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YOZGATLILARDAN DESTEK

KADİR YÜKSEL:

4.SAYFADA

2.SAYFADA

“CENAB-I ALLAH ORDUMUZU
MUVAFFAK EYLESİN”

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde obüs ve
zırhlı araçlar için yeni mevziler
kazıldı. Suriye'yi gören hakim
tepelere konuşlandırılan tank
ve obüslerin namlularının ise
Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a
çevrildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Fırat'ın doğusuna
yönelik başlatılacak olan operasyona Yozgatlılardan destek
geldi. Mehmetçik sınırda iken,
Yozgatlılar ise duada.>>3’DE

6.SAYFADA

“64 YAŞINDAYIM. BUGÜN
ÇAĞIRSINLAR BUGÜN GİDERİM”

7.SAYFADA

BAYER DALGIÇ:

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması ve
Fırat'ın doğusuna yapılacak
harekâtı ile ilgili geri sayım
başladı. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak ve bekasını
korumak kendi imkan ve
kabiliyetleri ile sınırımızın
ötesindeki terör unsurlarını
temizleyecek.Sınır birliklerine
yapılan zırhlı araç ve askeri
personel sevkiyatının ardından Tel Abyad ve Rasulayn
ilçelerinin hemen karşısındaki

Fatih
Kavlak:

ÇIKIŞ
YAKALAMAK
İSTİYOR
>>8’DE
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İslam’ın Ilımlısı Olur mu?

AHMET
SARGIN
Yıllarca ılımlı
İslam diye bir şeyi
gündemde tuttular. Din adına hareket ettiğini söyleyen kötü niyetli
insanlar popüler
olabilecek şekilde
eğilip büküldüler.
Herkesi kandırmak
için herkese uygun şeyler söylediler. Laik kesime
başörtüsünün
gereksiz olduğundan bahsettiler,

dindarları da vaazlarda ağlatarak
kendilerine bağladılar. Bu kadar
kırılgan olmaları
kimseyi şüphelendirmedi. En
laik insanlar dini
kuralları esnettikleri için, en dindar
insanlar da dini
hikâyeleri çok güzel anlattıkları için
Amerikan İslam’ına izin verdiler.
İslam âlemi
güçlü, istikrarlı, müreffeh bir
medeniyet olmak,
dünyaya her alanda yön vermek ve
ışık tutmak istiyorsa, birlik halinde hareket etmek
zorundadır. Dünya
Müslümanlarının,
güçlü ve aktif bir

Türk İslam Birliği
sağlayamamış
olmaları, günümüzde yaşanan
çeşitli sorunların
temelinde yer alan
önemli bir eksikliktir.
İslam dünyası, ayrılıkları ve
farklılıkları bir kenara bırakıp, tüm
Müslümanların
“kardeş” olduğu
gerçeğini hatırlamalı ve bu manevi
kardeşliğin getirdiği güzel ahlak
ile tüm dünyaya
örnek olmalıdır.
Türk-İslam Birliği’nin vesile olacağı gelişme tüm
dünyaya güzellik
sunacaktır. ABD,
Rusya, Çin, İsrail
ve tüm Avrupa

Devletleri Türk-İslam Birliği’nin
kurulmasıyla uzun
yıllardır devam
eden kökleşmiş
sorunların bir
anda çözüme
kavuştuğunu görecek, bu durumdan herkes yarar
sağlayacaktır.
ABD ve AB’nin
Türkiye’ye bakış
açısı, Türkiye’nin
Avrasya’da, ABD
ve AB çıkarları
doğrultusunda
merkezde yer
alacağı “Büyük
Ortadoğu’dur”.
Türkiye’nin AB’ye
girebilmesi için
ileri sürülen koşullar çerçevesinde
gerçekleştirdiği
ya da gerçekleştirmeye kararlı

olduğu siyasal ve
ekonomik reformların ortaya
çıkardığı sonuçlar
şimdiden tehlike
işaretleri vermeye başlamıştır.
Milli-devlet olma
özelliği ve toprak
bütünlüğü aşınmaya uğramış bir
Türkiye’nin AB’de
yer alması Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluş felsefesine
aykırıdır.
ABD Ortadoğu ve Orta Asya
ülkelerini ele
geçirmenin bir
aracı olarak ılımlı
İslam’ı pompalamıştır. Bunu hem
Sovyetler sonrası siyasi boşluk
yaşanan ülkeleri
denetim altına

almak hem de bu
dinin inananlarını
ele geçirmek için
yapmıştır. Günümüzde Türk okulları olarak bilinen,
ancak Türklerin
sadece paravan
olarak kullanıldığı
Amerikan okulları
bu iş için kurulmuştur. Yalancı
terör saldırıları
da “casus belli”
olarak tasarlanmıştır. İslam’ı ele
geçirmek için bir
yandan eğitim, bir
yandan da terör
kullanılmıştır.
Şüphesiz ki:
Türk halkının bir
Müslüman Kimliği
var. Türkiye hiçbir
platformda Müslüman ülke ya da
ılımlı İslam ülkesi

modeli yakıştırmasını kabul edemez.
İslam’ın ılımlısı
olur mu? Bunun
adı sulandırılmış İslam’ dır ki:
İslam’ın özüne de
aykırıdır.
AB’ye üye olma
yolunda, milli
değerleri aşındırılmış bir Türkiye;
Büyük Ortadoğu
Projesi içerisinde yer almaya
uygun hale gelmiş
olacaktır. Buradan
çıkarılan sonuç şudur: AB’ye girebilme uğruna temel
kazanımlarını
feda eden Türkiye
Cumhuriyeti, bu
noktadan sonra
geri dönüş yapmayı gerçekleştirebilme gücünden

yoksun kalmış
olacaktır. Türkiye’nin bu konuda
sağlam bir duruş
gösterebilmesi,
bekası açısından
büyük önem taşımaktadır.
Türk-İslam
Birliği’yle yer altı
zenginliklerinin
bulunduğu bölgelere istikrar
ve barış egemen
olacak, buralarda
demokratik sistem
en sağlam şekilde
işleyecektir.
Böylece bu
kaynakların eşit
ve adil kullanılmasında ve kaynakların değerlendirilmesinde İslam
ülkelerinin olduğu
kadar diğer toplumların da zarar

görmeyeceği bir
model oluşacaktır.
Güçlü bir dış
politikaya ihtiyacımız var; güçlü
olduğu kadar da
milli bir politika,
hem Türk dünyasını hem de İslam
dünyasını birleştirecek, sürekli bir
gelişme gösterecektir. Dünya adil
eşit ve kardeşçe
bir paylaşıma
muhtaç.
Sömürgeci
anlayış yerine kardeşçe bir paylaşımın yaşanacağı
bir dünya umut
ediyoruz. Bu da
ancak Türk İslam
ruhunun hâkim
olacağı bir devlet
anlayışı ile mümkündür.

