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‘Helalinden kazanmak

için uğraşıyoruz’
Çamlık Gazetesi esnaf
köşesinin konuğu 40
yaşındaki Klass rot
balans sahibi Çavuş
Tüzüner oldu. 20 yıldır
esnaflık yapan Çavuş
Tüzüner’e mesleğinin
geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri
sorduk. >> 7'DE

Vatandaşlara Çanakkale Zaferini sorduk

Korona standartlarında Eczane!
Yozgat’ta eczacılık yapan Mehmet
Ali Çakır, eczacılığın sadece raftan
alıp ilaç vermek olmadığını söyledi.
Çakır, "Korona virüsüne karşı ilaçtan

daha ziyade hastalığın önlenmesi
noktasında insanların yapması gereken konularda hassasiyet göstermeye çalışıyoruz" dedi. >> 4'TE

‘POTANSiYELiNiN
FARKINDA DEĞiL!’
Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, doğa sporları noktasında
Yozgat’ın büyük bir potansiyeli olduğunu ancak
şehrin bunun farkında olmadığını söyledi.
Çamlık TV ekranlarında Murat Karatekin’in hazırlayıp sunduğu Spor66 programının bu haftaki
konuğu Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi
Kemal Emre Akdere oldu. Akdere, Çamlık TV
ekranlarından doğa sporlarını anlattı. >> 8'DE

BUYUK ZAFER
105 YASINDA

Düşman gemilerinin Çanakkale'nin serin sularına gömüldüğü günün üzerinden 105 yıl geçti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da anma töreni düzenlendi.

VATANDAŞA SORDUK
Bu yıl ki anma törenleri koronavirüs
tedbirleri kapsamında dar bir çerçevede düzenlendi. Biz de Çamlık Gazetesi
olarak Büyük Zaferin 105’inci yılında
vatandaşlara, ‘18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferinin yıl dönümü size neyi ifade ediyor. Korona virüsü nedeni ile kutlamalar
iptal edildi! Bununla ilgili görüşlerinizi
paylaşır mısınız?’ sorusunu yönelttik.
>> 3'TE

hizmetine, devlet liyakatine
sahip çıkan Vali.
Bizim kasabadan sizin
şehrin valisini anlatmak için
dilimiz yeterince döner mi
bilemem ama bir şey bilirim,
kalpten ve inanarak dökülüyor her harf kalemimden.
Sanki 50 yıldır bizim
köyden dedim ya, işte o ruhu
ziyadesiyle hissettirmiş ki,
sizin saat kulesi gölgesinde
kalmamış ismi.
Sahip çıkın, sahip çıkın ki
‘Ya devlet başa ya kuzgun
leşe’ diyen milletimin evlatları devletine hizmet etsin.
Şimdilik bu kadar konuştuk gün ola harman ola daha
neler yazar çizeriz…
Selamlar olsun Sayın
Valime!!!
YAZIN KONUŞALIM:
bycamlik@gmail.com

Yozgat’ta 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin
105. yıl dönümü törenleri yapıldı.
Her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl korona virüsü tedbirleri dahilinde sadece Şehitlik anıtına çelenk sunulması
ile gerçekleştirildi. >> 3'TE

Özel günleri unutmuyor

Benim Valim “Devletin de Valisi”!
Bir Vali bilirim ‘benim’ ise
‘Devletin’dir de…
Bir ‘Devlet’ bilirim, Valisi
‘Millet’ ise ‘Benimdir’…
Bazen afili cümleler kurmaya çalışırım olur olmaz
takdir sizin. Ama bugün bizim
kasabada bir Vali konuşuluyor, adı: Kadir Çakır!
Sanki bizden, 50 yıldır
bizim köyden. Oturduğu makamdan sadece güç alan değil güç katan vali, yani devletin yani bizim valimiz.
Bizim köyün emektar
bekçisi vardır Nusret. Devlete
adanmış ömrün adı. “Devleti
bilirim bir devleti” derken
kalbi yerinden çıkacak gibi
olur.
İşte tam da böyle bir
sohbetin ortasında konuşuldu
Yozgat’ın Valisi. Devlet malına, devlet makamına, devlet

BURUK ANMA

Korona virüsten
hayatını
kaybetti
Korona virüs dünyada can almaya
devam ediyor. Her gün binlerce ölüm
haberi gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye’de bir hastanın
korona virüsten hayatını kaybettiğini
açıkladı. Virüs bu sefer Yozgat’ı ağlattı. Avusturya Linz şehrinde yaşayan
ve Yozgat Şefaatli nüfusuna kayıtlı
olan 27 yaşındaki Yonca Akyol, tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akyol’un cenazesinin Şefaatli’ye
getirilerek ivedilikle defnedileceği
kaydedildi.
>> 3'TE

Yozgat’ın lezzet
durağı Zafer Türk Mutfağı, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla
şehit ailesi ve şehitlik
ziyaretinde bulundu.
Zafer Türk Mutfağı
Müdürü Muhammet
Emin Ekici, 18 Mart
Çanakkale Zaferi ve
şehitler günü dolayısıyla şehitlik ziyareti ve
Şehit Gökhan Peker’in
ailesine ziyarette bulunduklarını söyledi.

Ekici, “Şehit Gökhan Peker’in ailesi ve
şehitliğimizi ziyaret
ederek bu günde her
zaman olduğu gibi
yanlarında olmak
istedik. Bizlerin sağlık
ve huzur içerisinde
yaşamamızı şehitlerimize ve askerlerimize
borçluyuz. Bu nedenle
bu özel günde şehit
ailemizi ve şehitliği
ziyaret edip dualar
okuduk. Bizlere bu fır-

satı veren Zafer Özışık
Bey başta olmak üzere
emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
ŞEHİT AİLESİ
DUYGULANDIRDI
Şehit Gökhan
Peker’in baba ocağına
yapılan ziyarette duygulu anlar yaşandı. Şehit Babası Yetiş Şimşek
Peker, oğluna yazdığı
şiiri okuması ortamı
hüzne boğdu. Baba
Peker, “Allah kimseye
bu acıyı göstermesin.
Evlat acısı anne baba
acısı gibi değil. Her
gün oğlumun odasına
giderek fotoğrafları ile
ilgileniyorum. Allah
devletimizi ve milletimizi başımızdan eksik
etmesin” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Çanakkale Ruhu Yaşatılmalı

AHMET
SARGIN
Çanakkale şehitlerini rahmetle, minnetle,
şükranla anıyoruz!.
“Vurulup tertemiz
alnından uzanmış
yatıyor.!
Bir hilal uğruna,
Ya Rab ne güneşler
batıyor!
Ey bu topraklar
için toprağa düşmüş
asker,
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı
değer,

Ne büksün ki kanın
kurtarıyor Tevhid’i,
Bedri’n aslanları
ancak, bu kadar şanlı
idi..
Sana dar gelmeyecek makberi kimler
kazsın?
Gömelim gel seni
tarihe desem sığmazsın!..”
Çanakkale Ruhunu
iyi anlamak gerekiyor!
Neden Çanakkale’yi
seçtiler, niçin geldiler, neden top yekün
saldırdılar, bu gücü
nereden topladılar,
Gelibolu Yarımadasını
neden Cehenneme
çevirdiler ve nasıl bir
İman gücüyle durduruldular?
Hangi imanın, hangi gücün karşısında
pes edip, Geldikleri
gibi gitmek zorunda
kaldılar? “Çanakkale

