'Silinmez yaralar bıraktı'

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 12 Eylül
darbesinin yıl dönümü münasebetiyle bir basın
açıklaması yaptı. Altan, Açıklamasının devamında,
"Yakın tarihimiz incelendiğinde, Ülkemizde desteği
dışardan olmak koşulu ile Derin ve Karanlık yapılar
tarafından, her 10 yılda bir demokrasimiz her
zaman sekteye uğratıldı" dedi. >>> 5. SAYFADA

Fırtına evlerin

çatılarını uçurdu

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde
etkili olan fırtına, bir evin çatısını
uçurdu.
Çatının uçma anı cep telefonu
kamerasına yansıdı. >>> 4'TE
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Ak Gençlikten
suç duyurusu

Sağlıkçıların yükü arttı

Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube
Başkanı Hayati Tuncal, Çamlık
TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp,
sunduğu Yozgat Gündemine konuk
oldu.
Tuncal, koronavirüs salgını

Semih Altuntaş AK Parti Gençlik Kolları olarak
Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını söyledi. Altuntaş, Yozgat
Adliyesi önünde suç duyurusu ile ilgili bir
basın açıklaması yaptı. >>> 5. SAYFADA

SAYI:2481

FİYATI: 1.00 TL

sürecinde sağlık çalışanlarının iş
yükünün arttığını açıkladı. Tuncal
ayrıca, Sağlıkçıların moral ve
motivasyonlarının çok önemli
olduğuna dikkat çekti.
>>> 7'DE

www.yozgatcamlik.com

Oktay’dan anlamlı paylaşım

ÜÇ KUŞAK BiR ARADA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hemşerimiz Fuat Oktay, sosyal
medya hesabından “Üç kuşak
bir arada” başlığı ile, 1997
yılına ait oğlu ile, 2020 yılına da
ait babası ile olan bir fotoğrafını
paylaştı.
Devlet adamı kimliğinin
yanı sıra Yozgat’a olan sevgisi

ile de tanınan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay’ın sosyal
medya hesabından paylaştığı
fotoğraflardan bir tanesi 1997
yılına ait. Oktay bu fotoğrafta
oğlu omuzunda görünürken,
2020 yılına ait olanda ise babası
ile çilek tarlasında bir fotoğraf
yer alıyor. Tarık YILMAZ

ALLAH RIZASI iÇiN
KURALLARA UYUN!
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayından bu tarafa ülkemizi
de etkisi altına alan covid19 salgınında Yozgat’ta da artışlar yaşanmaya

devam ediyor. Yozgat Valiliği tarafından da sıkı tedbirler alınıyor.

BEREKETLİ OLSUN

EYYÜP BAŞKAN

Polisten zehre

İlçesine bağlı bir köyle bağ
bozumu ve pekmez yapımına
katılan Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır, yoğun
mesaisinin yorgunluğunu kısa
süreli de olsa elinde kepçe
ile pekmez kazanının başında
geçirdi. Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır, Karahacılı
Köyünde Ünal Ailesinin “Bağ
Bozumu” ve “Pekmez” yapıma
katıldı. >>> 2'DE

geçit yok

Yozgat polisinin uyuşturucu ile
mücadelesi başarılı operasyonlarla
devam ediyor. Emniyet
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
operasyonda esarar maddesi ile
birlikte hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından il merkezi
ile Tayfur köyünde düzenlenen
operasyonlarda 51 yaşındaki F.A.
isimli şahıs üzerinden 2,99 gram
esrar maddesi ele geçirdi. 6'DA

KORONAVİRÜS

YOZGAT’IN MARKASI OLACAĞIZ
Çamlık Ayran sahibi Hayati
Şahin, Yozgat’ın markası
olacaklarını söyledi. Şahin,
3 yıl önce Ufuk Süt Ürünleri
şirketlerini kurduklarını belirtti.
Üç yıldır Çamlık markası ile
piyasa da olduklarını dile
getiren Hayati Şahin, “2017
yılında üretime başladık.
Makinalarımızı aldık. Süt
teminine başladık. Ayran
üretimi ve daha sonra yoğurt
üretimine başladık" dedi. 4'TE

ESNAFLIKTA VERESİYE
DİYE BİRŞEY KALMADI
Sülo'dan

Gazetemizin esnaf köşesine konuk
olan ve 34 yıldır Giyim üzerine
esnaflık yapan Mikail Yüce’ye
mesleğinin geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri sorduk. 7'DE

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu
uygulaması zorunluluğu getirildi. Denetimler
artırıldı, covid19 testi pozitif çıkıp karantinada
olması gereken vatandaşların tespit edilmesi
halinde ise KYK yurtlarında karantinaya
alınması kararı alındı. Bunun yanında maske
takmayanlara uyarı cezası kalktı, direkt cezalar
yazılmaya başlandı.