ÖNCE NAMAZ KILDILAR
SONRA FİDAN DİKTİLER

Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 İl’de eş
zamanlı düzenlenen fidan dikimi Yozgat’ta
da gerçekleştirildi. Sabah namazında
camiye gelen cemaat önce namaz kıldı,
sonra fidan dikti.
Camiler ve Din görevlileri haftası
nedeniyle yapılan etkinlikte Yozgat’ta din
görevlileri, İl müftülüğü personeli ve cami
cemaati fidan dikimi yaptı.

her gencin katılabileceği projesi 21
Ekim- 27 Ekim tarihleri
arasında gerçekleşecek. Her gün iki ilçenin misafir edileceği
proje hakkında Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse açıklamalarda
bulundu. Başkan Köse,
“Yozgat’ın Genç
Elçileri Projesi’nde 80
ilden gelen gençlerimizi ilimizde ağırlamıştık. Misafirlerimize
ilimizin tarihi, turistik
ve sosyal yaşamını
yerinde göstermiş
olduk. Bu projemiz
için oldukça güzel
geri dönüşler aldık.
Gençler bizlerin gönül
elçileri oldular. Gittikleri yerlerde Yozgat’ı
ve Yozgatlıyı anlattılar.
Şimdi de projemizin
ikinci etabı olan “Yozgat Benim Memleket

Yozgat Belediyesi
tarafından hazırlanan
Yozgat’ın Genç Elçileri Projesi‘nin ikinci
etabı olan “Yozgat
Benim Memleket
Benim” programı ile
ilçelerde yaşayan
gençler il merkezinde
ağırlanacak.
Yozgat Belediyesi
tarafıdan hazırlanan
Yozgat’ın Genç Elçileri Projesi’nin ikinci
etabı için başvurular
başladı. Proje kapsamında ilçelerde
ikamet eden gençlerin kent merkezinde
bulunan tarihi, turistik
ve sosyal yaşamı
görmesini amaçlayan
proje için başvurular
başladı. Başvurular 15
Ekim tarihinde sona
erecek.
İlçelerde ikamet
eden 15-25 yaş arası
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YOZGAT’I
TANIDILAR
Yozgat Belediyesi’nin organizesi ile 80
ilden bir temsilcinin
katıldığı proje kapsamında 30 Ağustos-1
Eylül tarihleri arasında Yozgat’a gelen
gençler, şehrin tarihi,
turistik yerlerini gördü, yöresel lezzetlerini
tattı. Çapanoğlu Büyük
Cami, Yozgat Lisesi,
Çamlık Milli Parkı,
tarihi konakları, Aydıncık ilçesinde bulunan
Kazankaya kanyonunu, Ağıllı Haces
Müze evini, Sarıkaya
ilçesinde 2 bin yıllık
tarihi Roma hamamını
görme fırsatı bulan
öğrenciler ayrıca
parmak çörek, çanak
peyniri, testi kebabı,
tandır kebabı, çedeneli kavurga gibi yöresel
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Benim” programını
hayata geçiriyoruz.
İlçelerimizde ikamet
edip halen il merkezimizi görmeyen
gençlerimiz var. Biz
bu gençlere Yozgat’ın
tarihi, turistik ve sosyal
yaşamını göstermek
istiyoruz. 21 Ekim- 27
Ekim tarihleri arasında
her gün iki ilçeden
gelen gençlerimizi
misafir edeceğiz. Başvurularımıza bir kota
koymadık. İsteyen
herkes programımıza
dahil olabilir.
Biz yaptığımız
bu projeleri sosyal
belediyeciliğin gereği
olarak planlıyoruz.
İlçelerimizde ikamet
eden 15-25 yaş arası
tüm gençlerimizin
başvurularını bekliyoruz” ifadelerine yer
verdi.
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lezzetleri tattı. Öğrenciler Yozgat türküleriyle de 3 gün boyunca
gönüllerince eğlendi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse böyle
bir projenin diğer
illere de örnek olması
gerektiğini söyleyerek
“Cumhurbaşkanımızın
ve Genel merkezimizin gençlere verdiği
değerden de esinlenerek bu anlamda
kendimizin de sorumlu
olduğunu hissederek
Yozgat’ın Gönül Elçileri projesi adı altında
Yozgat dahil 80 ilden
gelen arkadaşlarımızı
Yozgat’ta ağırladık.
Projemizin amacı
Yozgat’ın tanıtımı diğer amacı da 80 ilden
gelen arkadaşlarımızın
bütünleşmesini sağlamaktır. İllerin bir biri
olan ilişkisini kültürünü

aktarmak ve burada
birliği beraberliği tesis
ederek güçlü bir şekilde yolumuza devam
etmektir. Burada 3 gün
boyunca şehrimizin
ilçelerimizin kültürünü
örf ve adetlerimizi,
doğal güzelliklerimizi,
insanlarımızı tanıttık ve kaynaştırdık.
Bizler 80 tane Yozgat
gönüllümüzü fahri
hemşerimizi kazanmış
olduk. 80 ilden gelen
arkadaşlarımız burada
bir biri ile kardeşliği,
birliği, beraberliği bir
bütün olmayı tek vücut
halinde hareket etmeyi
kimsenin sırtımızı yere
getiremeyeceğini
burada Tüm Türkiye’ye göstermiş oldu.
Bu proje Türkiye’de
bir ilk. İnşallah diğer
illere de örnek olur”
demişti.
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(Yozgat Şehir Hastanesi Yanı)

TEL: 212 89 69

NAMAZ VAKİTLERİ

Çeyrek Altın

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

Alış: 6,24
Satış: 6,25

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

DOLAR

Alış: 5,69
Satış: 5,70

19 / 10

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:13 06:35 12:34 15:47 18:22 19:40

Sınır Ötesi Temizlenmez İse İçimiz Karışır

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Kimi Hindu, kimi
Yamyam, kimi bilmem ne bela...
Hani tauna da
zuldür bu rezil istila...
Ah o yirminci asır

yok mu, o mahluk-i
asil,
Ne kadar gözdesi
mevcut ise hakkiyle
sefil,
***
Mekanı Cennet
Mehmet Akif Ersoy
“Çanakkale Şehitleri”
şiirinde Türk’ün düşmanları ne kadar derin ve net bir mana
ile dile getirmiş.
Vatan…
Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne
Türkistan Vatan,
büyük ve müebbet

bir ülkedir: Turan.
Kızıl Elma mefkuresinin manası işte
tam da bu.
Sınırlarımızın
ötesinde bir ateş
yanarken ve o ateşin
ülkemize sıçraması,
sınırlarımızın ötesinden geçmemesi
için hiçbir sebep yok
iken, Türkiye’ye dur
demek…
O da neyin nesi?
***
Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin icra
edeceği Barış Ha-

rekatı’nın olmaz ise
olmaz olduğunun
farkında bir milletin
mensubu olmaktan
gurur duyduğumu
belirterek söze başlamak istiyorum.
Barış Harekatı, bir
hastalığın başlamadan önlenmesi,
Ülke içerisinde
planlanan terör saldırılarına karşı erken
müdahale,
Ve en önemlisi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin beka
operasyonu.

Harekatın başlaması an meselesi.
Burada harekattan önce önemli olan
millet olarak ortaya
koyacağımız irade.
Duruş.
Müslüman
Türk’ün, ecdat ruhu
ile tüm dünyaya
karşı koyacağı bir
başkaldırı.
Adı amerika, israil, almanya…
Ne olursa olsun,
Türk’ün yurduna
dokunacak haram ellerin kırılacağının bir

kez daha yek vücut
gösterileceği bir operasyon olacak.
Türk’ün Kızıl Elma
mefkuresinin, sefer
ve zafer düsturu ile
can pahasına ortaya
konulacağının bir
göstergesi olacak.
***
Siyaset ötesi bir
durumda, siyasi partilerin ortaya koyacağı iradeyi önemsiyorum.
Zira, böylesine
hassas bir süreçte
siyasi çıkarlarını ön

MEHMETÇİK SINIRDA

plana koyanların
akıbetine dair şerhin millet tarafından
konulacağı unutulmamalı.
Türk askeri Allah’ın izni ile Barış
Harekatı adına ile
gerçekleştireceği
operasyonda başarıya ulaşacaktır.
Sefer askerimizden zafer Yüce Allah’tan.
***
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken
hüsran,

O demir çemberi
göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla
beraber gezer ecramı adın;
Sen ki, a’sara gömülsen taşacaksın...
Heyhat,
Sana gelmez bu
ufukalar, seni almaz
bu cihat...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden
makber,
Sana ağuşunu
açmış duruyor Peygamber.