Geçilmez!” dedirten,
Çanakkale Destanını
yazdıran Mehmetçiğin mücadelesi nasıl
sonuçlandı? Böyle bir
imanın yenilemeyeceği nasıl anlaşıldı?
İşte bütün bunlar
Çanakkale’de gizlidir;
“Çanakkale Geçilmez!
“ anlayışında gizlidir!...
“ Boyabatlı Ömer
oğlu Mustafa
Yazdı bu destanı
girerken safa,
Muradı gitmekti
arşı tavafa,
Bugün bizden vatan
razı olacak,
Nefer şehit, ordu
gazi olacak!”
Dağlara adını yazdıran yiğitlerin destanını tarih anlatmaya
devam ediyor!..”Artık
Sarıkamış, Çanakkale, Galiçya, Sakarya,

Dumlupınar...şehitlerinin yanına gitmek ve
ot tıkadıkları yaralarının üzerine gözyaşlarımızı akıtmak, onların
canları ile verdikleri
selamı almak zamanıdır!..”
“Onlar bizim hür ve
bağımsız yaşamamız
için hayatlarını verdiler.
Onları unutarak yaşamak esir yaşamaktır. “Unuttuğumuz her
şehit düşmana teslim
edilmiş bir siperdir.”
Vatan için şehit olmuş
insanları unutmak vatana ihanettir!...”
“Beş yerde yaram
var yazamam mektup
Çoktandır oğlumdan
haber yok deyip,
Elin beş vakit namazda açıp,
Kendini kedere salmasın Anam!”

“62. Alay 1. Tabur başçavuşlarından
Yozgatlı İsmailoğlu
Rıfkı 23 Eylül 1916 da
yaralı bir şekilde götürülürken alay komutanına yalvarıyor:”
Aman Efendim,
Bölük komutanı şehit
oldu.
Yardımcısı Bilal
Efendi şehit oldu, ben
bölüğe ancak yarım
saat kumanda edebildim; yaralandım.
Ne olur Allah aşkına
cepheye bir komutan
yetiştirin!...”
Doğru bir taleptir;
çünkü o cephe düşmemelidr; çünkü o
cephe dimdik ayakta
kalan son kaledir, o
cephe şanlı vatandır!...
“Havada bulut yok
bu ne dumandır!
Köyde bir ölüm yok bu

ne figandır,
Şu Yemen illeri ne
de yamandır,
Ah o Yemendir,
gülü çemendir,
Giden gelmiyor,
acep nedendir?”
Bir Alman subayı
yüksek bir yere çıkarak Türk esirleri takdim ediyor: “Bunlar
Türk subayları!
Çanakkale’de düşmanı denize dökmüşler.
Rus Cephesinde
savaşırken esir düşmüşler.
Oradan kaçmışlar
ve şimdi yine cepheye
gitmek üzere bir an
önce Anadolu’ya ulaşmak istiyorlar!.
“Bu Millet ölmez! Yaşasın Türk Milleti!...”
Semalardan tekbir
sesleri geliyor,
Şehitler Allah’a

yükseliyor!
Üstünde titreşen
bin figanı zar,
Bu gece gök baştanbaşa kanlı bir
mezar!”
Çanakkale ruhunu
anlatmak zor! O imanı
tarif etmek zor.
Bu millet Çanakkale’yi
ve Çanakkale şehitlerini unutarak yaşayamaz!..
Milli Mücadele
ruhunu genç nesillere
anlatmak zorundayız.
Cennet Anadolu’nun
kolay kazanılmadığını,
korumanında bir bedeli olduğunu anlatmak zorundayız.
Çanakkale şehitlerini, Milli Mücadele
şehitlerini ve tüm
şehitlerimizi minnetle,
şükranla anıyoruz!...
Ruhlarına binlerce Fatihalar yolluyoruz!..

Sorgun Belediyesi uyardı:

Akdağ’da
Sosyal izolasyona uyalım
tedbirler
artırıldı

Sorgun Belediyesi,
korona virüs vakasının
açıklandığı ilk andan
itibaren dezenfekte
çalışmalarına devam
ediyor.
Belediye bünyesinde kurulan ekipler ve
kriz masası ile ilçede
çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Sorgun
Belediye Başkanı Erkut
Ekinci, vatandaşları
özellikle 14 kuralı
ve sosyal izolasyona
uymaları konusunda
uyardı. Belediyenin
çalışmaları hakkında
bilgi veren Başkan
Ekinci, “ Korana virüse
karşı ilk andan itibaren

önlem alan belediyemiz terminal, camiler,
parklar, ortak kullanım
alanları başta olmak
üzere tüm kamu kurum
ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını
hızla devam ettirmektedir. Belediyemizin
yapmış olduğu çalışmalardan daha önemli
olan vatandaşlarımızın
kişisel tedbirlerini alıp
duyarlı olmaları ve
özellikle yakın temas
ve kalabalık ortamlarda
bulunmamaya dikkat
etmeleridir” ifadelerini
kullandı.
Eda DEMİREL

Akdağmadeni Belediyesi korona virüs
tedbirleri kapsamında ilçede toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına
devam ederken, bir yandan da yine toplu
kullanım alanlarının faaliyetlerini durdurma
kararı aldı.
Akdağmadeni Belediyesi korona virüs
tedbirleri kapsamında ilçede toplu kullanım
alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam
ederken, bir yandan da yine toplu kullanım
alanlarının faaliyetlerini durdurma kararı
aldı. Bu kapsamda perşembe günleri ilçede
kurulan halk pazarının ikinci bir bildiriye
kadar kapalı olacağı belirtildi. Akdağmade-
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ni belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi; “Alınan sağlık tedbirleri
kapsamında perşembe günleri ilçemizde
açılan Halk Pazarı ikinci bir bildiriye kadar
kapalı olacaktır.”
Eda DEMİREL

14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile Yozgat’ta görev yapan
doktorlar arasından yılın doktorları seçildi. İl Sağlık Müdürü
Fatih Şahin, yılın doktoru seçilen
Yozgat Şehir Hastanesi Nefroloji
Uzmanı Uzm. Dr. Vedat Gencer
ve Şefaatli Aile Hekimi Dr. Hakan
Işık’a plaketlerini takdim etti. Şa-

hin, yılın doktoru seçilen Gencer
ve Işık’ın unvanlarını emeklerinin karşılığı olarak aldıklarını
belirterek, “ Yılın doktoru seçilen
hekimlerimize Yozgat’a vermiş
oldukları hizmetler ve öz verili
çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Eda DEMİREL

Alış: 483,08
Satış: 494,01

BURUK ANMA

Yozgat’ta 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 105. yıl dönümü törenleri
yapıldı.
Her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü
ve Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl
korona virüsü tedbirleri dahilinde
sadece Şehitlik anıtına çelenk sunulması ile gerçekleştirildi.
Yozgat Şehitliği’nde yapılan
törene Vali Kadir Çakır, Belediye
Başkanı Celal Köse, Alay Komutanı
Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet
Müdürü Murat Esertürk, Aile ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli katıldı.
Şehitler için dua edildikten
konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır,
tüm şehitlere Allah'tan rahmet,
hayatta olan gazilerimize sağlıklı
sıhhatli hayırlı ömürler diledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
ile ilgili uyarılardan bulunan Çakır,
"Özellikle yurt dışından gelen
bütün vatandaşlarımız rica ediyoruz

