata yok. Hata an-

cak dikiştedir diye düşündüm. Haklıydım evet, 
sağ kol omuz düz dikişi hatalı...! Hatalı takılmış.

Ne demek düz dikiş ?*, Bu bir terzilik teri-
midir,

terziliğin de esas ilkesidir.*
Bu husus bağını  dokumacılıktan alır. Bir ku-

maşın, dokunurken dokuma tellerinin düzgün 
olup olmaması , o kumaşın kalitesini veya kali-
tesizliğini belirtir.

Kumaş ipliği ne kadar düzgün ise,  o kumaş , 
o ölçüde kalitelidir, bilirsiniz.

Bu düz dikiş dikkâte alınarak, kumaş enda-
zeye kalıba girer ve terzi bütün kumaşı düz ipli-
ğe dikkât ederek biçer.

Yaptığım hırkada düz dikiş hatalı bir şekilde 
takılmıştı maalesef ve hata ben buradayım di-
yerek sırıtıyordu. Üstelik yakanın ve yaka ile be-
raber sağ ön  parçanın terazisini de bozuyordu.

Kur’an-ı kerim’den*, MUTAFAFFÎN ve MİZAN  
* kelimelerini hatırladım.

Her şeyi bir ölçü ile yaratan, her şeye ölçü ve 
ayetlerini işaretlerini  koyan  Rabbimiz, boş söz 
söylememiştir elbette ...

Zor olsa da kolu yeniden söktüm. Düz diki-
şi ait olduğu yere tutturarak tekrar diktim ,şıp 
diye oturdu kol yerine , her şey düzenini buldu, 
örgüm teşekkür ediyor ve gülümsüyordu sanki.

Atalarımız yaptığın iş sana gülümsemeli de-
mişler, erbabı anlayacaktır ne demek istediğimi.

Rabbimizi ve Yüce kitabımızı hatırladım tek-
rardan. Bir yandan da pek çok işini savsaklaya-
rak yapan ve ben müslümanım diyen insanlar 
geldi aklıma.

İslam’ın * LA İLAHE İLLALLAH* düsturunu 
bir tarafa bırakıp, Her işini  LÂ diyerek ve LÂ 
üzerinden düşünerek yapan dünyanın erklerini  
hatırladım...

Hayat trafik gibidir,  trafik hayat gibidir, sö-
zünü hatırladım,

Yanlış kurduğumuz matematik denklemleri-
nin nasıl eşitlenemeyeceğini hatırladım,

Zerrenin  ve kürenin kendi çapı ölçüsünde, 
doğruyu veya yanlışı haykırdığını hatırladım.

Ben ,minicik bir hata karşısında aciz kalıp, 
ancak doğrusunu yaparak ferahlarken, dünya-
nın her çivisini, Allah’ın her ayetine aykırı olabi-
lecek şekilde çakmaya çalışan kafaların bizi ne 
büyük açmazlara bıraktıklarını bu çürüyüşün ve 
savruluşun ayetlerini gördüm tekrar. Allah kıya-
metin saatini *ancak ben bilirim A’raf 187 *diye 
net bir vakit neden belirtmemiş daha iyi anla-
dim.

Çünkü dünya hayatının endazesi Dünyanın 
Düz iİpliğini Doğru Yerlerden Tutturmamıza 
bağlı.

Eğer insanlık dünyanın düz ipliğini, doğru 
yerlerden tutturamaz ise, dünyanın suyu, hava-
sı, toprağı, gıdası ve insanı  ve bozulan dünyanın 
terazisi düzen tutmayacaktır.

Tutmuyor da zaten.
Vesselam

Semra Benk FİRENGİZ

ÇOCUKLUK ESİNTİSİ
Akşam olduğunda yatak sererdik
Sabah olduğunda yatak sarardık
Yemek için yere sofra kurardık
Yinede bu günde daha mutluyduk

İş desen bir tonla gelirdi bize
Dostluk çok, düşmanlık gelirdi bize
Bir yanlış yaparsan gelirdi göze
Yinede bu günde daha mutluyduk

İnek sağar ot toplar tezek yapardık
Dantel örer Örgü örer kazak yapardık
Oyuncak yok idi, kızak kayardık
Yinede bugünde daha mutluyduk

Annem yayladaydı giderdik ona 
Koyunlu kuzulu ama ne hava
Kaymak bol, yoğurt bol yağda yumurta
İnanın bu günde daha mutluyduk

İnek beğenmezdi yerden elmayı
Dalı boynuzlarda alırdı payı
Bir günde gezerdik dağı ovayı
Yinede bu günde daha mutluyduk