15 Temmuz'u anlattı

YOZGAT DUADA
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge
kurulması ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekâtı ile ilgili geri sayım
başladı. Türkiye sınır güvenliğini
sağlamak ve bekasını korumak kendi
imkan ve kabiliyetleri ile sınırımızın
ötesindeki terör unsurlarını temizleyecek.Sınır birliklerine yapılan zırhlı
araç ve askeri personel sevkiyatının
ardından Tel Abyad ve Rasulayn
ilçelerinin hemen karşısındaki Şanlıur-

L.Korkmazyiğit

fa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde obüs ve zırhlı araçlar için
yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören
hakim tepelere konuşlandırılan tank
ve obüslerin namlularının ise
Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a çevrildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
Fırat'ın doğusuna yönelik
başlatılacak olan operasyona Yozgatlılardan destek geldi. Mehmetçik
sınırda iken, Yozgatlılar ise duada.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Niyazi Karaca, Milli İrade Anadolu İmam
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje
Okulunda ‘15 Temmuz FETÖ darbesi ile din
istismarı’ konulu konferans verdi.
Karaca öğrencilere, tarihten örnekler
vererek gelecekle ilgili önerilerde bulundu.
Konferans sonrasında Prof. Dr. Taha
Niyazi Karaca, öğrencilerin sorularını
cevapladı. Karaca ayrıca, öğrenciler için
kitaplarını imzaladı.

ZABITA GÖZ
Can Açıkgöz

Raşit Eroğlu

Kadir Yüksel

S.Gündoğdu

İlhami Türkoğlu

Hamza Şaşmaz

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge
kurulması ve Fırat'ın
doğusuna yapılacak
harekâtı ile ilgili geri
sayım başladı. Türkiye sınır güvenliğini
sağlamak ve bekasını
korumak kendi imkan
ve kabiliyetleri ile
sınırımızın ötesindeki
terör unsurlarını temizleyecek.
Sınır birliklerine
yapılan zırhlı araç
ve askeri personel
sevkiyatının ardından
Tel Abyad ve Rasulayn
ilçelerinin hemen karşısındaki Şanlıurfa'nın
Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde obüs
ve zırhlı araçlar için
yeni mevziler kazıldı.
Suriye'yi gören hakim
tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin
namlularının ise Tel

Abyad ve Ras'ül Ayn'a
çevrildi.Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılacak olan
operasyona Yozgatlılardan destek geldi.
Mehmetçik sınırda
iken, Yozgatlılar ise
duada.Vatandaşların
barış operasyonu ile
ilgili görüşleri ise
şöyle;
Ahmet Öcalan; “Allah kazadan beladan
esirgesin”
Bayer Dalgıç; “Bu
operasyonu olumlu
buluyoruz. Başımızda
PKK, DAEŞ gibi bela
var. Bunları temizlersek nu mutlu bize. Her
zaman askerimizin
yanındayız, destekliyoruz.
Çağırırlarsa biz de
gideriz.
64 yaşındayım.

Bayer Dalgıç

Fahri Akyol

Bugün çağırsınlar bugün giderim. Bu vatan
bizim. Bizim dedelerimiz şehit oldu, biz rahat geziyoruz. Başarılı
olmasını istiyoruz”
Adem Atik; “Baştan
hiç girmemiz gereken
bir yere girdik. Ama
şimdi çıkmak olmaz.
Topyekün bizlerde
askerimizin arkasında
olacağız. Ama girmeseydik daha iyiydi.
Şimdi ise Devletimizin
yanındayız”
Remzi Can Açıkgöz; “Sınır dışı operasyona ben destek
veriyorum. Yapılsın
bence, gerekli bir
şey. Amerika falan
bizi tehdit ederken
yapılması gereken bir
operasyon. Her Türk
milletinin, her Türk
insanının, her Türk
gencinin arkasındayız.

Ahmet Öcalan

Eyüp Gönülalan

Devletimizin, milletimizin arkasındayız”
İlhami Türkoğlu;
“Operasyonu destekliyorum, yerinde
görüyorum. Hatta ve
hatta geç kalınmış bir
operasyon diye düşünüyorum”
Hamza Şaşmaz;
“İyi bir şey. Yapsınlar.
Kurtulalım şu terör
belasından”
Kadir Yüksel; “Geç
bile kalındı. İnşallah
hayırlı olur, iyi olur.
Zayiatımız az olur.
Ordumuza Allah’tan
muvaffakiyetler diliyorum”
Cemal Eravcı;
“Türkiye de 10 milyonu geçkin Suriyeli
var. Onlar için iyi olur.
Oraya bir güvenli bölgenin oluşturulması
lazım. İnşallah hayırlı
olur”

AÇTIRMIYOR

Adem Atik

Cemal Eravcı

Raşit Eroğlu; “Geç
kalınan bir operasyon.
Oraya operasyonun
daha önce yapılaması
gerekiyordu.
Şuanda Suriyelilerin bir kısmını oraya
yerleştirip, biz de rahat edecektik, onlarda
rahat edecekti.
Ama geç kalındı.
İnşallah bundan sonra
olur”
Süleyman Gündoğdu; “Yapması gerekiyordu. Zaten olmazsa
olmaz. Mecbur olması
gerekiyor”
Fahri Akyol; “Yapılan operasyonu sınırımızı korumak için.
Şuana kadar olması
gerekirdi. Destekliyoruz”
Yüksel Çetinkaya;
“Devletimiz için mecbur desteklememiz lazım. Bu memleket çok

çile çekti, çok canlar
yandı. En uygunu bu.
En kısa zamanda bunu
noktalandırırız inşallah”
Lokman Korkmazyiğit; “Operasyonu
destekliyoruz. Sonuna
kadar yanındayız”
Eyüp Gönülan;
“Ben 1974’te Kıbrıs
harekatına katıldım.
Bizde hazırız.
Türkün gücün
göstermemiz lazım.
Dünya’ya gücümüz
göstermemiz lazım.
Hiç kimseden korkumuz yok. Ayağımızı
da gazdan çekmeyeceğiz.
İnşallah oraları
vurup temizleyeceğiz.
Devletin, Milletin, Hükümetin yanındayız.
Bir görev verilirse,
savaşmaya gitmeye
hazırız”

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Ekipleri, fırın, okul kantini ve marketleri
denetledi. Ekipler, fırınlarda gramaj ve temizlik, kantin ve marketlerde son kullanma
tarihi geçmiş ürünlerin denetimini yaptı.
Gıda Mühendisi eşliğinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Belediye Başkanı Celal Köse, "Ekiplerimiz, Fırınlar, okul kantinleri ve marketler
denetlendi. Gıda Mühendisimiz tarafından,
son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerin
tespiti yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığı
için denetimlerimiz aralısız olarak devam
edecek" dedi.

iÇME SUYU ARIYOR

Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Araplı
Belediyesi, Beldeye temiz içme suyu getirmek
için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri,
yaycular mahallesinin su ihtiyacını karşılamak
için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye Başkanı
Adem Ertuğrul, "Yaycılar mahallemizin temiz
içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor inşallah
Çok yakında netice alacağımızı ümit ediyorum
şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi.

GÜNCEL
Rıza Kayaalp

Allah’ı Hatırla
Kurtulanlardan Ol!
HÜSEYİN
KOÇ
“Dünyaya bağlanıp, ona düşkün olma, ahireti
iste. Bütün hâl ve
hareketinde Allahü teâlâyı hatırla
ki, kurtulanlardan
olasın, buyurdu.”
Abdürrahmân
Firkâh hazretleri siyer ve Şafiî
mezhebi fıkıh
âlimidir. İmâm-ı
Nevevî’nin büyük kardeşi idi.
624 (m. 1227)’de
Şam yakınlarında
Neva kasabasında
doğdu. 690 (m.
1291)’de Bâderiyye’de vefât etti.
Siyer kitabında,
İmam-ı Şâfii hazretlerinin faziletlerini anlatırken
buyuruyor ki:
Mısır’ın ileri gelenlerinden
birinin hanımı, bir
münakaşada kocasına “Ey Cehennemlik” dedi. Bu
cevap karşısında
bu şahıs, hanımına “Ben Cehennemliksem, seni
boşadım” dedi,
fakat hanımını da
çok seviyordu.
Alimleri toplayıp
bu meseleyi sordu. Kimse cevap
veremedi. “Senin
Cehennemlik olup
olmadığını Allah bilir” dediler.
Alimler arasından
henüz daha genç
yaşta olan İmam-ı
Şafii kalkıp, “Ben
senin meseleni
çözerim” dedi.
Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar
âlimin cevap veremediğine, nasıl
cevap verecek
diye merak ettiler. İmam-ı Şafii
dedi ki: “Önce sen
benim sorularıma
cevap ver! Bir
günah işleyeceğin
vakit, Allah korkusundan bu günahı
terk ettiğin oldu
mu?” dedi. “Allahü teâlâya yemin
ederim ki çok
oldu.” “Bu hâlinle
Cennetlik olduğun
anlaşılmaktadır”