CEZA UYGULANACAK
Yozgat Valisi Ziya Polat, cezaların tahsil
edileceğini, gerekirse icra takibi başlanacağını
belirtti.
Tüm bunlar yaşanırken Yozgat’ta halen
kurallara uymayanlar, tedbirleri almayanlar ve
hastalığa davetiye çıkaranlar ne yazık ki mevcut.
Umursamaz tavırlar ise hastalığın yayılmasına
davetiye çıkarıyor. Sağlık personelleri son
demlerinde hastalıkla mücadele etmeye
devam ediyor. Mart, Nisan ayında balkonlarda
alkışladığımız sağlık çalışanlarının şu günlerde
en büyük isteği alkışlanmak değil, kurallara
uyulması. Kurallara uymayan her bir vatandaş,
enfekte olan bir çok insan demek. >> 3'TE

Mermertaş ailesinin acı günü

Gazeteci Cemil Mermertaş ile Çetin
Mermertaş'ın anneleri Asiye Mermertaş
hayatını kaybetti. >>> 5'TE

GÜNCEL
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Ders Alınacak ibretlik Bir Hikaye

AHMET
SARGIN
Öyle bir hayat yaşa
ki: ibretlik hadiselerle dolu olsun! Yalan
dünya deriz ama ne
hikmetse essah dünya
gibi sarılırız; ölümü
bile unuturuz; Ama
ölüm gerçek dünya
yalandır! Sormayın:
Üç günlük yalan dünya
için ne fırıldak çevirenler var. Kul hakkını
yiyenler, yetimin yoksulun hakkına tecavüz
edenler, neler var neler. Saymakla bitmeyecek olan hadiseler.

Bir dönemlerin örnek toplumu olan Türk
toplumu ne yazık ki
kul hakkına girmeye
haram hol demeden
yemeye başlamışsa
Kıyamet yakındır bekleyin deriz! Yasaklı bir
meyve yediği için cennetten kovulan insan,
Şeytana uyup fırıldak
üstüne fırıldak çevirmeye devam ediyorsa
bu kulun ölümden
korktuğu söylenebilir
mi? Söylenemez! O
zaman yalan dünya
sözü de dilde kalıyor
öyle değil mi?
Bugün en çok kul
hakkı çiğniyor insanoğlu. Kul hakkı yemekten korkmuyoruz.
Kul hakkına riayet
ettiğimiz söylenemez.
Oysa insanoğlu en çok
kul hakkından sorguya
çekilecek!

Mahkeme dosyalarını açın sorgulayın
göreceksiniz ki en çok
kul hakkı ile ilgili davalar var. Herkes bir
biri ile davalı. Oysa
Yüce Allah kul hakkı
ile karşıma gelmeyiniz
buyuruyor. Peygamberimizin de en çok
hassas davrandığı
konu kul hakkı olmuştur! Eczacı Behçet
Civelek Abi ile sohbet
ediyoruz. Kul hakkı
gündeme gelince ibretlik güzel bir hikaye
anlattı. Takdir edilecek
örnek bir hadise...
Paylaşmak istedim. İki
kardeş babalarından
miras kalan tarlaları
ekip biçmişler. Mahsülü harmana getirmişler. Ceç deriz ekin
öbekleri oluşmuş, torbalamaya başlamışlar.
Bölüşecekler evlerine

götürüp bir yıl boyu
onunla geçimlerini
sağlayacaklar.Kardeş
payı etmeye başlamışlar. Çuval çuval taşıyıp
ambara doldurmak
için. Mahsülü ortadan
eşit olarak bölüp kardeş payı yapmışlar. Bir
çuval doldurmuşlar.
Büyük kardeş, ağabey
olan küçük kardeşine
demiş ki: kardeşim al
bu çuvalı evine götür.
( Hasadı çuvallarla
evlerine taşıyacaklar.) Bekar olan kardeş çuvalı sırtlanmış
evin yolunu tutmuş!
Harmanda mahsülün
başında kalan ağabey:
Kardeşim küçük, evlenecek, yuva kuracak
ona para, sermaye
lazım deyip kendi
hissesinden ölçekle
doldurup doldurup
kardeşinden yana ak-

tarmış! Olayı kardeşi
görmemiş haberi bile
yok! Sıra büyük kardeşe, ağabeye gelmiş:
Bi çuvalda onun hissesinden doldurmuşlar.
Büyük ağabey taşımaya başlamış. Harmandan uzaklaşıp ayrılınca: Küçük kardeş
düşünmeye başlamış!
Ağabeyim evli, eşi çoluk çocuğu var, onun
geçime, paraya ihtiyacı olacak, ben daha
bekarım bana az para
yeter deyip ölçek ölçek kendi hissesinden
abisinin tarafa aktarıyormuş!. Birbirlerinin
haberi olmadan kardeş
payını böylece pay
etmişler. Olay günler
sonra ortaya çıkmış
ama, kardeşlerin örnek
hadisesi köylülerce
anlatılır olmuş! Bizim
toplumumuzda buna

benzer binlerce hadise, binlerce ibretlik
örnek dersler vardır!
Ama ne yazık ki böyle
bir toplum günümüzde
kimlik ve kişilik bunalımı yaşıyor. Haberlere
TV kanallarına düşen
hadiseler, karakolluk
olaylar, mahkeme
salonlarına yansıyan
çekişmeler bize şunu
hatırlatıyor? Biz böyle
bir toplum değildik!
Bizi kim kirletti? Bazen suç kimde deriz
Ya? Suçu ve suçluyu
hep birlikte aramamız
lazım. Kötü örnekleri
sıralayıp midenizi bulandırmayacağım. Ancak iki şey söylemek
isterim. Dünya yalan,
hayat üç günlük, sorgu- sual, hesap ve
kitap var, bunun bir de
öteki tarafı var! Unutma ey insanoğlu!..

İnsan gibi yaşayıp
paylaşmayı becerirsen
her şey yerli yerine
oturacak! Allah düzeni
böyle kurmuş herkesin
rızkını da ayrı yaratmış! Dünya nizamını
da adalet üzerine kurmuş!
Sonuç: Sanada akıl
fikir ve irade vermiş.
Tercih senin ister insan
gibi yaşa hayatı kardeş
gibi paylaş, istersen aç
gözlülük yap çal- çırp
kul hakkına gir. Ama
bir de toprağın altı
var. Essah dünya var:
şimdi uykudasın uyandığında gerçeklerle
yüzleşeceksin. Ölüm
ve mezarlık bu gerçeği
senin yüzüne haykırmıyor mu? Unutma
dünya nizamı adalet
üzerine kurulmuş;
adalet de mülkün temelidir.