14 gün dışarı çıkmasınlar. Eğer dışarı çıkan ve hastalık belirtisi olan
olursa mutlaka Alo184 hattına ihbar
edilsin. Bu bizim için önemli bir
süreç, bunu en iyi, en hafif şekilde
atlatmak zorundayız. Bu hem kul
hakkı hem de kanunu bir zorunluluk. Bu alanda Sağlık Bakanlığımızın talimatları hem bizlere geliyor
hem de televizyonlar aracılığıyla
halka duyuruluyor. Bu talimatlara
harfiyen uyalım. Elimizden gelen
bütün gayreti gösterelim" dedi.
Yozgat’ta devamlı toplantı
halinde olduklarını belirten Vali
Çakır, “bunları çok detaylı şekilde
belirtmiyoruz ama paylaşılması gereken bütün noktaları paylaşıyoruz.
Biz burada Sağlık bakanlığımızdan
gelen talimatları harfiyen yerine
getirmek. Bunun dışında toplu alanlarda İç İşleri bakanlığı tarafından
gelen talimatlar var. Onun uygulanması için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

DOLAR

Alış: 5,94
Satış: 5,95

PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

PAZAR

Akyol ile görüştüğü ve aileye her
türlü desteğin verileceğini belirttiği öğrenildi. Baba Mustafa Akyol,
kızının böbrek ve şeker hastalığı
ile mücadele ettiğini, geçen hafat
Perşembe günü nden bu yana
yoğun bakımda korona virüs tedavisi gördüğünü ifade etti. Türkiye
Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı da Avusturya'da yetkililerle
görüşerek, Yonca Akyol'un ailesi
ve yakınları olmak üzere gerekli
testlerin yapılacağını dile getirdi.
Yine aileye psikolojik ve fiziki her
türlü desteğin verileceği açıklandı.
Öte yandan yine Yerköy İlçesi'nde
umreden dönen iki vatandaşın da
korona virüs şüphesi ile karantinaya alındığı iddia edildi.
Eda DEMİREL

TEL: 217 63 63

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:15 06:39 12:54 16:17

18:58 20:16

BUYUK ZAFER
105 YASINDA

Düşman gemilerinin Çanakkale'nin serin sularına gömüldüğü günün üzerinden 105 yıl geçti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da anma töreni düzenlendi.
Bu yıl ki anma törenleri
koronavirüs tedbirleri kapsamında dar bir çerçevede
düzenlendi. Biz de Çamlık
Gazetesi olarak Büyük Zaferin 105’inci yılında vatandaşlara, ‘18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferinin yıl dönümü
size neyi ifade ediyor. Korona virüsü nedeni ile kutlamalar iptal edildi! Bununla
ilgili görüşlerinizi paylaşır

Korona virüsten
Korona virüs dünyada can
almaya devam ediyor. Her gün
binlerce ölüm haberi gelirken
Sağlık bakanı Fahrettin Koca da
Türkiye’de bir hastanın korona
virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı. Virüs bu sefer Yozgat’ı ağlattı.
Avusturya Linz şehrinde yaşayan
ve Yozgat Şefaatli nüfusuna kayıtlı
olan 27 yaşındaki Yonca Akyol,
tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybetti. Akyol’un şeker hastalığı
ve böbrek yetmezliği ile mücadele
ettiği ve tedavi gördüğü hastanede korona virüs nedeniyle hayatını
kaybettiği öğrenildi. Akyol’un
cenazesinin Şefaatli’ye getirilerek
ivedilikle defnedileceği kaydedildi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi
Ozan Ceyhun'un baba Mustafa

ÇAMLIK ECZANESİ
ECZANESİ
DAMLA

Tekke Mah. Develik Cami
Sok. 1 nolu Sağlık Ocağı Yanı
No:8/21(Eski Devlet Hastanesi
Acil Çıkış Karşısı)

Vatandaşlara Çanakkale Zaferini sorduk

Mustafa Torun: “18
Mart bana şehitlerimizi
anımsatıyor. Koronavirüs
nedeniyle anma törenlerinin yapılamamasından
dolayı üzgünüz. Keşke
virüs olmasaydı. Şehitlerimizin rahmetle, minnetle
anabilmiş olsaydık. Benim
kardeşimde uzman çavuş.
Allah yardımcıları olsun.
Şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum”

hayatını kaybetti
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Ömer Tansel: “18 Mart
1915 Türk tarihi açısından
son derece önemli bir
gündür. Çünkü 18 Mart
1915 Osman ordusunun
bir yeniden dirilişidir.
Alınan önlemlerin gerekli
olduğunu düşünüyorum.
Çünkü insanlarla olan
irtibatımızı kesmek zorundayız. Bu gerekliliklerin
herkes tarafından yerine
getirilmesi gerekiyor”

mısınız?’ sorusunu yönelttik.
Vatandaşlar, anma törenlerinin bu şekilde düzenlenmesini olumlu buluyor.
Vatandaşların 18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferinin
yıl dönümü size neyi ifade
ediyor. Korona virüsü nedeni ile kutlamalar iptal edildi!
Bununla ilgili görüşlerinizi
paylaşır mısınız?’ sorusuna
verdiği cevaplar ise şöyle:

Salih Deveci: “Çanakkale ruhu bütün Dünya’ya
karşı göstermiş olduğumuz büyük bir zaferin
adıdır. Milletin azminin, iradesinin ve iman
gücünün göstergesidir.
Öyle bir imandır ki, öyle
bir inançtır ki siperi terk
etmeyip, sonuna kadar
savaşan, şehit olmayı
mertebe sayan, şeref
sayan bir milletin torunlarıyız biz. Bu bize gurur
veriyor. Bu konuda toplumu düşünmek gerekiyor.
Devlet büyüklerimiz böyle
bir karar almışsa. Bizi de
saygı duymak düşer. Ben
bu kararı yerinde buluyorum”

Durmuş
Deniz
Avcı:
“18 Mart
benim için
Şehitlerimizi ifade
ediyor.
Anma
törenlerinin iptal edilmesi
alınması gereken önemler”

Osman Gökçek: “Şehitlerimizi hatırlatıyor. Anma
törenlerinin iptal edilmesini önemsiyorum. Sağlık
çok önemli. Bu kararı
yerinde buluyorum”

Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi
birlik ve beraberliğin gösterildiği en güçlü tarihi dönüm
noktasıdır.
Tarihin unutulmaz kahramanlık destanlarının yazıldığı
18 Mart'ta birçok askerimiz
şehit düşmüştür.
Öğrencilere ders kitaplarında anlatılan, her sene çeşitli
etkinliklerle anılan şanlı zaferimiz "Çanakkale Geçilemez!"
ilkesiyle hafızalardan silinmemek üzere tarihe yazdırılmıştır.
1915 ve 1916 yılları arasında süren ve yaklaşık 300.000
kahraman askerimizin şehit
olduğu savaş büyük bir zaferle
bitmişti.
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Selamlaşmak

