20 MART 2020 CUMA

SAYI:2406

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

SAGLIK OLMAZSA
Kanser hasta ve yakınları dernek faaliyetleri ile moral buluyor

Ailesi de Risk Altında

ATEŞLi OLARAK HASTANEYE
GiTTi AMA DiKKATE ALINMADI
Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28
yaşındaki Türk kadın Y.A'nın ateş
ve halsizlik belirtisi ile hastaneye
gitmesine rağmen, gerekli tetkik ve
tahlillerin yapılmadan evine gönderildiği bildirildi.
Avusturya’da bir yardım kuruluşunda kasiyer olarak çalışan

ve aslen Yozgat’ın Şefaatli İlçesi
nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki
Y.A'nın cenazesi Linz şehrinde 5
kişinin bir araya gelmesinin yasak
olmasından dolayı babası amcası
ve bir Türk yakınları ile din görevlisinin katıldığı törenle toprağa
verildi.
>> 2'DE

HiCBiR SEY OLMAZ
Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi programının konuğu Yozgat
Kanser Hastaları ve Yakınları Moral Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül

Esengin ve başkan yardımcıları Hülya Karakoç ve Emine Öztürk oldu.

TEDAVİ KADAR ÖNEMLİ

Dernek Başkanı Esengin, kadınların kurduğu bir dernek olan Yozgat Kanser Hastaları
ve Yakınları Moral Motivasyon Derneği’nin
kanser hastalarına, yakınlarına moral ve
motivasyon sağlamak amacı ile kurulduğunu belirtti. Kendisinin de 8 yıl önce kansere
yakalandığını belirten Ayşe Esengin, Kanser
hastalığının tıbbi tedavinin yanında yüksek
moral ve motivasyona da bağlı olduğunu
ifade etti. >> 3'TE

Koronavirüs'e
karşı temizlik
Dünya ve Türkiye korona virüsü
ile mücadele ediyor. Türkiye aldığı
tedbirler ile virüsün etkilerini en aza
indirme peşinde.
Virüsün Türkiye’ye girişinin
ardından 2 vatandaşımız hayatını
kaybetti.
Devlet nezdinde alınan tedbirler
de had safhaya çıkarıldı.
>> 4'DE

GÜNÜN FOTOĞRAFI

SAĞLIK IÇIN EVINDE KAL TÜRKIYE'M
Sorgun Devlet Hastanesi Personeli yaptıkları paylaşımla hem
mesaj verdi hem sosyal medyanın gündemine oturdu. Hastane
personeli de vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Hastane
personeli hazırladıkları mesajda, 'Biz sizin için buradayız. Siz de
sağlığınız için evinizde kalın Türkiye'm' uyarısını yaptılar..

Akdağmadeni’ne yeni kaymakam
İçişleri Bakanlığı
tarafından Yozgat’ın
Akdağmadeni ilçesine Ahmet Coşkun,
kaymakam olarak
atandı.
Coşkun, daha
önce Elazığ’ın Sivrice
İlçesi Kaymakamlığı
görevinde bulunuyordu.
>> 7'DE

Polisler Sahip Çıktı
Yozgat'ın Kadışehri İlçesi’nde yol
kenarında donmak
üzere olan leyleğe,
devriye sırasında
rastlayan polisler

sahip çıktı. Karakolda ısıtılan ve karnı
doyurulan leylekler
daha sonra yetkililere
teslim edildi.
>> 2'DE

Temiz Yenipazar
Yenipazar
Belediyesi,
korona virüse
karşı dezenfekte tedbirlerini
artırarak devam
ettiriyor.
>> 5'TE

Mahalleye Öyle Bir Şey Yaptı Ki

YÖNETiMi GÜÇLENDiRiLDi
TFF 3. Lig 3. Grupta
mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da
yönetim değişikliğine
gidildi.
Kırmızı-siyahlı takımda
daha önce bulunan 7 yöne-

tici sayısı 30’a yükseltildi.
Yozgatspor 1959 FK
Başkanı Kazım Arslan,
Yozgatspor’un kongresini yapmak için bir takım
çalışmalar yaptıklarını
söyledi. >> 7'DE

HELAL SANA MUHTAR
Çayıralan İlçesi’nde muhtarlık
görevinin istenildiğinde neler
yapabileceğini
gösteren örnek
bir uygulama hayata geçti. Cumhuriyet mahallesi
Muhtarı Hüseyin

Alıcıoğlu, korona
virüsle mücadelede tedirgin günler
geçiren mahalle
sakinlerinin evlerini ilaçlatarak
hem eline sağlık
dedirtti hem de
hayır duası aldı.
>> 3'DE

Denizbank’tan
Emekliye Avantaj

DenizBank, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına ürettiği özel çözümler kapsamında
maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü
veren emekli müşterilerine bin liraya varan
nakit kazanma fırsatı sunuyor. >> 3'TE
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GÜNCEL
Sağlık Bize Allah’ın Emanetidir!