BEREKETLİ OLSUN

EYYÜP BAŞKAN

ile gerçekleştirilen bağ
bozumunda hasada eşlik
ederek Ünal ailesi ile
birlikte üzüm topladık ve
Üzümden Pekmez yapımına
eşlik ettik.
Bağ bozumunun
kültürümüzde çok
farklı bir yeri var. Üzüm
Cenab-ı Allah’ın mucizevi
nimetlerinden bir tanesidir
ve Şifalarla dolu bir
meyve olduğuna yürekten
inanıyorum. Üretilen
üzümlerimizden pekmez,
sirke gibi ürünler yapılıyor.
Üzümün bin bir derde şifa
olduğuna dair inancımız
var. Bunun da kıymetini
bilmemiz gerekiyor.
Bağ bozumu
kültürünü hiçbir zaman
unutmamamız gerekiyor.
Çocuklarımıza da bu
kültürü öğretmemiz lazım.
Çekerek Belediyesi olarak
kültürel değerlerimize
sahip çıkıp, birçok konuda
üreticilerimizin yanında
oluyor ve onlara projeler
hazırlıyoruz.
Kısa bir tefekkürle;
meselâ bu gözümüz
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önünde bir parmak kadar
asmanın üzüm çubuğunda
yirmi salkım var. Ve her
salkımda, şekerli şurup
tulumbacıklarından yüzer
tane var. Ve her tanenin
yüzüne incecik ve güzel ve
lâtif ve renkli bir mahfazayı
giydirmek; ve nazik ve
yumuşak kalbinde, kuvve-i
hafızası ve programı ve
tarihçe-i hayatı hükmünde
olan sert kabuklu, ceviz içli
çekirdekleri koymak; ve
karnında cennet helvası gibi
bir tatlıyı ve âb-ı kevser gibi
bir balı yapmak; ve bütün
zemin yüzünde, hadsiz
emsalinde aynı dikkat, aynı
hikmet, aynı harika-i san'atı,
aynı zamanda, aynı tarzda
yaratmak, elbette bedahetle
gösterir ki, bu işi yapan
bütün kâinatın Hâlıkıdır.
Ve nihayetsiz bir kudreti
ve hadsiz bir hikmeti iktiza
eden şu fiil, ancak Onun
fiilidir.
Tüm Üreticilerimize
Hayırlı ve bereketli olmasını
Cenabı Allah'tan niyaz
ediyorum.”
Tarık YILMAZ
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

İlçesine bağlı bir köyle
bağ bozumu ve pekmez
yapımına katılan Çekerek
Belediye Başkanı Eyyüp
Çakır, yoğun mesaisinin
yorgunluğunu kısa süreli
de olsa elinde kepçe ile
pekmez kazanının başında
geçirdi. Çekerek Belediye
Başkanı Eyyüp Çakır,
Karahacılı Köyünde Ünal
Ailesinin “Bağ Bozumu”
ve “Pekmez” yapıma
katıldı. Renkli ve samimi
görüntülerin oluştuğu bağ
bozumunda Başkan Çakır
da emeğini esirgemedi.
ELİNDE KEPÇE
PEKMEZ KAZANINI
KARIŞTIRDI
Başkan Çakır, yoğun
mesaini bağ bozumu
sonrası elinde kepçe kazan
başında pekmez kaynatarak
attı.
Ünal ailesine bereketli
olması temennisinde
bulunan Çakır, bağ
bozumunun kültürümüzdeki
yerini de hatırlatarak şunları
söyledi;
“Eylül ayı ortalarında
üzümlerin olgunlaşması
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Tarık YILMAZ
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Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 639,04
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Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
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B Blok No:12

TEL: 212 05 02
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DÖVİZ & ALTIN

14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:34 06:02 12:46 16:25 19:20 20:42

Eylüller’den koruyun çocuklarınızı…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

“Ne sizleri unuttuk
ne de kahpe Eylül’leri” diye başlan bir
cümlenin devamında
yazılacak bir hakikat
lazım kalemlere.
O kalemler kırılmadan yazılmalı…
İdam sehpalarında
yok edilirken bir milletin umudu,

Güdümlü hainlerin ihanet kararlarına
fırsat vermeden yazılmalı.
Kader yazgısı karanlık yazmadan koruyalım Eylül’lerden
çocuklarımızı.
***
Ne sizleri unuttuk…
Diye başlayan
sözlerin devamında
kalemler kırılmadan
yazmalı hakikat ktipleri.
12 Eylül darbesinin
yıl dönümünde açıkmalar yapıldı, nutuklar atıldı, programlar
düzenlendi, mesajlar
yayınlandı.
Lanetler okundu,
kınamalar peş peşe

geldi, darbenin diktatör ismi Kenan Evren
ismi yüksek ses yankı
buldu ve her kesim
(sağcı-solcu) kaybettiklerini yad etti.
O yılları yaşamış,
yaşadığı yılların alın
çizgileri ve ağırlığı ile
hayat sürenlerden 12
Eylül’ü pek çok kere
dinleme fırsatı buldum.
Dinlediklerimin ana
fikrinde birden fazla
sonuca ulaştım.
O sonuçlardan bir
tanesi; bir milletin
çocuklarını kardeş
kavgası ile idam sehpasına sürükleyenler
aslında bir ülkenin kaderine şerh düştüler.