Bir çocuk görmezdik kabanı olan
Çiftçide çok görürdük sabanı olan
Zengin sayılırdı çobanı olan
İnan bu günden daha mutluyduk

Emim gelir Dayım gelir şen olur
Bir tanıdık görsek gül Gülşen olur
Zorlukla büyüyen girişken olur
Yinede bu günden daha mutluyduk

Sular gür gür akar balık tutardık
Gece damda yatar hayal kurardık
Bezden bebek yapar oyun oynardık
Yinede bu günden daha mutluydu

Hayaller ertelenir, yıllara kalır
Tabana kuvvetler yollara kalır
Bazı öğrenciler ikmale kalır
Sanırım bu günden daha mutluyduk

Televizyon yok her yer seyrandı
Kuru ekmek ile katık ayrandı
Kağnı gıcırtısı bize kervandı
Sanırım bu günden daha mutluyduk

Kimse kimse ile çok fark etmezdi
Dargınlık olsa da kin gütmezdi
Kavgaların sonu kanla bitmezdi
Toplumsal barışta daha mutluyduk
İç Huzurumuzda daha mutluyduk

Şimdi ne oldu bozuldu düzen
Kardeş kardeşe küs tanımaz kuzen
Küçüğe söz geçmez hep oyunbozan
Ne nasihat kaldı ne söz dinleyen
Söyleyin varmıdır, mutluyum diyen

BAŞKAN ZELYURT’UN 
10 OCAK ÇALIŞAN 

GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dola-
yısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan 
Gürkan mesajında, basın mensuplarının de-
mokrasinin, ülkemizin ve ilimizin gelişmesi 
için görevlerini takdire şayan bir şekilde ye-
rine getirdiğini söyledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü do-
layısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne hangi açı-
dan bakarsanız bakınız önemli bir gündür. 
Gazetecilik mesleği, önemli bir kamu hiz-
metinin yanı sıra ülkemizde demokrasi kül-
türünün yerleşmesi, çağdaş ve modern bir 
Türkiye’nin oluşması, kişi hak ve özgürlükle-
rinin sağlanması, bireyin haber alma özgür-
lüğünün sağlanması bakımından son dere-
ce önemli bir meslektir. Gelişmiş ülkelerde 
bu gün tam anlamıyla demokrasi hakîmse, 

bu durumun oluşmasında gazetecilerin 
emekleri büyüktür. Ülkemizin bu anlamda 
gelişmesi için verilen mücadelede yine ba-
sın mensuplarının katkısı azımsanmayacak 
kadar önemli bir yere sahiptir. Yerelde de, 
ilimizin gelişmesi, sorunlara dikkat çekilme-
si, kamuoyu oluşturulması bakımında Ma-
latya basını büyük görevler üstlenmektedir. 
Basın, biz yerel yöneticilerin işiten kulağı, 
gören gözü ve konuşan dilidir. Gecesini gün-
düzüne katan basın mensuplarımızın zor 
şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini 
biliyor ve verilen emeği takdire şayan bir 
şekilde karşılamaktayız. Sorumluluklarını 
sorunlarından önde tutan, ülkenin gelişme-
sine katkı sunan, yerelde Doğanşehir’imizin 
ve Malatya’mızın sorunlarına eğilen basın 
mensuplarımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu, başarılı 
nice yıllar diliyorum” dedi.

Vatandaşa Buzlanma Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde yer yer cad-
de ve sokaklarda buzlanmaların oluştuğunu 
belirten Büyükşehir Belediyesi, araç sahip-
lerini dikkatli olmaları konusunda uyardı

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağış-
ların görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı 
yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalış-
malarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.  
Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve 
yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının 
hayata olumsuz etkilememesi için, karla 
mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre 
sürdürüyor. Malatya’ya ilk karın düşmesi 
ile birlikte ilçelerde ve kırsal mahallelerde 
çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir 

Belediyesi ekipleri Malatya merkezde bulu-
nan ana caddelerde ise buzlanmaya karşı 
tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle 
trafik akışının yoğun olarak görüldüğü ana 
akslarda vatandaşların olumsuz etkilenme-
mesi için çalışmalar yapılıyor. Ergenekon 
köprüsü ve Anayurt Bulvarı başta olmak 
üzere buzlanmanın görüldüğü caddelerde 
tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte 
yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan açıklamada, gece ve sabah saatle-
rinde yer yer cadde ve sokaklarda buzlan-
maların oluştuğu belirtilerek araç sahip-
lerinin gerekli tedbirleri almaları istendi. 
HABER MERKEZİ