AHMET
SARGIN
Yüce Allah’ın bize
lutfettiği bu bedenlerin emanetçisiyiz.
Her hangi bir karşılık

ödenmeden bize lütfedilen bedenlerimiz,
ruhumuzun onlarla
bağlantısı devam
ettiği sürece elimizin
altında kalacak ilahî
ikramlardır.
Yaşamak, insan olmanın şerefini ve sorumluluğunu tatmak,
dünyayı imar edecek
akla ve iradeye sahip
olmaktır.
Bu da, Allah’ın bize
bahşettiği en büyük
nimettir.
Bir kimsenin, iyi

işler yaparak ardında
güzel eserler bırakması, sağlıklı olmasını
gerektirir.
Ancak ne hazindir
ki; Allah’ın lütfettiği canın ve sağlığın
kıymetini çoğumuz
yeterince bilmiyoruz.
Zararlı alışkanlıklarla, ihmal ve israfla bu hazineyi heba
ediyoruz.
Sağlıklı bir nefesin,
sıhhatli bir bedenin,
huzurlu bir kalbin değerini iş işten geçtik-

ten sonra anlıyoruz.
Sağlıklı geçen her
dakikanın paha biçilmez bir nimet olduğunu unutmayalım.
Genç, dinç ve sağlıklı
olduğumuz günleri
iyi değerlendirelim.
Helâl ve temiz gıda
ile beslenmeye dikkat
edelim.
Sağlığımızı tehdit
eden ve dinimizce de
yasaklanan zararlı
maddelerden uzak
duralım. Peygamberimizin şu tavsiyesini

unutmayalım: “Beş
şey gelmeden önce
beş şeyin değerini bil.
İhtiyarlığından önce
gençliğinin, hastalığından önce sağlığının,
fakirliğinden önce
zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş
vaktinin ve ölümün
gelmeden önce hayatının” kıymetini bil...
Canımız bize Allah’ın emanetidir, onu
iyi koruyalım, her
an onu sahibine iade
edecekmiş gibi hazır-

lıklı olalım. Unutmayalım ki: Temiz yaşamak
, temiz kalmak, yaratıldığımız gibi tertemiz
olarak onu sahibine
teslim etmek bize
Allah’ın emri ve emanetidir.
Sayılı nefeslerimiz,
ömrümüz, bedenimiz bize emanettir.
Aklımız, kalbimiz,
dilimiz, bütün bedenimiz emanettir.
Ailemiz, çocuklarımız,
bilgimiz, birikimimiz
de emanettir. Bizlere

düşen, bu emanetlerle
Rabbimizin rızasına
ulaşmanın gayretinde
olmaktır.
Huzurlu, sağlıklı yaşayıp emaneti
ehline bırakabilmek
düşüncesiyle cumanız
mübarek olsun! Hayırlı
Cumalar dilerim. Virüs
salgınına karşı Cenab-i
Hak Cümlemizi korusun!...Devletimizin
aldığı tedbir ve uyarılara kulak verelim ve
bu salgını birlikte alt
edelim inşallah.

Şefkatli Polisler

Sahip Çıktı

Korona Virüsünden Ölen Y'nin Ailesi de Risk Altında

ATEŞLi OLARAK HASTANEYE
GiTTi AMA DiKKATE ALINMADI

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Türk kadın Y. A'nın ateş ve halsizlik
belirtisi ile hastaneye gitmesine rağmen, gerekli tetkik ve tahlillerin yapılmadan evine gönderildiği bildirildi.
Avusturya’da bir
yardım kuruluşunda
kasiyer olarak çalışan
ve aslen Yozgat’ın Şefaatli İlçesi nüfusuna
kayıtlı olan 28 yaşındaki Y.A'nın cenazesi
Linz şehrinde 5 kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasından
dolayı babası amcası
ve bir Türk yakınları
ile din görevlisinin
katıldığı törenle toprağa verildi.
Y.A ailesinden
gelen genetik şeker
hastalığı tedavisi
görüyordu.
Annenin şeker
hastalığı nedeni ile

iki bacağının da kesik
olduğu bildirildi.
BİR YARDIM
KURULUŞUNDA
ÇALIŞIYORDU
Cenaze törenine
katılan Önder Alpars-

lan isimli Türk vatandaş, Y’nın bir yardım
kuruluşunda kasiyer
olarak çalıştığını ve
hastalığı da muhtemelen oraya gelen
insanlardan kaptığını

söyledi.
ATEŞLİ OLARAK
GİTTİ DİKKATE
ALINMADI
Daha önce rahatsızlanan ve ateşi
bulunan Y.’nın has-

taneye gittiğini fakat
yeterli sağlık hizmetinin verilmediğini
söyleyen Alparslan;
“Kızımız ateşli ve halsiz olarak hastaneye
gitmiş ancak yeterli
tahliller yapılmadan
hastaneden gönderilmiş.
Geçtiğimiz hafta
hastalanınca apar
topar yoğun bakıma
alınıyor ve karantina
uygulanıyor.
Fakat kızımızı Salı
sabaha karşı kaybettik” dedi.
TAHLİL
YAPILMADI
Alparslan, virüs