Şerh düştüler karanlık izleri ve o izin
sahibi olduklarını göstere göstere.
Şerh düştüler kırılan kalemlerin sahibi
olduklarını göstere
göstere.
Şerh düştüler kardeş kavgasının senaryosunun haçlı güruhu
olduklarını göstere
göstere.
Onlar göstere göstere yaptılar bunu
ama biz ilk fırsatta
görmezden geldik.
***
12 Eylül askeri
darbesinin yıl dönümünde hiç şüphesiz
15 Temmuz’u da hatırladık.

12 Eylül’ü yaşayanlardan dinlemiş, 15
Temmuz’un bir şekilde içinde/yakınında
olanlar olarak ihtilalin
yaşanmışlıklarını hayal ettik.
O hayalleri 15
Temmuz temelinde
inşa etti pek çoğumuz.
Asker görünümlü
hainlerin, yani maşaların neden olduğu
acılar. Ve onları destekleyen güruh.
İhtilalleri anarken
neresinden ve ne kadarından ders aldık.
Devlet adamı kimliğini oluşturan “liyakat” düsturu çıkıyor
mu ortaya.

ALLAH RIZASI iÇiN
KURALLARA UYUN!

Devlet adamını
kalbi vatan sevdalısı
kadrolarla oluşturma kaygımız dünden
daha mı çok?
Art arda buna benzer 100 soru daha
eklesek yanıtı hayır
olacak değil mi?
İhtilallerin kimler tarafından hangi
amaçla yapıldığını,
kimlerin kullanıldığını
ve devlet eliyle neden oldukları ihaneti
bildiğimiz halde neyi
değiştirebildik!
Liyakat ve devlet
sadakati nerede?
Eylülleri unutmadık
ancak…?
Eylüller bizi unuttu
beyler. Tıpkı 15 Tem-

muz’ların da unutmaya başladığı gibi.
Allah bu millete
feraset veriyor ki darbenin adı ne olursa
olsun sonuca ulaşmayan bir ihanet hareketi olmaktan öteye
gitmiyor.
Ve inşallah gitmeyecek.
Liyakati devlet adına tesis edemez isek
çocuklarımızı da kara
Eylül’lerden koruyamaz.
Bu hakikati bile
bile de gözler kapalı,
idrak yolları tıkalı ise
şunu bilmeliyiz ki, bu
gafletimizin faturasını
yarınlarımız ödeyecektir.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayından bu tarafa ülkemizi
de etkisi altına alan covid19 salgınında Yozgat’ta da artışlar yaşanmaya

devam ediyor. Yozgat Valiliği tarafından da sıkı tedbirler alınıyor.
Kamu kurumlarına girişlerde HES
kodu uygulaması zorunluluğu
getirildi. Denetimler artırıldı, covid19
testi pozitif çıkıp karantinada
olması gereken vatandaşların tespit
edilmesi halinde ise KYK yurtlarında
karantinaya alınması kararı alındı.

Sait Erbay: Bu hep hata
insanlarda. Devlet hep çalışıyor
insanlar için. Ben teşekkür
ediyorum. Devletimize ve sağlık
Bakanımıza teşekkür ediyorum.
Her gün yayın yapıyorlar
ağzınıza maske alın uzak
durun diyor. İnsanlar uymuyor.
İnsanların benliklerinde şişme
var.

Osmanpaşa Ekici: Yakınlarımda
vefat eden yok ama yakalanan
var. Bende işyerinde kaptım.
Annem, babam, eşim,
çocuklarım virüse yakalandılar.
Çok şükür kurtuldular. Kul hakkı.
İnsanlar biraz daha dikkat etmesi
yasım. Kalabalık yerlerden uzak
durmaları, maske takmaları
lazım. Bunlara dikkat ettiğimiz
sürece Allah’ın izniyle inşallah
kurtulacağız.

Bunun yanında maske takmayanlara
uyarı cezası kalktı, direkt cezalar
yazılmaya başlandı. Yozgat
Valisi Ziya Polat, cezaların tahsil
edileceğini, gerekirse icra takibi
başlanacağını belirtti. Tüm bunlar
yaşanırken Yozgat’ta halen kurallara

uymayanlar, tedbirleri almayanlar
ve hastalığa davetiye çıkaranlar ne
yazık ki mevcut. Umursamaz tavırlar
ise hastalığın yayılmasına davetiye
çıkarıyor. Sağlık personelleri son
demlerinde hastalıkla mücadele
etmeye devam ediyor. Mart, Nisan

Davut Gülbahçe: Kul hakkı ama.
Gerçek manada şehir içerisinde
uyanlar var. Ama uymayanlarda
var. Uymayanlara da bir şekilde
ikna etmek gerekiyor ama nasıl
olacak bende bilmiyorum.
Yakınlarımızda ölenler var. Çok
yakın olmasa da duyduğumuz ve
tanıdıklarımız var.

Kemal kılıçarslan: Yakınlarımda
ölen olmadı. O kendine ait bir
sorumluluktur. Eğer kendisi
bilse kendi sıhhatini düşünebilse
mesafeli durur. Hijyenini yapar.
Maskesini takar. Ondan sonra
hastalık bulaşmaz. Yapmazsa o
sorumluluğu kendi üzerinden
atmış oluyor ama bir başkasına
da bulaştırır.

Osman Kaya: Çevremde yok.
Kurala uymak şart. İnsanların
kurala uymaması kendi lehine.
Kendi şerefine. Yaparsa yapar
yapmazsa yapmaz.