buyurdu. Orada
bulunan âlimler,
hangi delil ile bu
hükmü verdiğini
sordular:
“Kur’an-ı kerimde, (Bir kimse
Allah korkusundan
nefsini günahlardan menederse,
onun yeri elbette
Cennettir) buyurulmaktadır. Hükmümü bu âyet-i
kerimeye göre
verdim” buyurdu.
Oradakiler susup
kaldılar.
Abdullah bin
Muhammed Bekri
şöyle anlatmıştır:
“İmam-ı Şafii ile Bağdad’da
nehir kenarında
oturuyorduk. Bir
genç yanımıza
geldi ve ‘bana
nasihat et, öğret’
deyince, İmam-ı
Şafii şöyle buyurdu:
-Allahü teâlâyı bilen necat
(kurtuluş) bulur.
Dininde titizlik
gösteren, kötülüklerden kurtulur.
Nefsini ıslah eden
saadete kavuşur... Biraz daha
ister misin? dedi.
Genç ‘evet’ deyince, şöyle devam
etti:
-Kim şu üç şeyi
yaparsa imanı
kamil olur: Emr-i
bil-maruf yapmak, yani Allahü
teâlânın emirlerini yapmak ve
yaymak. Nehy-i
anil-münker yapmak, yani Allahü
teâlânın yasaklarını yapmamak
ve yapılmaması
için uğraşmak.
Her işinde Allahü
teâlânın dinde
bildirdiği hudutlar
içinde bulunmak,
buyurdu. Sonra,
‘biraz daha ister
misin?’ deyince,
genç, ‘ihsan ediniz
efendim’ dedi.
Şöyle buyurdu:
-Dünyaya bağlanıp, ona düşkün olma, ahireti
iste. Bütün hâl ve
hareketinde Allahü teâlâyı hatırla
ki, kurtulanlardan
olasın, buyurdu.”
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4.kez dünya
şampiyonluğu yaşattı
ülkemize memleketimize.4 kez dile
kolay gelebilir ama
üst üste şampiyon
oldu. 4 kere bayrağımızı dalgalandırdı. 4 kere İstiklal
marşımızı duyurdu
dünyaya. Gururlandırdı bizi, tüylerimizi
diken diken yaptı.
Göğsümüzü kabarttı, adını duyurdu.
Yozgatlı Rıza Kayaalp denildi ama bu
kadardı. Döndüğünde
kimse karşılamadı

onu. Sanki şampiyon
olmak göreviymiş,
mecburmuş gibi sırtına yük verdik. 1 kez
2 kez sevindik.
Diğer şampiyonluklarını önemsemedik.
Alışmışız gibi
davrandık. Çok kolay
bir iş yapıyor gibi
amaan dedik.Sosyal
medyada sadece
hikaye kısmında yer
verdik.
Hayatımıza
devam ettik. Karşılayalım, meşaleler
yakalım, sloganlar
atalım demedik. Niye
diyelim ki? Biz futbol
için, tuttuğumuz
takım için, yabancı
transferler bekledik.
Adını sanını duymadığımız insanları
kucakladık, çiçekler
serdik yollarına. Ama
ligde başarılı olama-

yınca, kulübü tarafından gönderilince
adını hiç anmadık,
hatırlamadık bile.
Kimse karşılamadı
Rızayı.
Sessiz sedasız
döndü madalyalarıyla.
O sessizlik canımı
sıktı. Sinirimi bozdu, yüzü gülüyordu,
yüzümüzü güldürdü
Rıza. O karşılama
törenlerinin, o kalabalıkların en güzelini
hak ediyordu. Çok
çalıştı, çabaladı, tek
başına kazandı, tek
başına zaferin sahibi
oldu. Başarısı takdire
şayan. Biz hemşerileri olarak neden
gitmedik? niye organize olmadık? neden
kucak açmadık?
Ben kendi adıma utandım ama
röportajında o kadar

tevazu gösterdi ki
‘kırgınlığım yok’ dedi.
Kansere yenik düşen
Neslican’a rahmet
diledi, büyüdükçe küçüldü Rıza. Gözümde
gönlümde büyüdü.
Daha sonra Yozgat
ona çok güzel karşılama töreni hazırladı,
bağrına bastı. Annesi, eşi, akrabaları
hepsi meydandaydı.
‘Yozgat seninle gurur
duyuyor’ sesleri yankılandı.
Kendi adıma
konuşmam gerekirse ayıbımız büyük.
Telafi etmeye çalıştık
ve yine kendi adıma
özür diliyorum. Genç
yaşında bize gururu,
mutluluğu bir arada
yaşattın. Ekranlara kilitledin. “Şimdi
sıra olimpiyatlarda”
dedin. Biz her zaman
yanındayız, seninle

gurur duyuyoruz. Gönüllerin şampiyonu
oldun, baş tacı oldun.
Teşekkür ederiz Rıza
var ol.
AH BU YOLLAR
Ben yazmaktan
bıktım. Haykırmaktan
bıktım. Memleketin
en büyük problemi
yol ve ulaşım. Daha
büyük nüfuslu, yüz
ölçümlü olsak ne
olurdu? düşünmek
bile istemiyorum.
Atatürk Bulvarı’nda
bitmeyen yol çalışmaları ve yapılmayan
kaldırımlar yayalar
için büyük tehlike
arz ediyor. Üst geçit
yapılacak deniliyor.
Ortada bir geçit yok.
Eğer yapılacaksa lütfen yaşlı ve engelliler
için asansör koymayı
ihmal etmesinler.
‘Asansörü unuttuk’ deyip sil baş-

tan geçit ve yollar
sökülmesin. Maalesef
ki bunun örneklerini geçmiş yıllarda
yaşadık. Geçenlerde
yazdığım Araştırma
Hastanesi önündeki ulaşım problemi
çözülmedi galiba.
İnsanlar hala toplu
taşıma araçlarına
binmek için karşı yola
geçiyor ve önümüz
kış ama kimsenin
umurunda değil. Üniversiteye giden sefer
sayıları artırılmalı.
Otobüsün önündeki
kuyruk cadde boyu.
Otobüsler, dönüşte
de dolu geldiği için
balık istifi gibi üst
üste yolcu almıyor,
alamıyor.
Lütfen buna bir
an önce bir çare
bulun. Sesimi duyan
var mı? Sesimi duyan
var mı?

Kadışehri İlçesi’nde
çiftçinin topraklarını
birleştirerek kurduğu
devasa meyve bahçeleri
ile yıllar sonra ismi anılan dönemin Kadışehri
Kaymakamı İsmail Şanlı,
eski bakanlardan Sivas
Milletvekili İsmet Yılmaz’ın da yer aldığı bir
heyetle projeyi yerinde
inceledi.
Yozgat’ta 10 yıl önce
devlet-millet işbirliği ile
tarım arazilerinin sınırları kaldırılarak oluşturulan ve 2 yıl önce Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın
örnek proje olarak
belirlediği Kadışehri Ka-

balı Köyü’ndeki ‘Meyve
Bahçesi’n her geçen
gün yeni ve özel konuklarını ağırlıyor. Bu kez
projenin mimarlarından
dönemin Kadışehri
Kaymakamı İsmail Şanlı,
beraberinde eski bakanlardan Sivas Milletvekili
İsmet Yılmaz’dan oluşan
bir heyetle projeyi yerinde inceledi.
Yılmaz, sosyal
medya hesabından
ziyaretlerden oluşan
fotoğrafları paylaştı.
“Tarımda bir başarı hikayesini yerinde
görmek için Yozgat
Kadışehri Baharsun

İşletmesini ziyaret ettik”
diyen Yılmaz; “Sağlanan ölçek ekonomisi
ile aynı araziden elde
edilecek gelirin 50 kat
artabileceğini gördük.
Emeği geçenlere sonsuz
teşekkür ediyorum. Birlikleri ve başarıları daim
olsun...” ifadelerine yer
verdi.
Ziyaret sırasında heyeti Kadışehri
Kaymakamı Fikret Dağ,
projenin mimarlarından Kabalı Köyü eski
muhtarı Hüseyin Ünal ile
şirket yetkilileri meyve
bahçesinin son durumu
hakkında bilgi verdi.