nedeni ile ölüm
yaşanmasına rağmen
aynı evde yaşayan
anne ve diğer kız kardeşe hastanede test
yapılmadığını belirtti.
“Hastaneye tahlil
yapın, aynı evde
yaşayan diğer aile bireylerine virüsün bulaşmaması mümkün
mü” diyen Alparslan, şunları söyledi;
“Hastane yetkililerine
bu durumu söyledik
ancak aldığımız yanıt,
‘Evinize gidin, 15
gün dışarı çıkmayın.
Kendinizi izole edin
dediler.”
Tarık YILMAZ
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Kadışehri İlçesi’nde yol kenarında
donmak üzere olan leyleğe, devriye
sırasında rastlayan polisler sahip çıktı.
Karakolda ısıtılan ve karnı doyurulan
leyler daha sonra yetkililere teslim
edildi.
Yozgat’ın Kadışehri İlçesi’nde ilçe
emniyet amir vekili Mehmet Yüzgeç,
polis memurları Mehmet Sait Aydoğan
ve Hüseyin Can Topaloğlu, ilçe merkezinde devriye sırasında yol kenarında hareketsiz duran leyleği fark etti.
Donmak üzere olan leyleği karakola
getirerek ısıtan ve karnını doyuran
şefkatli polisler, daha sonra Tarım
ve Orman Bakanlığı 9’uncu Bölge
Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü
Sorgun DKMP Şefi Metin Yıkılmaz’a
teslim etti.
Kısa sürede karakolun sevgilisi
haline gelen leyleğin teslimi sırasında
duygulu anlar yaşanırken, yetkililer
leyleğin sağlık durumunun iyi olduğunu havaların ısınmasının ardından doğal ortamına bırakılacağını bildirdiler.
Tarık YILMAZ

Alış: 483,08
Satış: 494,01

DOLAR

Alış: 5,94
Satış: 5,95

CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ

SALI

3/-6
9/-3
10/0
9/0

SAFA ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana
Cad. Rönasans Çarşı Binası
No:10/2

TEL: 502 04 06

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 6,54
Satış: 6,55

Çeyrek Altın

1/-4

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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“Kolonya Cumhuriyeti”

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Çok fazla komedi
izleyen biri değilimdir. Yoğun iş hayatı
saatlerce televizyon
karşısında durmaya,
ya da sinemaya gitmeye fırsat vermiyor.
Geçenlerde “Kolonya Cumhuriyeti” başlıklı TV’de yayınlanan

film dikkatimi çekti.
Devlet sisteminin
tiye alındığı komedi
filmi.
Bir bölümünü izledim, çok da tarzım
değil ama kafa dağıtmaya bire bir.
Gazeteye geliyorum arkadaşlarım
ellerinde kolonyalar…
Eve bir tane, işe
bir tane, oturma odasına bir tane, yatak
odasına bir tane…
Gazetemizin emektar ismi Adem abi
ağzında maske ile
geziyor.
Hatta gitmiş eldiven almış.
Can tatlı…
Öyle tatlı ki, ne

siyasi farklılıklar, ne
ekonomik ihtiraslar,
ne yeni ev hayali, ne
yeni araba…
Hepsi yalan oldu
bir anda.
Varsa yoksa can…
Kolonya en önemli dezenfekte aracı.
Sosyal medyaya bakıyoruz, kolonya üzerine komedi filmleri
çekiyor insanlar.
Her insan kendi
dünyasında bir “Kolonya Cumhuriyeti”
kurmuş.
Can derdi ile kurulan kolonya cumhuriyetlerinde kimimiz
aşırı stresli, kendini
alışverişe vurmuş,
kimimiz maske ve

eldivenle yaşama
bağlanmış, kimimiz
aşırı kolonya ve dezenfekte…
Bir gerçek var ki,
bu virüs bizi önce
bize çok yaklaştırdı.
Hayatın hengamesi, teknolojinin neden
olduğu sanallık ve
tembellik iç dünyamıza dönüşü sağladı.
Kolonya cumhuriyetlerinde bulduk
kendimizi.
Hayat hayrında da
şerrinde de insanlığımıza bir ders veriyor.
Ve hiç ummadığımız bir anda yaşıyoruz her şeyi.
Hülasa Kolonya
Cumhuriyetindeki

halimiz sona erdiğinde hayat yeniden ve
farklı başlamalı.
O cumhuriyette
unutmadan yaşamalı
ve yaslanmalıyız bir
birimize.
LÜTFEN DIŞARI
ÇIKMAYIN
Babam da dahil 60
yaş üzeri insanların
mecbur kalmadıkça
evlerinden çıkmaması
gerekiyor.
Çocuklar için okullar tatil edildi, kronik
hastalığı bulunan ve
14 yaş altı çocuğu
olan (anneler) idari
izinli.
Hal böyle iken bakıyorum Yozgat’a,
özellikle 60 yaş üzeri

insanlar sabahın ilk
ışıkları ile birlikte
kendilerini dışarı vuruyor.
Gidecekleri ne bir
kahvehane, ne kafe,
ne de toplu olarak
bulunabilecekleri bir
mekan var.
İnsanların özgürlüğüne kısıtlama
getiremeyiz ancak
özellikle 60 yaş üzerine sağlık problemi
bulunanların inadını
anlamış değilim.
Umreden gelmiş,
ya da yurt dışından…
Neden kaçarsın sağlık
görevlisinden.
Ölmek ve öldürmek mi amacın?
Duydukça inana-

sım gelmiyor, insanlar test olup, sağlığına kavuşmak ya da
bir şekilde insanlara
hastalığı bulaştırmamak adına elinden
geleni yapması gerekirken tam tersi hareket ediyor.
Bencillik değil de
nedir bu?
Bu süreci devletimizin desteği, milletimizin feraseti ile
atlatacağız inşallah.
Onun için Sayın
Cumhurbaşkanının
da ifade ettiği gibi
zaman dinginlik zamanı.
Biraz dinginlik,
çok belayı def edecek
inşallah.