YAHYA
AKSOY
Selamlaşma konusunda uygarca bir yolu
seçelim ve hep birlikte
alışkanlık haline getirelim.Elini kalbine koyarak
önce güler yüzle gönülden
bir selam, sonra tatlı bir
kelam…
Bulaşıcı hastalıklar
yaygın hale gelince herkes telaşlanıyor. Resmi ve
tıbbi açıklamalar yapılarak
“el sıkışmadan,öpüşmeden uzaktan selamlaşmaları ve vücudun savunma
sistemlerini güçlendirici
beslenmeleri konusunda insanlar uyarılıyor ve
bilgilendiriliyor.
Atalarımız ,”Bir
musibet bin nasihatten
iyidir,” demişler.İnsanlar
kötülükleri gördükçe ders
alıyorlar, oysa ki aklını,
mantığını iyi kullanarak
ve hayatı doğru okuyarak
doğruyu, güzeli, iyiyi gör,
bul, tanı, yap, uygula ve
başarı ile birlikte huzuru
bul…
Doğru olanı bulmak,bilmek ve uygulamak için
mutlaka kötü bir olayla
karşılaşmamız mı gerekiyor. Akıl, bilgi,araştırma
,bilim ne işe yarıyor? Vurdumduymazlık bireysel ve

toplumsal alışkanlık haline
gelmiş.”Bana bir şey
olmaz” anlayışı yaygın.
Oysa insan,insanlarla,
doğayla ve diğer canlılarla birlikte yaşıyor ve
yaşamak zorunda.O halde
hep birlikte,bilgilnmek ve
bilinçlenmek gerekiyor.
“Eğitim bir yol ise,kültür kişinin bu yolda kazanımlarının tümüdür” diyen
Prof.Bozkurt Güvenç bize
yol göstermekte.
Hijyenik olan selamlaşma üzerinde önceden
insanlar eğitilseler ,alıştırılsalar olmaz mıydı ?
Eğitim,sağlam ve sağlıklı
alışkanlıklar kazandırma
sanatı değil mi? Çağdaş
eğitim çağdaş toplumu
ortaya çıkarmayacak
mı ? Yaşadıklarımıza ve
karşılaştıklarımıza bakınca
çok düşünmemiz gerektiği
ortaya çıkmakta…
İnsanoğlu durur durur
tehlike kapıya gelince
harekete geçermiş.”Bu
gerçeği en iyi olarak bir
halk sözü anlatmakta:”Sığırcının avradı-karısı,sığır
gelince kıvradı!”
Köyün bilgesi Hacı
Yusuf Amca, “ insanlar,
vurdum duymaz ,zararlı
şeyleri gördükçe kafaları
dank eder, kendine gelirler kıpırdanırlar.
kışa hazırlık yapan
karıncalardan , sıkışınca
yumurtlayacak kümes
arayan tavuktan ders almazlar,yan gelip yatmayı
severler,” derdi.
Selam vermek sözü
geçtiği zaman aklıma,
Klasik Türk Edebiyatının
ünlü şairi,

(1480 -1556 ) yılları
arasında Irak’ta yaşamış,
Oğuz- Bayat Boyu’na
mensup Azeri Türkü
FUZÛLİ aklıma gelir.İhtiyarlığında vakıftan aldığı
maaşı kesilince yazdığı
şikâyetnâme’de:
“Selam verdüm rüşvet
değildür deyu almadılar,
Hükm gösterdim
faidesüzdür deyu mültefit
olmadılar,” demiştir.
Selam versen rüşvet
diye almazlar, vermesen
‘insan bir selam verir’ diye
söylenirler. Eskiden böyleydi.Şimdide, el sıkışsan,
yüz yüze öpüşsen ‘aman
gribim yaklaşmayalım‘
diye seslenirler.
Öyleyse , yapılması
gerekenler konusunda
sonuca varalım ve bunu
alışkanlık haline getirinceye kadar sürdürelim.
Grip geldi uzaklaş, grip
gitti yaklaş ve ol sarmaş
dolaş,öp şapur şupur,
bel kırarak ,el çırparak
kurbanlık alır gibi ! selamlaşma yol ve yöntemlerini
bırakalım.
Tam zamanı uygarca
selamlaşalım , toplum
olarak buna alışalım.
İlâhi buyruklar da “ selam
sevaptır” denmekte.Selam şekille olmaz gönülle
olur.Elini kalbin üzerine
götürerek,yada başını
hafif eğerek selamlaşmayı yaygınlaştırmak daha
akıllıca ve medeni olacak
diye düşünmekteyim.
Türkmenistan’da yaptığım İpek Yolu araştırmalarında Prof.Dr. Kakacan
Atayev eski Türklerde
selamlaşma hakkında

bana bilgiler ve kaynaklar
verdi :
İslamiyet öncesinde
Orta Asya’da selamlaşmalar şöyle :
-İnsanlar ellerini ve
kollarını karşılıklı olarak
uzatıp birbiri üzerine
koyarak baş ve vücutlarını
hafifçe eğerek selamlaşmışlar…
-Han, hakan,emir gibi
yöneticiler,sağ el kalbin
üzerine götürülerek, sol
diz yere doğru,vücut ve
baş diz üstüne hafif eğilerek selamlanmakta…
-Küçükler, büyükleri
başlarıyla selamlamaktalar.Büyükler de küçüklerin
sırtlarını sıvazlayarak,başlarını okşayarak sevgilerini ifade etmekteler.
-Bilginleri, önlerine diz
çökerek ve şapka çıkararak selamlıyorlar.
-Şaman, davuluyla
halkı selamlıyor…Bütün bu
selamlaşmalar minyatürlere de yansımıştır.
Eski yıllarda öğrencilerin,öğrenci oldukları belli
olsun diye, kenarı kokartlı
ve terekli şapka giymeleri
zorunlu tutulurdu.
Yalnızca öğretmenlerini, ellerini şapkaya götürerek asker selamı gibi
selamlamaları öğretilir ve
istenirdi…
Çocuklar ve büyükler
hiçbir zaman şapır-şupur
öpülmezdi…
Asker, sivil ve resmi
giysili meslek grupları
arasında şapkalı ve şapkasız olarak selamlaşma
usulleri de vardır. Bunlardan örnek alınmalı.Bazı
ülke liderleride bu konuya

öncelik vermekte.Sağlık
kurumları yöneticileri ve
akademisyenler halka
açıklamalar yapmakta.
Batı ülkeleri liderleri
son günlerde uzaktan
selamlaşmaktalar.Ellerini
yumruk haline getirip,
değdirmeden karşılıklı
tutanları görmekyetiz.
Arap ülkelerinde sağlı
sollu üç kez öpüşme ve
omuza baş koyma usulünün Türk kültürü ile hiçbir
bağı olmasa gerek. Haka
dansında ve Kızılderili
çubuğunda da selamlama
vardır. Uzak doğda,Hindistan’da, Japonya’daki
gibi elleri ve kolları öne
doğru birleştirip gülümseyerek başla hafif selamlaşma usulü de bulaşıcı
hastalıklar ve uygarlık
açısından çok anlamlı olup
günümüz ve yarın için çok
geçerli olacak bir yöntemdir.
Buna alışalım. Selamlaşmak günümüzde azalsa da insana yakışan bir
davranıştır. sözle selam
verilir,sözle alınır.Gönülden glir, ellle sıkmayla
ve öpüşmeyle bir ilgisi
olmasa gerek.
Fötr şapka , baştan
sağ elle çıkarılarak kişilerin özelliği ve önemine
göre yukarıya doğru
kaldırılır…Kalabalıkları
şapkayla selamlamak
için şapka çıkarılarak
havaya doğru ileri- geri
sallanır,gülümsenerek baş
eğilir. Burada önemli olan
gülümsemektir.İzleyici
şapkaya değil, selamlayan
kişinin yüzüne ve gözüne
bakar ve mesajı oradan