İhsan Karadaş: Var ama çok
üzerine gitmiyorlar. Başınayayla
köyünde 7-8 tane korona hastası
var. Bazı insanlar inanmıyor ki.
Bu korona olduğuna inanmıyor
ki. Bundan birkaç sene önce
domuz gribi vardı. Bir anda
geçti ve gitti. Herkes onun gibi
zannediyor. Daha doğrusu
bunlar gerçek.

ayında balkonlarda alkışladığımız
sağlık çalışanlarının şu günlerde
en büyük isteği alkışlanmak değil,
kurallara uyulması. Kurallara uymayan
her bir vatandaş, enfekte olan bir çok
insan demek.
Devletin kuralları vatandaşını

düşündüğü
için
uyguladığını dile getiren sokaktaki
vatandaş da kurallara uyulmamasını
‘kul hakkı’ olarak görüyor. İnsanların
kurala uymaması kul hakkı değil mi?
Sorusuna Yozgatlı vatandaşın verdiği
cevap şöyle; Eda DEMİREL

Göksal Bulut: Var. Yozgat ateş
gibi yanıyor. Millet tedbirini
almıyorlar. Maske çok koruyucu
bir şeymiş. Maske olmazsa
olmuyor. Ben telefondan da
bakıyorum. Yozgat alev gibi
yanıyor. Türkiye genelinde
Yozgat ikinci sıradaymış.
Günlük 125 kişi ölüm varmış
şehir hastanesinde. Başhekim
tarafından açıklanmıyor.
Tedbirsiz geziyorlar. Bizim
emniyet yok. Sağlık tedbiri yok.
Niye tedbir almıyorsunuz. Alev
gibi yanacak bu insan nereye
gidecek.

Mustafa Demir: Millet olmanın
devlet olmanın gereği birlik ve
beraberliktir. Devletin vermiş
olduğu emir Allah’ın vermiş
olduğu emir kadar kıymetlidir.
Bu nedenle milletleri millet
yapan birlik ve beraberliktir.
Mensubu olduğumuz milliyet ve
dinin gereklerini yapmak lazım.
Bu da ülkenin ve milletin şahsi
menfaatleri ile alakalıdır. İnşallah
milletimiz bu ibreti alem için
ders alır da devletin emirlerini
riayet ederse kısa zamanda bu
olaydan kurtulmuş oluruz.

Kazım Er: Giriyor. Bizim
insanımız biraz duyarlı.
Olabildiğince mesafeye ve
maskeye riayet ediyorlar. Sıkıntı
çıkaranları ben rastlamıyorum.

Murat Turgut: Yakınımda
olmadı. Kul hakkını ne
yapacaksın ki. İnsan aldırış
etmiyor ki. Vatandaş
hastalanıyor. Benim başkasına
niye zarar olsun. Onda düşünce
yok. Takmak zorundayız ama
takmayanlarda var tabi.
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Geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer (Yozgat Türk Ocakları Anılarım) 1

KENAN
EROĞLU
Yozgat Türk Ocakları, bir gurup fedakâr
Türk Milliyetçisinin çaba
ve çalışmaları sonucu
28.12.1989 tarihinde
yetki belgesi alınmış ve
3 Haziran 1989 tarihinde
“Sosyal Etkinlikler Salonu”nda yapılan açılış ile
faaliyetine başlamıştı.
Çok yoğun faaliyetlerle dikkat çeken Yozgat
Türk Ocakları ile ilgili anı
ve çalışmalarımı zaman
zaman sizlere aktarmayı

düşünüyorum. Bu gün;
02 Aralık 1989 Tarihinde
Büyük Sinema salonunda
2 matine halinde öğrencilere ve halkımıza sunduğumuz ve Âşık Yaşar
Reyhani, Aşık Sitemkar,
İbrahim Saltan ve Hayati
Vasfi Taşyürek’in iştiraki
ile Ocak olarak düzenlediğimiz “Aşıklar Şöleni”
programının açılışında
yaptığım konuşmayı takdim ediyorum.
“Saygıdeğer misafirlerimiz.
Türk Ocaklarının tertiplemiş olduğu “Âşıklar
Şöleni” ne hoş geldiniz
diyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
Bundan 80 sene kadar
evveldi.
Bir gece.
Evet, bir yaz gecesi.
80 Sene evvelinin bir
yaz gecesi.

Havaya.
Servi ağaçlarından
yayılan reçine kokuları
arasında.
O vaktin gençleri bir
toplantı yapıyorlardı.
Osmanlı El’inin yüzlerini sildiği taştan bir
insan kalabalığı, bu gizli
toplantının tek şahidi
oldu.
Bu şahitlerin başlarında, iri burma kavuklar,
Yeniçeri kavukları, Horasani kavuklar ve kallavi
kavuklar vardı.
Ve bu kavukların arasında, eski Türk kadınlarının yaldızlı bir çiçek
demetiyle biten mazlum
endamları.
Torunlarının yavaşça
konuştuklarını e gece
satında dikkatle dinlemişlerdi.
Bu toplantı;
Dağılmaya değil, dağı-

tılmaya.
Yıkılmaya değil, yıktırılmaya çalışılan Osmanlı
Devletinin başkenti İstanbul’da yapılıyordu.
Bu toplantı.
İstanbul’da, Karacaahmet’te.
Servi karanlığı ile
mermer beyazlığının
karıştığı tenha bir köşede
oldu.
Bu toplantıda.
Tıbbıyeli gençler,
Genç delikanlılar,
Diğer büyük mekteplere mensup arkadaşlarıyla birlikte.
Artık Türk’ün Türk’ü
düşünmesi için.
Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını vurgulamak için bir dernek
kurmaya orada, o alaca
karanlıkta karar verdiler.
Bu gençler.
Genç delikanlılar.