Kanser hasta ve yakınları dernek faaliyetleri ile moral buluyor
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Tarık Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Yozgat Gündemi programının konuğu Yozgat Kanser Hastaları ve Yakınları Moral Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin ve başkan yardımcıları Hülya Karakoç ve Emine Öztürk oldu.

Denizbank’tan

Emekliye Avantaj
DenizBank, emeklilerin
finansal ihtiyaçlarına ürettiği
özel çözümler kapsamında
maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli
müşterilerine bin liraya varan
nakit kazanma fırsatı sunuyor.
DenizBank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı
protokol kapsamında maaşını
3 yıl boyunca bankadan alma
sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı
olarak bin 500 TL altı için 675
TL, 1500 TL - 2500 TL arası
için 850 TL, 2500 TL ve üzeri
için ise 1000 TL’ye varan nakit
kazanma fırsatı sağlıyor.
Aynı zamanda emekliler
yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya
varan vadelerle ihtiyaç kredisi
imkanından faydalanırken;
emekli tanıdıklarını DenizBank’a yönlendiren herkese,
yönlendirdikleri her emekli
tanıdıkları için 100 TL nakit
hediye ediliyor.
EMEKLİLERE ÖZEL
FIRSAT VE AVANTAJLI
KAMPANYALAR
Özel sektör bankaları içinde ilklere imza atarak emekli
müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunduklarını belirten DenizBank Yozgat Şube Müdürü
Ahmet Kayapınar, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada;
“Emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik
düzeyinin önemli göstergesi olduğunu düşünüyoruz.
Dolayısıyla yıllarca çalışmış,
üretmiş emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve
kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler
üreterek hayatlarının bu güzel
dönemini daha konforlu geçirmelerini sağlamak istiyoruz.
Bu kapsamda 1000 TL’ye
varan nakit kazanma fırsatı
sağladığımız müşterilerimiz,
yüzde 0,99 faiz oranımızla 60

aya varan vadelerde sunduğumuz kredimiz ile borçlarını
tek bir çatı altında toplayarak
taksitlerini düşürüp büyük
ödeme fırsatı elde edebilirler”
dedi.
DenizBank olarak bölgede emeklilerin ilk tercih
ettiği banka olma hedefiyle
faaliyetlerini sürdürdüklerini
belirten Şube Müdürü Kayapınar, “Emekli hizmet paketi
kapsamında maaş müşterilerimiz şubelerimizden işlem
önceliği, uygun faizli ihtiyaç
kredileri, acil nakit ihtiyacı
için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz
havale ve EFT imkânından
faydalanabiliyor.
Ayrıca Türkiye’deki ve
dünyadaki tüm ATM’lerden
ücretsiz para çekme ve hesap
bakiyesi sorgulama, vadeli
mevduata özel faiz oranları ve
hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyoruz.
Önümüzdeki dönemde de
emeklilerimizin ihtiyaçlarını
yakından takip etmeye ve onların yanında olmaya devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
EMEKLİ BONUS’UN
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
DenizBank ayrıca kredi
kartı Emekli Bonus ile de kart
sahibi emekli müşterilerine
Bonus ailesinin tüm özellikleri
sağlıyor. Emekli Bonus ile
alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan
bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program
ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik
fatura ödeme talimatı, eczane,
tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat
arızası, çilingir, cam kırılması
gibi asistan hizmetleri emekli
müşterilere özel sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.
Tarık YILMAZ

Dernek Başkanı Esengin, kadınların kurduğu bir
dernek olan Yozgat Kanser
Hastaları ve Yakınları Moral
Motivasyon Derneği’nin kanser hastalarına, yakınlarına
moral ve motivasyon sağlamak amacı ile kurulduğunu
belirtti.
Esengin, kendisinin de 8
yıl önce kansere yakalandığını söyledi.
Kanser hastalığının tıbbi
tedavinin yanında yüksek
moral ve motivasyona da
bağlı olduğunu anlatan
Esengin, “Benim gibi çok
fazla kanser hastası ve yakını
var. Biz sürekli karşılaşıyoruz. Tedavi gördüğümüz
yerlerde birbirimizi hastane
koridorlarında tanıştık. İnsanların bu hastalıkla mücadele ettiğini gördüm. Ben de
mücadele etmeye başladım.
‘İnsanlar demek ki kanserden ölmüyor’ diye düşündüm. Kanser hastası birçok
tanıdığım var, yakınları var.
Bir araya gelerek dernek
kurmaya karar verdik. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.
Moral buluyoruz” ifadelerine