alır…
Size şu kişiden çok
selam getirdim denince
,“Selamı getiren de götüren de sağ olsun” diye
karşılanır halk arasında
. “ Bir çift selamın yeter
,selam sabah yok mu ?
selamın başım üstüne,
Tanrı selamı, selam selam
üstüne geldi, selamı
sabahı kesti, selam en
iyi referanstır, selam ver
selam al , kuşlar, çiçekler
ve bütün canlılar alabilene selam verirler , kuşlar
sesiyle, ozanlar sazıyla
sözüyle selam verirler, bir
tek selamı gelse yeter,
şapka çıkarmak,sanatı,sanatçıyı, sanat eserini
selamlamak,hafif selam,
ağır selam,” gibi söylemler de bulunmakta. Başına
buyruk insanlardan oluşan
”Selamsızlar Bandosu “
filmi de çevrilmiştir.
Resmi dairelere giren
vatandaşlar da başlarında
ne varsa çıkararak sözle
selam verirler.
Düğünlerde çok sayıda
konuğun ,ellerini sıkmak
ve öpüşmek yerine, toptan selamlandığına dair
örnekler de bulunmaktadır:
Yıllar once Boğazlıyan
Yoğunhisar Köyü’nden,
Oğulcuk Köyü’ne düğüne
gelen topluluğu düğün sahibi , şapkasını başından
eline alarak ve sağ elini
kalbi üzerine koyarak şu
sözlerle selamlamış:
“Yoğunhisar'dan geldiniz/Kırıldınız öldünüz/
Birinize demiyom/Hepiniz
hoş geldiniz!.”
Çok sayıda insanın

elini sıkmaktansa ,bu
dizelerle ve elini kalbi
üzerine götürerek hoş
geldiniz demek en kalbî,
en doğru ve en sağlıklı
selamlaşma olsa gerek.
Esas selam kalpten kalbe
akan sevgidir, el sıkmak,
ayak vurmak, yüz, göz
öpmek şeklen yapılan
hareketlerdir. Uygarlık
ölçülerini esas almak
insanı ve toplumu önce
griplerden sonra da diğer
hastalıklardan korur …
Sağlıklı-uygar selamlaşma yollarını salgın
hastalıklar gelmeden
önlemeliyiz. Orta Asya’da
atalarımız ve Anadolu’da
halkımız bulmuştur.Bu
örneklerden yararlanmalı
ve sağlıklı selamlaşma
yöntemlerini toplum
olarak alışkanlık haline
getirmeliyiz.
“İnsanlar, kıyafetlerine
göre karşılanır,bilgisine
göre uğurlanırlar.”
Önemli olan şeklen değil ,kalben selamlaşmaktır.Kalbin sevgisi ve selamı gülümsemeyle yüze
ve gözlerin içine yansır;
"öz gülerse göz güler,öz
ağlarsa göz ağlar."Aklın,bilimin ve uygarlığın ışığından gidilmez ise analar
da ağlar, babalarda…
Selamlaşmak gönülden gelmeli göze ve
bedene sinmeli karşıdakini etkilemelidir.Bu etkilerle karşıdaki insanlarda
selamlara cevap vererek
gönül sevgisini paylaşmalıdır. Selam insanın insana
verdiği değerin ilk göstergesidir. Unutulmamak için
unutmayacaksın.

Korona standartlarında Eczane!
Yozgat’ta eczacılık yapan Mehmet Ali
Çakır, eczacılığın sadece raftan alıp ilaç
vermek olmadığını söyledi.
Çakır, “Eczacıların temel görevlerinden bir tanesi de halk sağlığını korumaktır. Eczanelerde birinci basamak
sağlık hizmeti kurumlarıdır. Bu sebeple
biz korona virüsüne karşı ilaçtan daha
ziyade hastalığın önlenmesi noktasında
insanların yapması gereken konularda
hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Bunun
içinde eczanemizde ilk başta hastalar ne
yapmalı diye afiş aşmıştık. Korona’dan
çekinin ama korkmayın, tokalaşmayın,
ellerinizi sabunla yıkayın gibi afişler
aşmıştık” dedi.
1 METREDEN FAZLA
YAKLAŞMAYIN
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önemli tavsiyelerinin olduğunu ifade eden
Çakır, “Sosyal mesafeden mümkünse bir
metreden daha fazla yaklaşmayın deniliyor. Onun için eczanemizin bir bölümüne
büyük bir afiş yaptırdım. Çünkü hastalık

damlacık yolu ile bulaşıyor. Arada ne
kadar mesafe olursa o kadar uzak kalabiliyoruz. Dolayısıyla halk sağlığını önlemek
bakımından bunu yaptık” dedi.
MALZEME BULUNMUYOR
Çakır, “Bugünlerde sizlerin de kulağına geldiği gibi maske, kolonya, el dezenfektanı bulunmuyor. Aslında bunlar bulunabilir ama bizler eczacılar olarak daha
önce 30 kuruşa sattığımız maskelerin bir
anda fiyatların yükselmesinden rahatsızlık
duyduk. Hastaların ihtiyaç duymasına
bunun da farkında olmamıza rağmen bu
fahiş fiyatlardan dolayı duyduğumuz rahatsızlık nedeniyle birçok eczacı arkadaşımızla eczanede maske bulundurmadık.
Dezenfekte temin edemedik” dedi.
MASKELER DOĞRUDAN
DOĞRUYA KORUMUYOR
Tek kullanımlık maskelerin insanları
doğrudan doğruya korumadığını belirten
Çakır, “Bu maskeyi takması gerekenler
öksürüğü, hastalığı olanlardır. Onlar da
başkasına doğru gitmesin diye takılıyor.
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Telefon: 0532 420 97 17

El dezenfektesi, kolonya diyoruz ama bu
hastalığın önlenmesi ve bulaşmamasının
en büyük etkenlerinden bir tanesi de
ellerimizi sık sık sabunlu su ile en az 20
saniye yıkamaktır” dedi.
‘Eczacıların temel görevi insan sağlığını korumaktır’ diyen Çakır, “Eczanelerin
temel görevi halk sağlığını, koruyucu
sağlık hizmetlerine yardımcı olmaktır.
Bu bakımdan bütün arkadaşlarımız buna
dikkat çekiyor. Ayrıca eczanemizde
şeritler çekerek sandalye aralıklarını belli
mesafelere çektik. Bu hassasiyetleri gösteriyoruz. Vatandaşlarımız kendi sağlığı
ve başkalarının sağlığı açısından kalabalık yerlere girmesinler, ellerini yıkasınlar
ve sosyal mesafeyi de ayarlasınlar. Bunu
daha az riskle defetmenin yolu da sağlık
bakanlığının tavsiyelerine uymakla ve
dikkat etmekle geçecektir. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve hastalık
bulaşmadan hayırlı ömürler diliyorum”
diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