Balkan harbi bozgunu
sonucu büyüye büyüye
kopup gelen göçmenlerin
acıklı hikâyelerini çocuk
yaşta dinlemişlerdi.
Daha küçükken, çocuk yaşta vatan acısını
tatmışlardı.
Bu gençler.
Her köşesinde sayısız
gaza masalları söylenen
eski Anadolu ocaklarına
mensup delikanlılardı.
Her unsurun kendi
yoluna doğru ayrıldığı
1910’ların Osmanlı devletinde o günlerde.
Türk unsurunu düşünmek gerektiğini ilk
idrak edenler bu gençler
olmuşlardır.
Evet;
Bundan 80 sene evvel
bir yaz gecesi hafif hafif
söylenen servilerle, Atalarının derin derin susan
mezar taşları arasında.

Ölmüş atalarını şahit
tutarcasına.
Bu gün üyesi olmakla
şeref duyduğumuz derneğin, ürk Ocağının temelini attılar.
Okul disiplininden
kaçarak.
Bu gizli, fakat anlamlı
toplantıya gelenler kimlerdi?
Bilmiyoruz.
Bu genç kalabalığın;
Dilden dile söylenen
şarkıları vardır.
“Ben bir Türk’üm,
Dinim cinsim uludur.
Özüm, sinem ateş ile
doludur.”
Dediler.
Fakat Güftesi kimindir?
Bestesi kimindir?
Bilinmez.
Ebediyyen yaşayan ve
asırdan asra geçen,
Milli gururları vardır.

YOZGAT’IN MARKASI OLACAĞIZ
Çamlık Ayran sahibi Hayati
Şahin, Yozgat’ın markası
olacaklarını söyledi.
Şahin, 3 yıl önce Ufuk Süt
Ürünleri şirketlerini kurduklarını
belirtti.
Üç yıldır Çamlık markası ile
piyasa da olduklarını dile getiren
Hayati Şahin, “2017 yılında
üretime başladık. Makinalarımızı
aldık. Süt teminine başladık.
Ayran üretimi ve daha sonra
yoğurt üretimine başladık.
Şuanda kaymak, tereyağ üretimi
yapıyoruz. Çamlık ayranın
diğerlerine göre özelliği yağlı
olmasıdır. Sütten yağını çok fazla
çekmiyoruz ve kaliteli bir ayran
üretmeye çalışıyoruz.
Şuanda üretimde 3 pazarlama

Fırtına evlerin
çatılarını uçurdu
Yozgat’ın Yerköy
ilçesinde etkili olan
fırtına, bir evin çatısını
uçurdu. Çatının uçma anı
cep telefonu kamerasına
yansıdı.
Yozgat’ın Yerköy
ve Şefaatli ilçelerinde
kısa süreli kum fırtınası
etkili oldu. Şefaatli ilçe
merkezini toz bulutu
kaplarken, Yerköy’de
ise etkili olan fırtına,
Erzurum ve 60 Evler

Mahallelerinde evlerin
çatılarının uçmasına
neden oldu.
Fırtınada kopan
çatının büyük bir
parçası tehlikeli anlar
yaşanmasına neden
oldu. Çatıdan kopan
parça park halindeki
arabanın hemen yanına
düşerken bu anı bir
vatandaş cep telefonu
kamerasıyla anbean
kaydetti. İHA

da 2 kişi olmak üzere toplamda
5 kişi istihdam ediyoruz. Şuanda
kapasitemizi çok fazla değil.,
Yerköy, Sorgun, Akdağmadeni
ve Sarıkaya’da piyasalardayız.
Bölgede süt üreticilerine de
bir Pazar oluşturuyoruz. Şuanda
yeni bir projemiz de kabul
oldu. TKDK’dan süt toplama
Merkezi kuruyoruz. O projemiz
de kabul oldu. Yakında faaliyete
geçireceğiz. Günlük yaklaşık 5
ton süt işlemeyi düşünüyoruz.
Bununla birlikte çiftçilerimizden
baya süt alacağız. Şuanda
kapasiteyi artırdıktan sonra
Yozgat genelinde ve çevre
illerde faaliyetimize devam
edeceğiz” dedi.
Eda DEMİREL

Masalları vardır.
Babalar çocuklarına
söyler.
Nineler torunlarına
anlatır.
Bunların nakledicisi
kimlerdir.
Bilinmez.
Türk Ocağı’nı kuranlar;
Milletleri için düşündükleri bu müesseseyi,
kendi fani şahıslarının
isimlerine bağlamaktan
çekindiler.
Biz bütün bu genç
insanları,
Kendi nağmesine
çeken bu derin bestenin
sahibini bilmeyiz.
Onlar; Yaptıkları eserin altına kendi imzalarını
değil, O’nun üstüne,
Bir hükümdar tuğrası
gibi milletin ismini koydular.
DEVAMI YARIN
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'Silinmez

yaralar bıraktı'

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 12
Eylül darbesinin yıl dönümü münasebetiyle bir
basın açıklaması yaptı. Altan, Açıklamasının
devamında, "Yakın tarihimiz incelendiğinde,
Ülkemizde desteği dışardan olmak koşulu ile
Derin ve Karanlık yapılar tarafından, ortalama 10
yıl aralıklar ile Demokrasimiz her zaman sekteye
uğratılmıştır. Bunların en kanlısı da hiç şüphesiz
12 Eylül Darbesi olmuştur, darbe öncesinde
Ülkemizin, Komünizme teslim edilmemesi için dik
duruş gösteren Ülkücüler bu uğurda canlarını bile
feda etmişlerdir, 1 Bakan, 1 İl Başkanı, 1 Belediye
Başkanı ve 5000' e yakın Şehit veren bir harekettir,
Ülkücü Milliyetçi Hareket.. Tek Sevdası Ülkesi,
Tek Davası Turan olan gencecik fidanlar, Darbe
Komitecileri tarafından, toplumun sindirilmesi
adına darağaçlarına acımasızca gönderilmişlerdir"
dedi. Eda DEMİREL