yer verdi.
MORAL ÇOK ÖNEMLİ
Başkan Yardımcısı Hülya
Karakoç, 6 ay önce erkek
kardeşini kanserden kaybettiğini belirterek, “Kanser
ilk öğrenildiği zaman büyük
bir moral bozukluğu oluyor.
Tüm hayatı baştan aşağı
değişiyor. Ama yanında
birilerinin olması, destek
olunması kanser hastası için
çok büyük önem taşıyor.
Benim burdan kanser hastası
ve yakınlarına en büyük tavsiyem bu. Moralinizi sakın
bozmayın. Derdi veren Allah
dermanı da veriyor. Benim
kardeşim çok farklı başladı.
Atak yaşadı ilk başta ağır
seyreden bir durumdu. Ama
bu demek değildir ki her
kanser hastası hayatını kaybedecek. Moral bozmadan
mücadele etmek gerekiyor.
Hasta yakınlarına bu noktada
büyük iş düşüyor” şeklinde
konuştu.
DESTEK OLUYORUZ
Babasını kanserden
kaybeden Emine Öztürk de
kader birliği yaparak bir araya geldiklerini ifade ederek,

“Moral, piknik, derneklerle
birlikte destek alarak bir
araya gelmek istedik. Ayşe
hanım bu hastalığı yaşadığı
için biz kendisinden destek
alıyoruz. Birbirimize de destek veriyoruz. Hastaların ve
yakınların nasıl davranması
gerektiği noktasında birlikte
çalışıyoruz” ifadelerine yer
verdi.
BEBEĞİM 1 YAŞINDAYDI
Dernek Başkanı Esengin, 1 yaşında bebeğini
emzirirken kanser olduğunu
öğrendiğini dile getirdi. İlk
dönemlerde çok zor günler geçirdiğini dile getiren
Esengin, “Bir doktorla bir
araya geldik. Kanser seni
öldürmez ama ben kanserim
ölmem diye düşünme ilaçlarını aksatma dedi. Doktorum
ne dediyse onu yaptım. Ameliyatlarımı oldum, ilaç tedavilerimi aksatmadan sürdürdüm. Tedavim uzun sürdü. 6
ay kemoterapi aldım. İki defa
ameliyat oldum ama iyi geçti
atlattım” dedi.
ÖLÜM KAPIMI ÇALDI
Ailesinin, köylülerinin,
akrabalarının kendisine çok

Mahalleye Öyle Bir Şey Yaptı Ki

HELAL SANA MUHTAR

Çayıralan ilçesinde mahalle muhtarı, mahallelinin gönlüne su serpecek,
eline sağlık dedirtecek önemli bir işe
imza attı… Yozgat Çayıralan İlçesi’nde muhtarlık görevinin istenildiğinde
neler yapabileceğini gösteren örnek bir
uygulama hayata geçti. İlçenin Cumhuriyet mahallesi Muhtarı Hüseyin Alıcıoğlu,
korona virüsle mücadelede tedirgin günler geçiren mahalle sakinlerinin evlerini
ilaçlatarak hem eline sağlık dedirtti hem
de hayır duası aldı. Muhtar Alıcıoğlu,

tamamen kendi imkanları ile mahalledeki tüm evleri virüse karşı ilaçlattığını
belirterek; “Devletimizin ve milletimizin
şu zor günlerinde mahallesinden hiçbir
karşılık beklemeksizin hiç bir zorluğu gözetmeksizin tamamen kendi imkanlarımla
devletinin ve milletinin yanında bulunarak
mahallemdeki tüm haneleri ilaçlatıp,
dezenfekte ettirdim. Vatandaşın sağlığı,
milletimizin sağlığı her şeyden önemlidir.
İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu. Tarık YILMAZ

büyük destek verdiğini ifade
eden Esengin, “İyileştikten
sonra ‘el ne der’ diye yapamadığım şeyleri bu hastalıktan sonra yapmaya başladım.
Ölüm kapımı çalınca daha
önce üzüldüğüm şeylerin
boş ve anlamsız olduğunu
öğrendim” diye konuştu.
70 ÜYESİ VAR
Derneğin şu anda 70
üyesi olduğunu kaydeden
Esengin, “Bir araya gelemediğimiz çok üyemiz var. Çekerek’ten, Sorgun’dan bize
çok talepler geldi. Özellikle
gençlere mücadele etmeyi.
Bu hastalığın değil, geç kalmanın öldürdüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor”
ifadelerini kullandı. İnternet
üzerinden birbirlerine ulaştıklarını ifade eden Esengin,
hastane ziyaretleri yaptıklarını belirterek, “Doktorlarımız,
psikologlarımız var. Belediye Başkanımız Celal Köse
destek oluyor. Tıbbi destek,
motivasyon alıyoruz. Herkese yardım etmeye, ulaşmaya
çalışıyoruz” dedi.
Eda DEMİREL
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Bilim Ve Aklı Hakim Kılmak