Yozgatlı Hasan

YOZGAT’IN iLK iŞiTME
MERKEZi
ten sonra, konuyu kınaya

YOZGAT

getirir.
– Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı
sordu, ben bilemedim.
Arkadaşlarımın arasında
mahcup oldum. Kınanın
bir mânâsı varsa bildir de
kumandanıma söyleyeyim.
Mektup Yozgat yollarına
çıkar ancak ne vakit varır
bilinmez. Cevap gelir mi
gelmez mi, anasına ulaşsa
Yozgatlı Hasan’ın lakabı
okur mu, okutur mu belli
da “Kınalı Hasan” olmuş
değildir. Lakin ÇanakkaÇanakkale’de savaşır iken.
Hasan, Yozgat ilinin Sarıka- le’de sürekli sırtlan gibi
saldıran düşmana karşı
ya kazasına bağlı Kara Yakup köyünden (Günümüzde koymak lazım geldiği
için ihtiyat kuvvetlerinin
Beldedir) gelerek Çanakfazla bekleyecek zamanı
kale’de savaşa katılmıştır.
yoktur. 2. Bölük de savaş
Çanakkale Savaşı adeta
içerisinde üzerine düşen
bir değirmen misali insanıvazifeyi yapar. Bu öyle
mızı öğütür iken, yaşanan
bir harptir ki, dünyada eşi
yüksek kayıplar nedeniyle
benzeri olmayan bir vahşet
gönüllüler ve askerlik çayaşanmaktadır. Anadoğında olmamasına rağmen
lu’nun kınalı koç yiğitleri,
yaşı yakınlamış olanlarda
ellerindeki kıt imkânlarla,
askere alınmak zorunda
adeta etten bir duvar örüp
kalınmıştır.
düşmana geçit vermeden
Daha bıyıkları terlemenamusları için, vatan için
miş bu delikanlı, kendisi
vuruşmaya başlamışlardır.
gibi gencecik arkadaşları
Bu ateş cehenneminde
ile beraber yayan yapıldak
nice
kınalı koç yiğitlerimiz,
günlerce yürüyerek Yozkörpecik
delikanlılarımız
gat’tan çıkıp Çanakkale’ye
şehit
olmakta,
Avrupalının
ulaşmış.
kan
içen
canavar
makiBurada sayısı azalan
neleri,
gemileri,
topları
birliklere yapılan takviyeler
esnasında 64. Piyade Alayı, Gelibolu’yu bir kan gölüne
çevirmektedir.
1. Tabur, 2. Bölüğe intisap
Aradan iki aya yakın
edip çakı gibi Mehmetbelki
fazla zaman geçmişçik olmuş arkadaşları ile
tir.
Bir
gün Yüzbaşı Sırrı
birlikte.
Bey’in
bölük karargahına
KINALI HASAN
birkaç
mektup ulaşmıştır.
HIKAYESI
Yozgat’ın
Sarıkaya İlçesi
Hasan’ın bulunduğu 2.
Kara
Yakuplar
köyünün köy
bölüğün komutanı Yüzbaşı
katibi
mektubu
Hasan’ın
Sırrı Bey olarak kayıtlarda
anasına
ulaştırmış
ve anasıyer almaktadır.
nın
söylediklerini
de
yazıp
Yüzbaşı Sırrı Beyaskercepheye
yollamıştır.
Yüzbalerini savaşa bizzat hazırşı Sırrı Bey mektubu alarak
lar, talimlerini kendi yaptıokumaya başlar. Mektup da
rır, sürekli birlik içerisinde
Hasan’ın anası şunları yazdolaşarak askeri ile tek tek
mıştır: “Yavrum, Hasanım,
sohbet eder dertleşirdi.
Genç yaşına rağmen bir Kınalı Kuzum, Mektubun
geldi, sanki dünyalar bebaba edasıyla askerine kol
nim oldu. Köy kâtibi okudu,
kanat gerer, cephede her
ben ağladım. Kumandanını
biri ile tek tek ilgilenirdi.
pek sevmişsin, ne güzel!
Yüzbaşı Sırrı Bey talimO senin babının yarısıdır.
lerine başlamadan önce,
birliğine yeni katılan asker- Sakın ola yavrum kumandanının emrinden çıkma,
leri ile tanışmak ve sohbet
önünden aykırı geçme.
etmek ister ve dolaşmaya
Ateşe bas dese basasın
başlar.
yavrum. Kars’tan, Siirt’ten,
Asker arasında dolaAdana’dan, Uşak’tan arkaşırken Hasan’ın başındaki
daşların olmuş. Birbirinizi
kına Sırrı Bey’in dikkatini
çok sevip iyi geçinirmişsiçeker. Cepheye gelen asniz. Elbette öylesi yakışır
kerlerin sağ ellerinde, sağ
elinin üç parmağında ya da yavrum. Onlar senin dünya
sağ ayağının parmaklarında ahret hakiki kardeşlerinYeni Şehir Hastanesi
dir. Ana
Sakın Giriş
onları incitme
kına görmeye alışıktı Sırrı
yavrum.
Sütümü
Kapısı
Karşısı
ŞOK
Market
ve sana
Bey ama baştaki kınayı ilk
helal
etmem.
defa görüyordu.
Kaytan Eczanesi yanı Kumandanın
saçındaki kınayı sormuş.
Hasan’a bunun manasıYOZGAT
nın ne olduğunu sorduğun- Bunda bilmeyecek ne
varmış ki yavrum? Bizim
da Hasanutandı, üzüldü ve
burada Allah için kurban
dedi ki komutanına:
seçilen koçların başını kına
-Komutanım, buraya
geleceğim vakit anam yaktı ile süslerler. Ben de dört
kardeşin içerisinde en çok
bu kınayı. Ben de niye diye
seni sevdiğim için seni vasormadım.
tan, millet ve Allah yolunda
Sırrı Bey:
kurban olarak seçtim. O
-Öyleyse bir mektup
yüzden başını kınaladım.
yaz da sor bakalım, biz de
Anan Hatçe”
öğrenmiş olalım.
Sırrı Bey, iki gözü iki
Hasan: -Ben yazı yazçeşme
mektubu okur. Sonmasını bilmem ki komutara
posta
erini çağırır.
nım.
-Şu
Yozgatlı
Kınalı HaSırrı Bey: -Öyleyse sen
san’ı
bulun
bakalım.
Mektusöyle bölük yazıcısı yazsın
bunu
ona
ben
okuyacağım,
köyüne, bakalım ne cevap
onun okuması yoktu.
gelecek?
Çok geçmez posta eri
Hasan: -Baş üstüne kogeri
döner.
mutanım. Bir istirahat anın-Kumandanım
Hasan
da bölük yazıcısı Hasan’ın
bir
hafta
önce
Arıburnu’nyanına gelir. Hasan söyler,
daki şiddetli muharebede
o yazar.
Hakk’a yürümüş.
Selam kelamdan sonra
Sırrı Bey, orada gözHasan, bulunduğu yerin
yaşlarına
hakim olamaz.
güzelliğinden, çiçeklerin
Düşmanın
onca güce rağkokusundan, arkadaşlarının
men
Çanakkale’yi
neden
dostluğundan, komutanının
geçemediğini
bir
kez
daha
tatlı dilinden bahsettikanlar…

iŞiTME MERKEZi
HÜSEYİN
KOÇ

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

Kendi yaptığı cihazla petek temizliyor
Yozgat Sanayi
esnaflarından Mehmet Tüzüner, kendi
yaptığı cihaz ile araç
peteklerini temizliyor. Tüzüner, “Kendi imalatımız olan
bir makine yaptık.
Orijinal makinalardan
yüzde yüz farklı bir
cihaz. Kalorifer peteklerini açmama gibi
bir şansı olmuyor.
Ya açıyor ya patlatıyor” dedi. Makinayı
kendilerinin yaptığını
belirten Tüzüner,
“bu makine arabanın
karbüratördeki tıkanıklıkları temizliyor.
Sanayi esnafı olarak
kış şartlarında dolayı
işlerimiz düşük” diye
konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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Serçe Ve Sığırcık Kuşları - 2

SATILMIŞ
ŞAHİN
Çök çök çök.. gördün mü? şu destenin altına girdi. Koş
yakala onu….” Nasıl
bir koşu Allah’ım
topukları kalçasına
değiyor. Eyvah! kaçtı
gitti bıldırcın.  