KABALI
MEYVECİLİK
PROJESİ
Yozgat’ta 2009
yılında köylülürin sınırları kaldırıp, tarlalarını
birleştirmesi ile oluşturduğu ‘Meyve Bahçesi’,
kentten köyü başlattı,
bölgesinde işsizliği
bitirdi.
Yozgat’ın Kadışehri
İlçesi Kabalı Köyü’nde
dönemin kaymakamı
ve muhtarının girişimleri sonucu başlatılan
‘Kabalı Meyvecilik Entegrasyon Projesi’, 600
tarlanın birleştirilmesi
sonucu oluşturuldu.

İçerisinde Avrupa’nın en büyük meyve
bahçesini de barındıran
proje, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
Türkiye’nin 250 köyünde uygulayacak.
Bölgedeki üretimin
artırılması, köylünün
gelirinin artırılması için
başlatılan proje ‘Kentten Köyü göçün’ fitilini
ateşledi.
Bölgede kalkınma
hamlesi başlatan proje,
bakanlığın da dikkatini
çekince 250 köyde
uygulanmasına karar
verildi.
2009 yılında ilçe

kaymakamı İsmail Şanlı
ve köy muhtarı Hüseyin
Ünal’ın girişimi sonucunda başlatılan proje
ile ilk olarak arazilerin
birleşitirilmesi işlemi
başlatıldı.
Köylülerin ikna edilmesinin ardından 10 bin
920 dekar arazi üzerinde iki etap halinde proje
planlandı. 5 bin dönümlük kısmında meyve
üretimi yapılan bahçede
elma, armut, şeftali ve
kiraz yetiştiriliyor.
Köylüler, kiraya
verdikleri arazilerinde çalışarak geçimini
sağlıyor.

ARZU
KÖYLÜOĞLU

GÜNCEL
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT
iŞiTME MERKEZi

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

SEMİHA
ARASBORA
Barış217
Operasyonu
0 354
40 98
0 541 974 80 74
Zulmün baş kumandanı, tökezledi şaşırdı
Kalan yarım aklını, fare dalıp aşırdı
Haddini aşan sözle sabrımızı taşırdı
Yeni
Şehir Hastanesi Ana Giriş
Daraldı size dünya yoktur haine çıkış
Kapısı
Market
Öyle bir Karşısı
operasyonŞOK
başlarki
adı barışve

Kaytan Eczanesi yanı

Toplansan sınır boyu söyle bundan ne çıkar?
YOZGAT
Bize sökmez hırlayan beslediğiniz çomar
Zayıf rüzgara karşı sallanır mı hiç çınar?
Alırız boy ölçünü alnından karış karış
Öyle bir operasyon başlarki adı barış
Öncesi sonrasında bâki kalacak ırkım
Asaletim kanımdan budur en büyük farkım
Kökünü kazımadan çıkar mı sandın kırkım?
Bırakmadık düşmana yol içinde arayış
Öyle bir operasyon başlarki adı barış
Seni de köleni de dürer büker çarparız
Osmanlı tokatıyla kilim gibi çırparız
Bozarsan kafamızı haritadan kırparız
Şaşma geçmişi tarih kitaplarına danış
Öyle bir operasyon başlarki adı barış
Tarihime bakarım Türk'ün kanı içilmez
Okuyana sor hele şanı şandan seçilmez
Türkiye'mde bozkurttan asenadan geçilmez
Asil kan kâinatı sallar sen buna alış
Öyle bir operasyon başlarki adı barış
Gece vakti ansızın bineriz tepenize
Selam söyleyin bizden, şımarık kahpenize
Bellettik adınızı büyüyen körpemize
Dualar Mehmedime, yiğide tutun alkış
Öyle bir operasyon başlarki adı barış

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Çamlık Gazetesi Haber Sitesi Yenilendi!

Çamlık Gazetesi
olarak haber sitemizi de yeniledik.
Daha önce kullandığımız haber yazılımı

mevcut standartları
karşılamadığı için
bu alanda da yenilenmeye gittik.
Her geçen gün bir
önceki günden daha
iyi olma ilkesi ile
hareket eden Çamlık Medya Grubu
internet kullanıcılarına daha kaliteli,
daha hızlı ve daha
iyi haberler sunmak
için yeni bir tasarıma geçti. Üstelik bu
tasarım ile birlik-

te Çamlık Gaztesi
Haber sitesi daha da
aktif kullanılmaya
başladı. Her geçen
gün daha iyi olacağına inanıyoruz.
Yerel habercilik
anlayışına yeni bir
bakış açısı getirmek
adına sadece Yozgat’ta olan olayları
değil, Yozgat’ı ve
Yozgatlıyı ilgilendiren tüm gelişmeleri
aktarmaya başladık.
Çamlık Gazetesi ye-

nilenen sitesi bir kaç
gün içerisinde bile
ziyaretçi ve haber
sayısı ile fark edilir
oldu.
REKLAM
ŞİKAYETLERİ
Yeni haber yazılımı ile birlikte
sitemize yeni reklam yerleşimleri de
yaptık. Bu reklam
yerleşimleri ile birlikte haber sitesinden
elde edeceğimiz
gelir artacak ve bu

elde edilen gelir yine
haber sitesinin daha
iyi olması, daha iyi
yayın yapması için
kullanılacaktır.
Reklamlardan
şikayet eden bazı
kullanıcılarımız, ziyaretçilerimiz olmuş.
Bu konuda biraz
anlayış istirham ediyoruz. Zira reklam
gelirleri olmadan bir
basın kuruluşunun
ayakta durması çok
zor oluyor. Ne kadar

çok gelir elde edilirse Yozgat’ın sesi o
kadar gür çıkacaktır.
YOZGAT
HABER
UYGULAMASI
İlerleyen zamanlarda Yozgat Çamlık
Gazetesi için yeni bir
uygulama geliştireceğiz. Geliştirilen bu
uygulama ile birlikte
Yozgatlılar, Yozgat’ta
yaşayanlar hatta
dünyanın neresinde
olursa olsun Yozgat

ile ilgili gelişmelerden anında haberdarda olabilecek.
Uygulamayı yükleyen ve kullananlar
önemli haberleri, son
dakika gelişmelerini
anında bildirim olacak cep telefonunun
ekranında görecek!
Yozgat adına en iyisi
ne ise onu yapmaya
çalışıyoruz.Yozgat ve
Yozgatlı için hazırladığımız daha birçok
proje bulunuyor.

Bunları zamanla hayata geçireceğiz.
Son olarak konu
dışı olsa da şunu
söylemek istiyorum.
Sefer bizden zafer
Allah’tandır. Fırat
Kalkanı ve Zeytindalı
Harekatlarında destan yazan kahraman
Mehmetçiğimize BarışPınarı Harekatı’nda da muvaffakiyetler diliyorum. Allah
ordumuzu muzaffer
eylesin...