YAHYA
AKSOY
"...Düşüncesizlik
yüzünden Türk vatanının,Türk milletinin
uğradığı zararları
ancak bir şekilde telâfi
edebiliriz:
O da artık Türkiye'de Türkiye'den
başka bir şey düşün-

memek."Atatürk
Atatürk'ün bütün
ilkelerinin özü temelde
akılcılık,bilimcilik ve
gerçekçilikten kaynaklanmaktadır.
Bu hayati ilkeler,hayalden,teoriden değil, doğrudan doğruya
yaşamdan doğmuş
ilkelerdir. Bütün amaç
gerçeğe yönelmek,
gerçeği konuşmak ve
topluma yarar sağlayacak doğruları,gerçekleri toplumsal bilgi
ve bilinçle hayata
uygulamaktır.
İlahi gücün insana sağladığı akla ve

mantığa değer vermek, sonu belirsiz
ön yargılardan uzak
durarak çağdaş bilim
ve teknoloji ışığında
sorunlara yaklaşmak
ve çözüm yollarını
uygulamaya koymak
bugünü ve geleceği
yüceltir. Ülkeye ve
topluma güven ve
huzur sağlar.
Son zamanlarda ortaya çıkan ve dünyayı
saran bir virüs nedeniyle alınan önlemler
dikkatle üzerinde
durulması gereken
hususlar olmaktadır.
Bu konuda Sağlık

Bakanlığı'nın önceden
aldığı koruyucu, tanımlayıcı ve aydınlatıcı
yaklaşımlar takdirle
karşılanmaktadır.
Bunun temelinde
bilim ,mantık, akıl
ve teknoloji ışığında
alınan önlemler ve
bütün bunlara yön veren ve hemen kurulan
"BİLİM KURULU" çok
anlamlı, etkin, yaygın
ve saygın çalışmalarla dikkatleri üzerinde
toplamıştır. Bütün
halkın güvenini ,sevgisini, sempatisini ve
takdirlerini kazanmıştır.

Bu olumlu örnekten
hareket ederek,ülkemizde bütün alanlarda
bakanlıklar bünyesinde "BİLİM KURULLARI" oluşturarak sağlıklı
ve doğru kararları uygulama alanına aktarmalıyız. 1978-80
yıllarında ,Külltür Bakanlığı bünyesinde dönemin bakanı rahmetli
Kışlalı'nın talimatıyla
bu alaanda yetişmiş
60 değerli kişiden
kurulan "Kültür ve
Sanat Yüksek Kurulu"nun , yöneticilere
ışık tutan çok anlamlı,
etkin ve saygın karar-

Koronaya karşı temizlik
Dünya ve Türkiye korona
virüsü ile mücadele ediyor.
Türkiye aldığı tedbirler ile
virüsün etkilerini en aza indirme peşinde.
Virüsün Türkiye’ye girişinin ardından 2 vatandaşımız

hayatını kaybetti.
Devlet nezdinde alınan
tedbirler de had safhaya
çıkarıldı.
Çamlık Gazetesi ve
Çamlık TV olarak Yozgat’ta
vatandaşa korona virüsten

lar oluşturduklarına
tanık oldum. Toplumsal sorunlar karşısında
,toplumsal bilgilendirme ve eğitim çok
büyük önem ve süreklilik kazanmakta ve bu
alanda tüm kurum ve
kuruluşlar ile basın
ve televizyonlarımıza,
bilim ve eğitim kuruluşlarımıza önemli
görevler düşmektedir.
Başarılı olanları ilgiyle
karşılanmakta. "Bir
musibet bin öğütten
evlâdır./Aklın yolu birdir” sözleri de halkımız arasında söylenip
gelir.

Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki, onlara ne kadar
çok öğüt verirsen ver,
tuttukları yanlış yoldan çevirecek olan bu
öğütler bir fayda temin etmez. Ama takip
ettiği yanlış yolda başına gelen bir felaket,
onu doğru yola getirmekte daha etkili olur.
Topluma ortak aklı
hakim kılmak,güvenli
önlemlerle hep birlikte sağlam adımlarla
yürümek ve geleceğe
yönelmek istiyorsak
BİLİM ve AKLI hakim
kılmalıyız.

korunma yollarını sorduk.
Vatandaş ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılmamasının
ve kişisel temizliğe önem
verilmesinin virüsün etkilerini
azaltacağını düşünüyor.
Kadir GÖRGÜLÜ

Fırsatçılara göz
Şemşettin Karabacak: Koronada
en etkili yöntem kişisel temizliğimizdir. Ellerimizin temizliği
çok önemli. Uzmanlarımızın da
söylediği gibi ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Zaten sokağa
çıkmada her yer kapalı. Tedbirimizi alırsak bunun üstesinden
geleceğimize inanıyorum.

Kahraman Kahraman; Sokağa
çıkma yasağı bence en etkili yöntem olacak. Çünkü zaten çarşı ve
pazarlarda insanlar mecbur olmadığı sürece gezmiyor. Bunu önlem
olarak sokağa çıkma yasağının
daha iyi olacağına inanıyorum.

Sedat Demir: En etkili yöntem
ellerimizi düzenli olarak yıkamaktır. Yemek öncesi ve sonrası,
lavaboya giriş çıkışlarda yıkanması lazım. Temizliğe dikkat etmek
ve önlemler almaktır. Normalde
maske takmak gerekiyor ama biz
maske takmıyoruz.