“Zilaat tepesi” ile
“Kale tepesi” karşılıklı
iki pehlivan gibi bir
birlerine heybetli heybetli bakıyorlar. Bu
ikisi arasında, Yamaç,
Kızlar Kayası, Eliçek
Tepesi, Aptal Tepesi.
Bu tepeler arasına
serpilmiş kırmızı kiremitli evler ve köyün
tam ortası sayılacak,
küçük bir bayırda
yarım asırlık cami,
eski güzelliğinden bir
şey kaybetmemiş gibi
duruyor.
Sığırcık kuşu süzülmeye devam eder…,
söyle bir bakışta, Taş

oluk, Gülübağ, Çiftepınar, Çiçir, Kayapınar, Şekir’in pınar,
Zeynep’in pınarı,Veliler’in pınarı…., en soğuk olanı hangisiydi?
Galiba suya en soğuk
olan Kayapınar’dı.
Gidip suyu ondan
içmeliydi.
Evvah! O da ne?
Şurası benim eski yuvam, ne olmuş böyle;
duvarlar yıkılmış, çatı
çökmüş, adeta virane
gibi gözüküyor, yoksa
baykuşlar mı tünemiş? Baba ocağım
yok olmak üzere. Yıkılan sadece duvarlar

değil, çöken sadece
çatı değil, hatıralarım der ve Ozan’ın
şu mısraları dökülür
dudaklarından;
Eve indim dertli
dertli,
Evim benden kasavetli,
Kapı kitli, baca
kitli,
Köyüm eski köyüm
değil.
Her gün dolup taşan hane,
Misafirle coşan
hane,
Şimdi olmuş bir
virane,
Köyüm eski köyüm

değil.
Ben bu ocağı
yeniden tüttürebilir
miyim? Şu tepeye,
yok yok şu tepeye, bir
yuva yapayım. Hem
seyri de güzel. Sabahları güneşin ufuktan
kip kırmızı (Nar gibi)
doğuşunu, yuvarlak
(Kağnı tekeri gibi)
oluşunu seyrederim…
Sonra derin bir nefes
alıp, boğazında düğümlenen yumruktan kurtulmak ister.
Yutkunur, Bir daha
yutkunur. Kahrolası
düğüm bir türlü boğazından gitmez. Sızla-

yan burun kemikleri
ve sonrası yanaklara
süzülen gözyaşı.
Sonra başını kaldırıp, derin bir iç çektikten sonra “olmaz” der
aklı. Zaten zorunluluk
nedeniyle göçmen olmamış mıydın? Bunca zamandan sonra
sen, “burada da garip
kalırısın” der sığırcık
kuşu. Zira, yaban
ellerde de olsa bir
düzenin, yuvan ve
yavruların var. Bin bir
zorlukla kurmuş olduğun düzenini bozup
tekrar buraya yerleşmen olmaz. Ancak

ANMA

Yozgat’ın yetiştirdiği Kıymetlerden,
Yiğit Dava Adamı, Değerli Dostum,
Arkadaşım, AK Parti Yozgat eski İl
Başkanlarından,
Yozgat Siyasetine Farkındalık
Kazandıran Gönül Adamı Merhum

Metin EROĞLU’nu

Ebediyete intikalinin 11’inci
sene-i devriyesinde
Rahmet ve özlemle anıyoruz.
Kabrin Nur, Mekanın Cennet Olsun Kardeşim

Zafer ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

“insanın hem doğduğu
topraklara hem de
doyduğu topraklara
karsı sorumluluğu
vardır.” Sonra kendine sorar “senin vatanın neresi?”…. düşünme bu soruyu der.
Sılay-ı rahim unutulur
mu? Özledikçe yine
gelirsin. Hayalini bu
sene ertele, seneye
geldiğinde yeniden
düşünürsün der “vatansız” sığırcık kuşu.
Milyonlarca Anadolu insanının kaderi
olan bu “yürek acısı”
daha uzun süre devam edecek gibi.
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‘Helalinden kazanmak

için uğraşıyoruz’

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu 40 yaşındaki Klass rot balans sahibi Çavuş Tüzüner oldu. 20 yıldır esnaflık yapan Çavuş Tüzüner’e mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.

Spor tesislerine

korona virüs temizliği
Dünyayı ve Türkiye’yi sarsan
korona virüs salgının ardından Yozgat Gençlik İl Müdürlüğü tarafından spor tesislerinde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“ Dünya sağlık örgütü (WHO)
tarafından 11.03.2020 tarihinde yeni
korona virüs (COVID-19) dünya
çapında salgın (Pandemi) olarak
duyurulan ve Ülkemizde ilk va-

kanın yaşanması ile birlikte Spor
Salonlarımız, Gençlik Merkezlerimiz ve Yurtlarımıza bilgilendirme
broşürlerimiz ve hijyenik koruyucu
ürünler yerleştirilmişti. Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında
Gençlik Merkezleri, Spor Salonlarımızda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Sırasıyla Yurtlarımızda
yapılmaya başlanan dezenfekte
çalışmaları büyük hassasiyetle
devam ediyor.”
Eda DEMİREL

Tedbiri elden bırakmıyor

20 SENEDİR BU İŞİN
İÇERİSİNDEYİM
Tüzüner, “Mesleğime
başlayalı 20 sene oldu.
Eski sanayide çırak
olarak başladım. Eski
sanayiden yeni sanayiye
geldikten sonra askere
gidip geldikten sonra
bu işyerini açtım ve 15
senedir de kendime ait
işyerimde faaliyet sürdürüyorum” dedi.
HAYALİM
KAPORTACI
OLMAKTI
Hayalimde iyi bir
kaportacı olmak vardı
diyen Tüzüner, “ama
biz rot balans ve tamirci
olduk. Mesleğimden de
memnunum.
Allah’a şükür 3-5 lira
da paramızı kazanıyoruz.
Çoluğumuzun,
çocuğumuzun
rızkını helalinden
çıkartmaya çalışıyoruz.
Mesleğimize
devam ediyoruz. İnşallah iş yaptığımız
müşterilerimiz de
bizden memnundur. Helalinden
kazanmak için
uğraşıyoruz” dedi.