Çamlık TV, ekranlarına birbirinden
farklı programları getirmeye devam ediyor.
Her kesimden izleyicinin merakına sunulan
programlardan bir
tanesi de Avrupa'da
Türk İzleri programı.
Tarihçi yazar Faruk
Coşgun’un hazırlayıp
sunduğu Avrupa’da
Türk İzleri programının ikinci bölümü
, tarihte Avrupa’da
yaşayan Türklerle ilgili
aydınlatıcı bilgiler vermeye devam ediyor.
Coşgun, Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinde zaman zaman kendisinin
gezdiği, bilgi topla-

yarak ulaştığı maddi
bilgileri Çamlık TV
izleyicileri ile paylaşıyor.
ALMANYA ACI
VATAN
Türklerin Avrupa’yla ilişkisinin çok eski
zamanlara dayandığını
anlatan Coşgun, “
Türklerin Avrupa’yla ilişkisi çok eski
zamanlara, Hunlar
zamanına kadar uzanıyor. Ancak benim
ulaştığım bilgiler,
Almanya’nın özellikle
‘acı vatan’ olması,
Türk’lerin 1960’larda
1970’lerde Almanya’ya
gitmesinden çok
önce, 500 yıl öncesin-

de başlayan bir acı
vatanlık durumu var”
ifadelerine yer verdi.
Türk işçilerinin
Avrupa’da özellikle
Almanya’da sıkıntılar
yaşadıklarına değinen
Coşgun, bu sıkıntıların
“Almanya acı vatan”
tabirini doğurduğunu
söyledi. Coşgun,”
Bundan 500 yıl önce
Viyana Kuşatması ve
hatta Belgrad kuşatmasında ve diğer
zamanlarda esir olarak götürülen Türkler
oralarda çok sıkıntılar
çektiler. İnançlarını
değiştirmek zorunda kaldılar. Kimisi
kaybolmuş, kimisi her

şeye rağmen inancını korumuş. Kimisi
saygınlık kazanmış
kendi inancını korumuş, vefat etmiş ve
kendi inançlarına göre
defnedilmiş. Kimlerini
de inançlarını değiştirmişler.
Bunu anlatırken
tabii binlerce esirden
bahsediyoruz. Ve Almanya’nın Çeşitli yerlerinde bunlar ikamet
etmişler, ettirilmişler”
diye konuştu.
ŞEHİRDEN
UZAK
YAŞADILAR
Coşgun, alınan
esirlerin halkla iç içe
geçmesini, birebir iliş-

ki kurmasını engellemek için şehir dışlarında barakaya benzer
bekar evlerinde
ikamet ettirildiğini ve
bu bölgelere TürkHeim ismi verildiğini dile
getirdi. Türkheim’larda yaşayan Türk’lerin
de oralarda şehir
merkezlerine getirilip,
çeşitli işlerde hizmetçi
olarak çalıştırıldığını anlatan Coşgun ,
“Şunu da ifade etmek
istiyorum ki her toplumda her millette iyiyi
aramak da ve iyiye
ulaşmak da mümkün.
Kötü örnekleri arayıp
ona ulaşmak da mümkün. Ama her zaman

güzel bakmak lazım.
Güzellikleri görmek
lazım. Tabi ki batının
bize bakışı her zaman
olumlu olmadı. Hatta
hiçbir zaman belki
olumlu olmamıştır.
Çünkü rekabet
durumundayız. Ama
orada da ulaşılması
gereken güzellikler,
güzel hikayeler var”
dedi.
İYİ ÖRNEKLER
VAR
Bu iyiliklere ve güzelliklere örnek olarak
Hollanda’da Türkiye
Köyü olduğunu anımsatan Coşgun, “ Yüzyıllardır olan bir köy
ve ilk defa rahmetli

Barış Manço bu köye
ulaşmış. hikayesi de
şu Osmanlı zamanında
Hollanda sınırlarında
bir Osmanlı gemisi
batıyor ve leventleri
boğulmaktan da bu
köylüler kurtarıyor.
Kurtarılan Türkler o
köye yerleşiyor, uzun
süre orada kalıyorlar.
Bu köye düşman
geldiği zaman da köyü
müdafaa ediyorlar, o
insanları kurtarıyorlar. Bu nedenle köye
Türkiye Köyü ismi
veriliyor.
Osmanlı padişahlarının tümünün ismi
bu köyde bir evde
resimleri ile beraber

yazılı duruyor.
Bunun gibi güzel
örnekleri her zaman
bulmak mümkün”
şeklinde konuştu.
Coşgun, Avrupa’da
yaşayan Türk’lerin
özellikle mimari alanında bıraktığı izleri
fotoğraflarla birlikte
anlatarak, Çamlık TV
izleyicilerine tarihten
notlar aktarıyor.
Ekranlara getirdiği
fotoğrafların hikayelerini de anlatan
Coşgun, bu sayede
verdiği bilgilerin de
açıklamalarını yaparak, izleyicisine net
bilgiler ulaştırmaya
devam ediyor.

Vural Egemen
SARIGÖZ
vsarigoz@gmail.com

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN
SOKAK HAYVANLARINA

DOSTLUK ELi
Yozgat Çözüm Koleji
2-B sınıfı öğrencileri, sosyal
sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdikleri
‘Dostluk maması’ etkinliğinde aldıkları yemlerle
yiyecek sıkıntısı çeken sokak
hayvanlarını besledi.
Yozgat Çözüm Koleji
2-B sınıfı öğrencileri, sınıf
öğretmenleri Dilek Yıldırım
eşliğinde örnek bir davranış
sergileyerek hazırladıkları
mamalarla sokak hayvanlarını beslediler. ‘Dostluk
maması’ etkinliği kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal
sorumluluk projesi ile tüm
öğrenci arkadaşlarına örnek
olan 2-B sınıfı öğrencileri,
toplumsal bir farkındalık
oluşturdu. Proje kapsamında
okul yönetimi ile birlikte temin ettikleri mamaları kent

merkezinde ve mahallelerde
sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara bırakan
hayvan dostu öğrenciler,
birçok hayvanın beslenmesini de kendi elleriyle yaptı.
Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Yozgat
Çözüm Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Yılmaz, hayata geçirdikleri proje ile toplumsal
bir farkındalık oluşturmanın
çabası içinde olduklarını belirterek amaçlarının
öğrencilere hayvan sevgisi
aşılamak olduğunu söyledi.
Örnek davranış sergileyen
öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yılmaz,
“Herkesi sokak hayvanları
için benzer çabalar içerisinde görmeyi umuyor ve
bekliyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak alım satımı
yapacaklar için getirilen
mesleki yeterlilik belgesi
sahibi olma zorunluluğunun ardından Sorgun
Ticaret ve Sanayi Odası
girişimiyle TOBB Meybem
A.Ş işbirliğinde sektörde faaliyet gösterenlere
yönelik mesleki yeterlilik
sınavı düzenlenecek.
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir
Arslan, yaptığı açıklama-

da, Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de
yayımlanarak 05 Haziran
2018 tarihinde yürürlüğe
giren yönetmelikle hali
hazırda emlak alım satımı
yapanlar ve bundan sonra
sektörde çalışacak veya
iş yeri açacak kişiler için
mesleki yeterlilik belgesi
zorunluluğu getirildiğini
hatırlattı.
Arslan, bu kapsamda
Sorgun TSO olarak daha
önce Ticaret İl Müdürlüğü

uzmanlarının katılımı ile
TSO toplantı salonunda
bilgilendirme toplantısı
düzenlediklerini ve üyelerini iş yerlerinde ziyaret
edip mevzuatı anlattıklarını dile getirdi.
Başkan Arslan, emlakçılık belgesi almak
isteyenlerin 21 Ekim 2019
Pazartesi mesai bitimine
kadar Sorgun Tİcaret ve
Sanayi Odası'na müracaat etmeleri gerektiğini
söyledi.