Mustafa Kocaaslan: Birbirimizle
uzak durmamız lazım. Maskeler takıp ve sağlık bakanımızın
söylediği kurallara uyarsak bunu
en kısa zamanda atlatacağımıza
inanıyorum.

PERSONEL iLANI
Web Tasarımı
&
Grafik Tasarım
konusunda çalışma
arkadaşları
arıyoruz.
www.dermodi.com

Telefon: 0532 420 97 17

Tuğra Filik: Tek çözüm hijyen.
İnsanların şuanda birbirleriyle bir
metre mesafede yaklaşması çok
doğru bulunmuyor. Bizde önlem
ve tedbirlerimizi aldık. İş hayatımıza devam ediyoruz.

Süleyman Yüksel: Korona virüsü
çok kötülüğünü görüyoruz. Hastalıklar oluyor. Maskemizi takmamız, ellerimize eldiven giymemiz
ve ellerimizi yıkamamız lazım.

açtırılmıyor

Kadışehri Belediyesi korona virüs fırsatçılığına göz
açtırmıyor.
Kadışehri Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçede
haksız kazanç elde etmeye
çalışanlara yönelik denetimler artırıldı.
Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, “Tüm dünyanın
ve Ülkemizin korana virüsü
ile mücadele ettiği bu sıkıntılı günlerde temizlik ürünleri
ve temel gıda malzemelerinde görülen normal olmayan
fiyat artışları sonucu insanlar
mağdur edilmektedir.
İçişleri bakanlığının yayınladığı genelge ve belediyemiz zabıta ekiplerinin
görev ve sorumlulukları dahilinde olan konular gereği
ilçemizde faaliyet gösteren
işletmelerde denetim yapılmaktadır.
Bu sıkıntılı günlerde birlik

ve beraberlik içinde olmak
ve insanlarımıza elimizden
geldiğince yardımcı olmak
insanlık görevimizdir” ifadelerine yer verdi.
DEZENFEKTEYE DEVAM
Başkan Akın, ilçedeki
toplu kullanım alanlarında
da dezenfekte çalışmalarına
devam ettiklerini kaydetti.
İlçedeki ve mahallelerdeki
camilerin ilaçlandığını ifade
eden Akın, “İmkanlarımız ölçüsünde bu tür ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam
edilecektir. Hemşehrilerimiz
Diyanet İşleri Başkanlığının
belirttiği esaslar çerçevesinde camilerimizde ibadetlerini bireysel olarak gönül
rahatlığı içinde yapabilirler.
Sağlık bakanlığının açıkladığı temizlik kurallarına uymak
toplum sağlığı İçin çok
önemlidir” diye konuştu.
Eda DEMİREL
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Süper Bulmaca Yozgat Çamlık Gazetesi

için özel olarak hazırlanmaktadır.

İnsanı süsleyen
cevher, edep
ve hayâsıdır...