ESNAFLIK ARASINDA SOĞUKLUK VAR
Klass Rot Balans
sahibi Çavuş Tüzüner,
“Eskiden çıraklık
dönemine
baktığımızda sanayide
birbirlerine
karşı
tutkunluk, arkadaşlık
ve özveri
vardı. Şuanda yeni
sana-

yiye geldik.
Biraz daha milletin
mücadelesi ekmeğini
kazanmak için mi bilmiyorum ama biraz daha
esnaflar arasında
soğukluk var.
Bizim bu caddede o kadar yok ama
dikkat ediyorum başka
caddelerde
arkadaşlar
arasında
soğukluklar
var. Ama eski
düzene
baktı-

ğımızda o zaman biraz
daha güzeldi. Eski esnaflıklar ve işler biraz daha
güzeldi”.
AHİLİK GELENEĞİ
ZAYIFLADI
Tüzüner, “Ahilik geleneği Yozgat’ta önceden
çok güzel vardı ama
şuanda biraz zayıfladı.
Şimdi yine yüzde 50 gibi
kaldı diyebilirim” dedi.
ESNAFLIKTAN
KORKMAYIN
Yeni işyeri esnaf
olacaklara tavsiyelerde
bulunan Tüzüner, “esnaflıktan korkmasınlar. İlk
etapta biraz zayıf kalabilirler. İşlerinde zayıflık
olabilirler ama bazıları
da diyebilir ki zaten
iş yok. Geçim
zor derler. Hiç
korkmasınlar.
Cenabı Allah
varken rızıklarını kazanırlar.
Dürüst olsunlar, çalışsınlar.
Çalışan adama,
dürüst olan
adama her
zaman ekmek
vardır. Her
zaman bir iş
vardır” diye
konuştu.

Dünya ve ülke genelinde
olduğu gibi Yozgat’ta da
korona virüse karşı tedbirler
had safhaya alınmış durumda. Boğazlıyan Belediyesi
bu kapsamda dezenfekte
çalışmalarını artırıyor. İlçede toplu kullanım alanlarında hijyen çalışmaları devam
ediyor. Konuya ilişkin
açıklama yapan Boğazlıyan
Belediye Başkanı Gökhan
Coşar, “Hemşehrilerimizin
sağlığı için sıkı tedbirler almaya devam ediyor, titiz ve
hassas bir şekilde ilçemiz
genelinde ortak kullanım
alanlarında ilaçlama yaparak, dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

‘POTANSiYELiNiN
FARKINDA DEĞiL!’
Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere:

Dağcılık Federasyonu İl
Temsilcisi Kemal Emre Akdere,
doğa sporları noktasında Yozgat’ın
büyük bir potansiyeli olduğunu
ancak şehrin bunun farkında olmadığını söyledi.
Çamlık TV ekranlarında Murat
Karatekin’in hazırlayıp sunduğu
Spor66 programının bu haftaki
konuğu Dağcılık Federasyonu İl
Temsilcisi Kemal Emre Akdere
oldu.
Akdere, Çamlık TV ekranlarından doğa sporlarını anlattı.
EĞİTMENLİK YAPIYORUM
Dağcılık Federasyonu İl
Temsilci Kemal Emre Akdere,
Dağcılık sporunun bir çok branşı
ile ilgilendiğini söyledi.
Akdere, “Dağcılık, kaya tırmanışı, dağ bisikleti, yamaç paraşütü,
dalış gibi doğa sporunun hemen
hemen hepsiyle ilgimiz var. Üniversite hayatım boyunca bunların
hepsinin eğitimini aldık. Şimdi de
biraz daha profesyonel boyutta
branşlarımızı daraltarak, eğitmenlik boyutunda yürütüyorum” dedi.

BİR ÇOK SPORA UYGUN
Yozgat’taki doğa sporlarının
potansiyelini anlatan Kemal Emre
Akdere, “Bizim jeopolitik yapımız bu işler için çok uygun. Dağ
bisikletinin birçok disiplinine çok
uygun. Kaya tırmanışının, doğa
yürüyüşlerinin ve yamaç paraşütü
gibi hava sporlarının icrasına çok
uygun bir bölgede yaşıyoruz esasında. Bununla ilgili daha öncesinde de çalışmalarımız olmuştu. Burada Çamlık’ta dağ bisikleti rotları
oluşturduk. Yozgat bu noktada bir
çok doğa sporunun yapılabileceği
bir yer” şeklinde konuştu.
DAHA AZ TEHLİKELİ
Dağcılık sporunun riskli ve
tehlikeli olduğuna dikkat çeken
Kemal Emre Akdere, “Siz gerekli
önlemleri aldığınız zaman, kurullarını yerine getirdiğiniz zaman
yolda yürürken başınıza gelebilecek risklerden daha az risklidir.
Dağcılık sporunda kullanılan
ekipmanlar bu iş için üretilen ekipmanlar. İplerimiz, kara malzemelerimiz, teknik malzemelerimiz test

edilen malzemeler. Risk ve tehlike
elbette var. Çünkü biz doğa sporu
yapıyoruz. Ama teknik manada
kurulları yerine getirdiğiniz zaman
yolda yürümekten daha az tehlikeli
bir spor” diye konuştu.
BİR ÇOK SPOR YAPILABİLİR
Yozgat’ın dağcılık sporunu çok
uygun bir yer olduğunu dile getiren Kemal Emre Akdere, “Bizim
çalışmalarımızda bu yönde. Kazankaya kanyonu mesela. Çok önemli
bir potansiyel. Türkiye’nin en iyi
tırmanıcılarından olan arkadaşım
Yozgat’a geldi. Kazankaya kanyonu bölgesine götürdük kendisini.
Buraya hayran kaldı. Orada biz tırmanış rotaları açtık. Bundan sonra
bu işi yapacak kişilerin kullanması
için. Bu anlamda Kazankaya çok
önemli. Çamlık hakeza trekking
ve hiking gibi doğa yürüyüşü
anlamında çok güzel bir yer. Bizim
burada daha önceden hazırladığımız yürüyüş rotaları vardı. Kısa,
orta ve uzun ölçekte. Burada hem
doğa yürüyüşü parkurlarımız var
hem de dağ bisikleti parkurlarımız

var. Bu noktada çamlık ve Kazankaya özelinde Yozgat büyük bir
potansiyel” şeklinde konuştu.
BİR YERE GETİRMEK
İSTİYORUM
‘Yozgat bu potansiyelin
farkında değil’ diyen Kemal Emre
Akdere, “Bunda tabi ki bürokratik
etkenler çok büyük önem arz ediyor. biz de daha önce yine devlet
büyüklerimizle irtibata geçtik, projelerimizden bahsettik. Yani bizim
amacımız Yozgat’ı doğa sporları
noktasında bir yerlere getirebilmek. Tanıtım faaliyetlerini doğa
sporları üzerinden yürütmek için
kendime bir misyon yükledim ve
bunun için çalışıyorum” ifadelerini
kullandı.
İLGİ BÜYÜK
Üniversite öğrencilerine dağcılık eğitimi verdiğini anlatan Kemal
Emre Akdere, “Hocam bir daha
yapalım, çok güzeldi, çok keyifli
idi gibi geri bildirimler almakta
benim için çok güzel bir duydu.
Öğrencilerin ilgilisi daha büyük”
dedi.
Murat KARATEKİN

BOZOK SOSYAL TESİSLERİ & RESTAURANT

AÇILDI

✓Testi Kebabı
✓Tandır Kebabı
✓Pide Çeşitleri
✓Izgara Çeşitleri
✓Yöresel Kahvaltı
✓Yöresel Yemekler

✓Fast Food

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ / 0 (354) 333-0166
SAĞLIK, KALİTE, GÜVEN, LEZZET...

PROFESYONEL HİZMET...

bozoktesis
wwwbozoksosyaltesis.com0