Ak Gençlikten
suç duyurusu

Semih Altuntaş AK Parti Gençlik Kolları olarak
Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını söyledi. Yozgat Adliyesi önünde basın
açıklaması yapan Altuntaş, “Bizler bugün burada
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri
olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin,
imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının yanında
bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip
lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin
ithamlarda bulunan, Erol Mütercimler hakkında suç
duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepimizin
bildiği gibi İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki genel
eğitim sisteminin bir parçasıdır. Bizler AK Parti
Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları,
mensupları ve imam hatip liselerine yürekten
bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne
de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla
yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide
okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira
etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Eda DEMİREL

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
Mermertaş
ailesinin
acı günü

Yenifuk Gazetesinin
ortaklarından Cemil Mermertaş ile
Yozgat Hakimiyet Gazetesi'nin Yazı
İşleri Müdürü Çetin Mermertaş'ın
anneleri Asiye Mermertaş
hayatını kaybetti. Karayollarından
emekli İbrahim Mermertaş’ın
eşi Asiye Mermertaş bir süredir
rahatsızlığı nedeniyle hastanede

tedavi görüyordu. Bugün öğle
saatlerinde hayata veda eden
Asiye Mermertaş’ın vefatı ailesi ve
yakınlarını yasa boğdu.
Bizde Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak Merhume Asiye Mermertaş’a
Allahtan Rahmet, ailesine ve
yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Murat KARATEKİN
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BASSAGLIGI

Yozgat Yeniufuk Gazetesi ortaklarından
Cemil Mermertaş ile Yozgat Hakimiyet Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Çetin Mermertaş'ın
anneleri Asiye Mermertaş'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, Kederli ailesine
ve sevenlerine sabırlar dilerim.

YOZGAT ÇAMLIK
MEDYA GRUBU

Polisten zehre

geçit yok

Yozgat polisinin uyuşturucu ile
mücadelesi başarılı operasyonlarla
devam ediyor. Emniyet
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
operasyonda esarar maddesi ile
birlikte hassas terazi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından il merkezi
ile Tayfur köyünde düzenlenen
operasyonlarda 51 yaşındaki F.A.
isimli şahıs üzerinden 2,99 gram
esrar maddesi ile ikamet adresi olan

Tayfur köyünde yapılan aramalarda
14 bin 051 gram kenevir tohumu, 4
adet yaş ve ekili halde Hint Keneviri,
7 adet (2 bin 800 gram) sökülmüş
kuru halde hint keneviri ve 647 gram
kurutulmuş kenevir (Esrar) maddesi
ile 1 adet elektronik hassas terazi ele
geçirildi. F.A., Uyuşturucu Madde
Ticareti suçu kapsamında gözaltına
alındı. Adli işlemlerin ardından
şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına
sevk edildi. Tarık YILMAZ

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

0532 164 66 97
Agahefendi Mahallesi Sanayi Caddesi
2724 Sokak No: 2/5
SORGUN/YOZGAT

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09
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Sağlıkçıların yükü arttı
Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati
Tuncal, Çamlık TV’de Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp,
sunduğu Yozgat Gündemine konuk oldu.
Tuncal, koronavirüs salgını sürecinde sağlık
çalışanlarının iş yükünün arttığını açıkladı.
Sağlıkçıların moral ve motivasyonlarının
çok önemli olduğuna dikkat çekene Hayati
Tuncal, “Türk Sağlı-Sen 1992 yılında sendika
mücadelesine başlayan, geçmişinde hak ve
emek mücadelesini ortaya koyan köklü bir
sendika. 2018 yılından itibaren de başkanlığını
yapıyorum. Amacımız bir farkındalık oluşturmak.
Çalışan arkadaşları buradan bir kez daha
sendikalı olmaya davet ediyorum. Tüm
sağlıkçılar tüm doktorlar covid19 a karşı savaş
halinde bu yüzden moralleri motivasyonları
çok önemli. Dünya kolay ulaşılabilir bir yer
haline geldi o yüzden hastalıklar da çabuk
yayılıyor. İnsanlar covid pozitif olduğu halde
seyahat ediyorlar, alışverişe gidiyorlar. Bu
bir kul hakkıdır. 1 Haziran normalleşme
süreci denilince vatandaşlarımız çok yanlış
anladı. Hastalık bitmiş gibi kontrolsüz bir
şekilde davrandık bu yüzden hastalık daha
da yayıldı. Artık covitten önce ve covitten
sonra diye bir dünya ve bir yaşam olacak.
Bu hastalık sonrasına kendini en iyi şekilde
hazırlayan ülkeler milletler bu noktada öne
çıkacak. İnsanlarımızın covidle ilgili ciddi bir
farkındalığa ihtiyaçları var. Covidle beraber
yaşamayı öğrenip ikili ilişkileri buna göre
düzenleyip yaşamamız gerekiyor. Biz sendika
olarak sağlıkçıların , çalışanların çalışma
koşullarına ulaşmasını sağlamak. Uluslararası
bir kodlama sisteminde hastaneler çok
tehlikeli iş kollarından sayılıyor. İş güvenliği
kanununun ertelenmesini sağlıklı bulmuyorum.