7

GÜNCEL

09 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

Zeytinyağlı Yiyelim-Basma Fistan Giyelim

YAHYA
AKSOY
Kutsal kitaplar
yer alan . barış,
sağlık, bereket, uzun
ömür,saflık anlamları
ile yüklü,binlerce yıllık bir kültür ürünü
ve sıkılan ilk dane
olan zeytinin duası
ile işe başlayalım ve
öyküleri anlatalım:
ZEYTİN DUASI:
"Allah ömrünüzü
zeytin ağacı gibi
uzun,zeytin gibi
bereketli,zeytinyağı
gibi sıhhatli yapsın."
"Cennette iki
ağaç vardır: Biri incir
'gerçek ağacı',diğeri
ise zeytin ' hayat
ağacı".
Bütün semavî
dinler için aynı

Yozgatlı Coğrafya
Öğretmeni Menderes Kılıçaslan’ın
açacağı şehitler
müzesine Dünya’nın
dört bir yanından
destek gelmeye
devam ediyor. Müze
için Avrupa’da farklı
kulüplerde forma
giyen milli sporcular
forma gönderdi.
Tarık Yılmaz ile
Yozgat Gündemine
konuk olan Mende-

simgesel anlamı taşımakta. Bilinmekte,
kullanılmakta ve baş
tacı edilmektedir.
Çeşitli sebeblerden
dolayı doğduğu ve
zeytin ağaçları ile
kaplı yereleri özleyen insanlar ,"Hadi
gel köyümüze geri
dönelim" demekteler.
Zeytin üreticisi
uzmanlar " Zeytin ve Zeytin Ağacı
Ötesi BİLGE AĞAÇ"
dergisini İzmir'de
çıkararak, ,uygulamaya ve bilimsel
araştırmalara yönelik
bilgi ve belgeleri
üretici ve tüketiciyle
ve toplumla paylaşmaktalar.
Kendilerini kutlluyor ve zeytin dalı
uzatıyorum...
Bilge ağaç dergisinde ülkemizle ilgi
olarak şu bilgiler yer
almakta : 845 bin
542 hektar zetyinlik
alanı,173 milyon 758

res Kılıçaslan, formaların nasıl gönderildiğini anlattı.
Kılıçaslan, “En
son forma Hakan
Çalhanoğlu’ndan
geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun babası
ile sosyal medya
üzerinden görüştük.
Hüseyin Çalhanoğlu. Çalışmamızdan
bahsettik, forma göndermeyi düşünür müsünüz diye söyledik.

bin zeytin ağacı, 455
bin ton sofralık zeytin üretimi,355 bin
ton sofralık zeytin
tüketimi,85 bin ton
soralık zeytin ihracatı,287 bin ton zeytin
yağı üretimi,170 bin
ton zeytin yağı tüketimi,90 bin ton zeytin yağı ihracatı,500
bin zeytin zeytinyağı
üretinden istihdam,
500'den fazla sürekli
zeytinnyağı çıkarmak
için çalışan değirmen.
Akdeniz mutfağını baş tacı zeytin
yağı'nın ülkemizdeki
yerini, öenemini ve
öezelliklerini vurgulayarak dünya
ülkeleri ile bilgi ve
uygulamaları paylaşmak için 1995
yılında, 24 ülkeninkatılımı ile (mutfak
yazarları-gastronomları,mutfak şefleri ile
uygulamalı ) büyük
yankılar uyandıran
ve ses getiren ,

O da bizi kırmayıp
gönderdi. Manchester City forması giyen
İlkay Gündoğan’ın
babasına ulaşmıştım.
Babasına teklifimiz
ilettik. Seve seve
gönderiz hay hay
dedi. Rıza Kayaalp
Avrupa şampiyonu
olduğu mayoyu şehitler müzesi imzasıyla
gönderdi bize.
Yine olimpiyat
şampiyonu Taha

Kültür ve Turizm
Bakanlığı HAGEM
Genel Müdürlüğü
olarak, bir Akdeniz
kenti olan Mersin'
de "BİRİNCİ AKDENİZ MUTFAĞI KONGRESİ" düzenlemenin
ve sonuçlarını kitaplar halinde yayımlamanın mutluluğu ve
onurunu taşımaktayım.
Ülkemizin en
değerli gastronomi
uzmanı ve mutfak
kültürü uzmanı,kendisiyle çok yakın
çalışma içersinde
bulunduğum rahmetli Tugrul Şavkay,
o yılda şöyle demişti: "Bilimsel ve uygulamalı yönleriyle ilk
defa yapılan Akdeniz Mutfağı kongresi
, Türkiye'nin Akdeniz
Mutfağında öncülüğünü ve önemini ortaya koyan,
dünyanın en büyük
kongresidir.
Bu konuda KTB

Akgül bize mayosunu gönderdi. Dünya
Tekvando Şampiyonu olan Zeliha Ağrıs
ben elimden geldiği
kadar destek olacağım” dedi.
ADINI
DUYURMASINI
İSTİYORUZ
Menderes Kılıçaslan, genç nesillere milli bilinç kazandırmak istediklerini
söyledi.

YENi PROJELER

yapımını gerçekleştireceğimiz projelerimizi konuşarak istişarede bulunduk.
İlçemiz adına aldığımız
kararlarda bizimle birlikte
hareket ederek destek
olan fikirlerini beyan eden
sayın mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.
Hep birlikte el ele
omuz omuza daha güzel
bir Yerköy için çalışıyoruz” dedi.

Kılıçaslan, “Bir
gün onlar Devlet
büyüğü olabilirler.
Süleyman Demirel,
Turgut Özal, Recep
Yazıcıoğlu, Muhsin
Yazıcıoğlu gibi çok
değerli insanlar
onların aralarından
yetişmiştir. Acaba
bir motive edebilir
miyiz.
Hesabını yapmıştık.
İyi bir futbolcuyu

de ,zeytin ve zeytin
yağı dostu dernekler, kişiler,kurum
ve kuruluşlar bu
konuda çok anlmalı
ve yararlı tanııtım
etkinliklerine ağırlık
vermekteler. Prof.
Dr.Canan Karatay
hocada bu konuyu
sıkça işlemekte.
Adında kutsallık
,tadında derinlik,
oromasında farklılık,
kullanımında aşk ve
sevgi olan sağlık
kaynağı zeytini, üzerinde basma fistanları ile sabır, özveri ve
sevgiyle kadınlarınız
derlemekte ve tüm
insanlık zeytin yağını
sağlık için bolca tüketmekte.
Antik çağlardan
beri önemini koruyan
,adı ve tadıyla dağın
taşın ve insanlığın
kutsal meyvesi,şifa kaynağı zeytin
ağacını ve ürünlerini
sevgi dolu yüreğimle
selamlıyorum.

örnek alabilirler. İllaki bir devlet büyüğü
olacak diye bir kaide
yok. İyi bir futbolcu
olabilir. İyi bir güreşçi olabilir. Ülkemizi
temsil etmelerini
düşünüyoruz.
Biz sadece genç
nesillerin onunla
değil, aynı zamanda
iyi bir futbolcu olarak
da ülkemizin adını
duyurmasını istiyoruz” diye konuştu.

YETENEK

HAYATA GEÇİRİLECEK

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Mahallelerde yeni
projeler hayata geçirilecek. Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, hayata geçirilecek olan yeni projelerini
muhtarlara istişare etti.
Yılmaz, “Mahalle muhtarlarımızla belediyemizde
bir araya gelerek 5 aylık
sürede hayata geçirdiğimiz, proje aşamasında
olduğumuz ve sırasıyla

HAGEM Genel Müdürü Yahya Aksoy'un
emeği ve öncülüğü
hiç bir zaman unutulmaz.
Her alanda derin
bilgisi ve hizmetleri
ile unutulmaz izler
bırakan ve erken
yaşta aramızdan ayrılan Tugrul Şavkay'a
rahmet diliyor ve
anısı önünde saygı
ile eğiliyorum.
Zeytin hasatı
başladı ekim ayında.Zeytin ve zeytin
yağı üzerine bilimsel
kongreler, festivaller
yapılmakta.
İnsanlığın temel
beslenme kaynaklarından en önemlisi olan zeytin ve
zeytinden üretilen
yağ çeşitlerinin önemi,yeri ve önceliği
hep anlatılmakta.
"Erken hasta-soğuk
sıkım-naturel-yeşil-sızma zeytin yağı
önceliğini korumakta...Hasat mevsimin-

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)
ortaklaşa hayata geçirdiği
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora
Yönlendirme Projesi ile
geleceğin şampiyon sporcuları Yerköy’de de tespit
edilmeye devam ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata
geçirdiği Türkiye Sportif
Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
kapsamında Yerköy’de
İlköğretim 3. sınıf öğren-

TARAMASI

cilerine yönelik Yetenek
Taramasında başarılı olan
öğrencilere temel spor
eğitimleri başladı. Yerköy
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından uzman
antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında
yapılan testler, Gençlik ve
Spor Bakanlığı veri havuzunda toplandıktan sonra
yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor
eğitimleri ile çocukların
yetenekli oldukları spor
dalları tespit edilip o spor
dalına yönlendirmeleri
yapılacak.Yerköy Gençlik

ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Karaca konu ile ilgili
yaptığı açıklamada “İlçemizde gençlerimizi sporla
tanıştırmak, sporu geniş
kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu
sevdirmek, spora başlama
yaşında bulunan yetenekli
çocukları tespit etmek,
onları spor branşlarına
yönlendirerek üst düzey
sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla,
başlatılan projeyle adım
adım Türkiye'nin spor
altyapı haritasını oluşturuyoruz” dedi.