Bu hastanelerde çalışan arkadaşlarımız için
negatif bir durum. Bir sağlık çalışanımız covidle
muhatap olmuşsa ve hastalanmışsa bu durum
meslek hastalığı olarak sayılması gerekir.
Sağlık teşkilatında ötekileştiren ayrıştıran
hiçbir istihdamı biz tasvip etmiyoruz. Bugün
Türkiye’nin sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. 18
bine yakın sağlık çalışanı pandemi döneminde
aramıza katıldı. Biz bu sayının yetersiz
olduğunu düşünüyoruz. Burada özellikle
4A, 4B , 3+1 4C 4D gibi insanları rahatsız
eden sosyal hakları , sosyal iş güvenceleri
birbirinden farklı olan atama yönetmelikleri
farklı olan ayrıştırmayı istemiyoruz. Tüm
sözleşmelilerin kadroya geçmesini istiyoruz.
Aile hekimi gerçekten önemli bizim dünya da
en iyi yaptığımız işlerden birisi de filyasyon.
Aile hekimi bazı arkadaşlarımız mağdur
oldular. Emeklerinin karşılıklarını alamadılar.
Biz sendika temsilcileri olarak kurullarda
bulunmak istiyoruz. Bizim tecrübelerimizden
faydalanılmasını istiyoruz. Sağlıkçılar bu
hastalığı tek başına yenemez , sağlıkçı
arkadaşlarımızın iş yükünü artırmayalım. Maske
mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Emekliliği
gelmiş sağlık çalışanları emekli olduklarında
ciddi bir gelir kaybı yaşayacaklarından emekli
olmak istemiyorlar. Yaşla beraber gelen
kronik rahatsızlıkları olanlar var bu yüzden
hastanelerde çalıştırılamıyor bu sebeple çalışan
arkadaşalar çok ciddi bir yük biniyor. Türk
sağlıkçıları olarak dünyada ki diğer yerlerden
3 kat daha fazla hastaya bakıyoruz. İçimzde ki
kronik hasta olan sağlıkçıları da çıkarınca bu 4
kata çıkıyor. Yeni atamalarla sağlık ordumuza
taze kanların gelmesini istirham ediyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

ESNAFLIKTA VERESİYE
DİYE BİRŞEY KALMADI
Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
48 yaşındaki Yüce Giyim Sahibi Mikail
Yüce oldu. 34 yıldır Giyim üzerine esnaflık
yapan Mikail Yüce’ye mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
14 YAŞINDA BAŞLADIM
Yüce Giyim sahibi Mikail Yüce, 1986
yılında Büyük Caminin yanında küçük
bir araba ile çorap satmayla esnaflığa
başladığını ve bugünlere kadar geldiğini
söyledi.
HAYALİMDE ESNAF OLMAKTI
Hayalinin de esnaf olmak olduğunu
belirten Yüce, “ticareti çok seviyordum.
İnsanlarla diyalog kurmayı ve görüşmeyi
çok seviyorum. Onun için esnaf oldum”
dedi.
GÜNÜNDE ÖDEME YAPILMIYOR
Yüce, “dünden bugüne esnaflık
hayatında çok şeyler değişti. 1986 yılından
başlayıp 2020 yılına kadar baktığımızda
çok şeylerin değiştiğini görüyoruz. İnsanlar
kesinlikle olduğu gibi değil. Veresiyemiz
vardı. Adam gününde getiriyordu. Şimdi
veresi diye bir şey kalmadı. Adam gününde
getirmiyor. Hatta inkar etmeye başlıyor. Bazı

vatandaşlarımızda dürüstlük kalmadı. Bugün
alıyorlar. Yarın getireceğiz diyorlar ama
maalesef getirmiyorlar” dedi.
TECRÜBEN YOKSA İŞE GİRMEYİN
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde
bulunan Yüce, “esnaflık çok tecrübe
isteyen ve çok zor bir meslek. Esnaflık
deyip geçirmesin. Tecrübesi olmayanların
işyeri açmalarına kesinlikle katılmıyorum.
Tecrübesi olmayan girmesin zarar eder”
diye konuştu.
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Futbol okulları turnuvası düzenlenecek
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu, Yozgat’ta faaliyet gösteren
futbol okullarını ziyaret etti. Federasyon
Başkanı Hakan Bektaş, futbol okullarını
ziyaret ederek sporculara maske dağıtarak,
çikolata ikramında bulundu.
Bektaş, pandemi sürecinde spor
yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

Pandemi kurallarına uyarak spor
yapılmasını vurgulayan Yozgat Amatör
Spor Kulüpleri Federasoyun Başkanı
Hakan Bektaş, “Bu zorlu süreçte pandemi
kurallarına uyarak spor yapın, sağlıklı
kalın” dedi.
Bektaş ayrıca, İlhan Özbay Spor Kulübü,
Teknik heyetinde yer alan İlhan Özbay,

Avni Yılmaz, Serhat Akdeniz, Yavuz Selim
Ekinci ile Yozgatspor Futbol Okulu Teknik
Heyetinde yer alan İlhami Ünal, İsmail Ekici,
Şükrü Köksal, Nadir Gencel, Süleyman
Kozan ve Mehmet Avşar’a sosyal sorumluluk
projelerinin en önemlilerinden biri olan
sporu, futbolu çocuklara ve gençlere
sevdirdikleri için teşekkür etti.

Futbol Okulları Teknik heyetleri de
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Feredasyon
Başkanı Hakan Bektaş ile yönetim kurulu
üyelerine teşekkür etti. Öte yandan
Koronavirüs salgınının seyrine göre Yozgat
ve tüm ilçelerinde yer alan futbol okulları
arasında turnuva düzenlenmesi için karar
alındı. Murat KARATEKİN
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