ŞAİR VE YAZARLARDAN
ŞÜKRÜ ÇAKIR’A VEDA

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır
emekli oldu. Çakır
için veda programı
düzenlendi. Hüzni
Baba Konağında
düzenlenen programda şair ve yazarlar Şükrü Çakır’a
emeklerinden dolayı
teşekkür etti.
Çakırda, kendisine bu veda programını düzenleyen şair
ve yazarlara teşekkür etti.
1984 yılında
Kaymakam olarak
başlayan Şükrü
Çakır, bugüne kadar
bir çok İl ve ilçede
görev yaptı. Son
olarak Yozgat Vali
Yardımcılığı görevini yürüten Şükrü
Çakır, emekliliğini
istedi.
Çakır, emeklilik
işlemlerinin tamamlanmasının ardından
Yozgat’tan ayrılacak.
ŞÜKRÜ
ÇAKIR KİMDİR?
1954 Yılında
Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı
Avdan köyünde
doğdu. İlkokul 4.
Sınıfa kadar burada okudu, İmrahor
köyünde tamamladı.
1962 yılında Aksu ilk
öğretmen okuluna
girdi. Bu okuldan
1974 yılında ilkokul
öğretmeni olarak
mezun oldu.
Aynı yıl Adıyaman ili merkez
Cumhuriyet ilkokuluna atandı. Yavuz
Selim ilkokulunda
derslere girdi.
Üniversite sınavlarını kazanarak
1975 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesine
başladı.
1980 yılında
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye
bölümünden mezun
oldu.
1980-1983 arasında Milli Eğitim
Bakanlığı merkez
teşkilatında memur
olarak çalıştı.
1984 yılında
İçişleri Bakanlığında
Kaymakamlık sınavlarını kazanarak
Şanlıurfa Kaymakam
Adaylığına atandı.
Siverek ilçesinde refiklik stajını,
Yıldızeli ve Şırnak
ilçelerinde kaymakam vekilliği stajını
yaptı.
Askerliğini 1985
yılında Erzincan
59,uncu Topçu Tu-

gayında kısa dönem
yaparak tekrar mesleğine döndü.
1987 kaymakamlık stajı dahilinde
KKTC ‘ne gitti. 1987
yılında Kayseri ili
Tomarza ilçesine
kaymakam olarak
atandı. Sırası ile ;
1987-1990; Kayseri Tomarza ilçesi,
1990-1992; Van – Çatak, 1992-1995; Manisa- Sarıgöl, 19951996; Diyarbakır
–Bismil, 1996-2000;
Trabzon-Çarşıbaşı,
2000-2002; DenizliTavas ve 2002-2004;
Hatay – Reyhanlı
ilçesi kaymakamlıkları yaptı.
1992-1993 9 ay
İngiltere’de Dil ve
Mesleki Eğitim kursu gördü.
2013’te AB Projeleri kapsamında
Estonya MİA’leri
Çalışma Gezisine
katıldı.
Reyhanlı sınır
kaymakamlığı ve
cilve gözü MİA’lığı
dolayısıyla Suriye’nin Afrin, Harim,
Haleb ve İdlib il ve
ilçelerinde gezi ve
incelemelerde bulundu. Bu görevden
sonra Vali Yardımcılığına atanan
Şükrü ÇAKIR sırası
ile Hatay, Tokat,
Kocaeli ve Adana
Vali Yardımcılıkları
yapmıştır.
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi
sertifikalı eğitim
programlarına
katılarak Stratejik
İletişim Terör ve
Terörle Mücadele
ve Algı Yönetimi
konularında eğitim
almıştır. 2013 yılında
Kocaeli İzmit’te
kurulmuş olan Bilim
ve Kitap Dostları
Dernek Başkanlığını
da yürütmektedir.
30.11.2016 tarih ve
2016/861 sayılı Vali
Yardımcıları Kaymakamlar atama kararnamesi ile Yozgat
Vali Yardımcılığına
atanmış olup halen
bu görevde bulunmaktadır.
Evli ve dört
çocuk babası olan
Şükrü ÇAKIR orta
seviyede İngilizce
bilmektedir. Artı
zamanlarında Kültür
– Sanat konuları ile
ilgilenmekte, iki
müstakil şiir kitabı
ile Martıların Günlüğü adlı bir deneme
kitabı yayınlanmıştır.
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Yozgatspor 1959
FK Modafen FK
maçı
09 Ekim 2019 Çarşamba Günü saat
14:30’da Bozok
Şehir Stadyumunda oynanacak

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin 7’inci
haftasında bugün Modafen
FK’yı konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takım İstanbul temsilcisini
yenerek çıkış yakalamak istiyor.
Ligin statüsü gereği Yozgatspor 1959 FK, hem ilk yarı
da hem de ikinci yarının 7’inci
haftasında bir hafta içerisinde
iki maç yapacak. Kırmızı-siyahlı takım bugün Modafen’i
konuk edecek, Pazar günü ise
deplasmanda Bayrampaşa ile
karşılaşacak.Teknik Direktör
Fatih Kavlak, Modefen maçı ile
çıkışa geçmek istediklerini söyledi.Kavlak, “Üst üstte alınan
mağlubiyetler taraftarlarımızı
çok üzdü. Bunun farkındayız
ama bunu geriden başlayarak
değerlendirmek lazım. Üst
üstte maçlar oynadıktan sonra
kötü bir Nevşehir maçı oynadık.
O maçta oyunumuz çok kötüydü. Aldığımız skor çok üzücü
bir skordu. Fakat geçen hafta
iyi çalıştık. Altındağ maçında
da iyi bir oyun oynadık. Oraya
gelen taraftarlarımızın mem-

nun olduğunu düşünüyorum.
Fakat yine mağlup olduk. İki
maç üst üstte mağlubiyet aldığımızda taraftarlarımızın morali
bozuldu. Tepkilerine yol açtı.
Fakat iyi çalışıyoruz. İyi olduğumuzu oyunumuzla gördük.
Altındağ maçıyla eskiye dönüş
gerçekleşti. İyi şeyler yapacağımızı inancımız tam çalışmaya
devam ediyoruz” dedi.
ÇIKIŞ YAPMAK
İSTİYORUZ
Modefen maçına hazır
olduklarını dile getiren Fatih
Kavlak, “Modefen maçını da
kazanmak için çıkacağız hazırlıklarımız tamamlandı. İstediğimizi alacağımızı düşünüyorum.
Modefen maçında çıkışımızı
göstermek istiyoruz. Bunu
Altındağ maçı ile istiyorduk.
O oyunu da oynadık ama
fazla gol kaçırdık.
Direkten dönen bir
topumuz var.
Bir gol hediye ettik
ve sonucunda da rakibe
kaybettik. Ama bugün
oynayacağımız maçla
artık çıkışı yapacağı-

mız maç diye düşünüyorum.
Evimiz de olmasını da
kullanmak istiyoruz.arımızın
desteği ile
kazanacağız”
diye
konuştu.