YOZGAT’IN iLK iŞiTME MERKEZi

YOZGAT

söyleyince yüklü nar ağaçlarına bakarak; -Öyle ise bir nar
ver de, susuzluğumu gidereyim, der. Çocuk koşarak gider,
olgunlaşmış bir tane koparıp
hü¬kümdara uzatır. Narı çok
tatlı bulan hükümdar, bir tane
daha ister ve nar gelinceye
kadar bu bahçeye el koymayı
Müslüman, edepli, görtasarlar. O sırada çocuk ikinci
gülü, nazik, kibar, güler yüzlü
narı getirir. Alıp da tadına baolmalı, her yerde ve her zaman kınca bu defaki narı hükümdar
“buyurun, efendim” demeden
çok ekşi ve acı bulur. Çocuğa
konuşmamalıdır! Edep, hiçbir
sorar: -Evlâdım, bu nar da evhırsızın çalamadığı güzel
velki ağaçtan değil mi? -Evet,
bir ziynettir. Edep, insanla
ondandır efendim. -O hâlde
hayvanı ayıran farktır. Edep;
evvelki nar tatlı olduğu hâlde
güzel terbiye, iyi davranış,
bu neden acı? -Efendim, aynı
güzel ahlâk, hayâ, nezâket,
ağacın narının biri tatlı, diğeri
zarâfet gibi manalara gelir.
acı olmaz. Şayet olmuşsa bir
Hayâ, utanmak demektir.
hikmeti vardır. Sakın hüküm¬Mesela terbiyeli çocuk, edepli darımız niyetini değiştirip de
çocuk demektir. Peygamber
iyi niyetli iken iyi tad, kötü
Efendimiz, (Evlâdınızı edepli,
niyetli iken de kötü tad tatmış
terbiyeli yetiştirin) buyuruyor.
olmasın? Çocuğun bu ikazına
Dinimiz, baştan başa edeptir.
hayran kalan hükümdar “Sen
Edep, kulun kendisini Cenab-ı haklısın küçük bekçi” der.
Hakkın iradesine tâbi kılması,
“Ben baştan iyi ni¬yetli idim,
güzel ahlâk sahibi olmasıdır.
nar da iyi tadla geldi. Sonra
Hadis-i şerifte, (Sizin en iyiniz,
niyetimi değiştir¬dim, böyle
ahlâkı en güzel olandır) buyugüzel nar yetiştiren bahçeye
ruldu. Abdullah bin Mübarek
el koyma fikrine saptım, narın
hazretleri ise, (Her ilmi bilen
tadı değişti. Bana ekşi ve acı
bir âlimin, edebinde noksanlık
geldi. Şimdi niyetimi düzeltiyovarsa, onunla görüşmemek ka- rum. Bahçeniz sizin malınızdır,
yıp sayılmaz. Fakat edepli biri
kimse el koyamaz. Bir nar daha
ile görüşemezsem üzülürüm)
ver…” Küçük bekçinin üçüncü
buyurdu. Hazret-i Ömer efendefa getirdiği nar da, ilki gibi
dimiz, (Edep, ilimden önce
tatlı ve lezzetli olur. Hükümdar
gelir) buyurdu. Çok heybetli
kendi kendini suçlayarak uzakolmasına rağmen, edebinlaşıp giderken “Niyeti güzel
den, hayâsından Resûlullahın
olan güzel neticeye lâyık olur”
huzurunda çok yavaş konuşur- diye düşünür...
du. Peygamber Efendimiz de,
RIZA MAKAMI
bir kimsenin yanında iki diz
Küçükler büyümek istiyor,
üzerine oturur, ona karşı saygılı büyükler çocukluğuna dönolmak için mübarek bacağını
mek. Zayıf güçlü olmak istiyor,
dikip oturmazdı. Ebû Saîd-i
güçlüler ise yorgun...
Hudrî hazretleri, (Resûlullahın
Hasta şifa peşinde, sağlam
hayâsı, bâkire İslâm kızlarının
kıymetini bilmiyor.
hayâsından çoktu) buyurdu.
Aşağıdakiler yukarı çıkmak
Her zaman her yerde edepli,
istiyor, yukarıdakiler düşmekhayâlı olmaya çalışmalıdır!
ten tedirgin. Savaştakiler barış
Hadis-i şerifte, (Hayâsızlık inümit ediyor, barıştakiler sürekli
sanı küfre düşürür) buyuruldu.
hırlaşıyor. Gurbetteki vatanını
Hayâ, bir binayı tutan direk giözlüyor, buradaki başka membidir. Direksiz binanın durma- lekete kapağı atmak derdinde.
sı kolay olmadığı gibi, hayâsız
Evliler boşanmak istiyor,
kimsenin de imanını muhafaza bekârlar evlenmek…
etmesi zordur. Sevgili gençler!
Kadınlar ‘erkek olmak varKainatın Efendisi, Rabbimizin
mış’ diye hayıflanıyor, erkekler
sevgilisi Muhammed aleyhis‘kadın olmak için’ bıçak altına
selâm, bütün Müslümanlar
yatıyor.
için yaptığı nasihatlerinde
İşsizler çalışmak istiyor, işi
buyurdular ki: (Allahü teâlâdan olanlar çalışmaktan bıkkın…
hayâ edin! Allah’tan hayâ eden, Olmayan çevre yapmak için
kötü düşünceden uzak durur,
yırtınıyor, olan dost ihanetine
midesine girenleri kontrol
ağlıyor.
eder, ölümü
bir umut arıyor,
Yeni hatırlar.)
Şehir [Tirmizî]
Hastanesi Cefadaki
Ana Giriş
(Her dinin bir ahlâkı vardır.
sefadakinin
canı
Kapısı
ŞOK Market vesıkılıyor!
İslâmiyet’in
ahlâkıKarşısı
da hayâdır.)
Çirkin güzellik uğruna
[İbn-i Mâce] Kaytan Eczanesi
bıçakyanı
altına yatıyor, güzeller
(Hayâsız olan hep kötülük
YOZGAT
‘çirkin şansı’ diliyor... Şişmanlar
eder.) [İbn-i Mâce] (Hayasız
diyette aç yaşıyor, zayıf silikon
olan, emanete hıyanet eder,
taktırıyor.
hain olur, merhamet duygusu
Uzun boylu kambur
kalmaz, dinden uzaklaşır,
duruyor, kısa bir karış topukla
lanete uğrar, şeytan gibi olur.)
zor yürüyor. Hissedenler acı
[Deylemî] (Hayâ ile iman, ikiz
çekiyor, vurdumduymazlar dokardeştir. Biri giderse diğeri de yumsuz. Fakirler zengin olmak
gider.) [Ebû Nuaym]
istiyor, zenginler ise bir parça
(Mümin, ayıplamaz, lânet
huzur… Ünlüler köşe bucak
etmez, çirkin söz söylemez
saklanıyor, ahali ün peşinde.
ve hayâsız değildir.) [Tirmizî]
Kıvırcık kafasını düzleştiriyor,
(Hayâ imanın nizamıdır. Bir
düz perma peşinde; keller de
şeyin nizamı bozulunca, parsaç ektiriyor.
çaları da bozulur.) [İ.Maverdî]
Siyahlar beyaz olmak isti(İnsan, sâlih iki komşusundan
yor, beyazlar bronzlaşmak...
utandığı gibi, gece gündüz
Kalanlar gitmek istiyor,
kendisiyle beraber olan yanın- gidenler geri dönmek...
daki iki melekten de utanmalıGençlere günler kısa, yollar
dır!) [Beyhekî] (Hayâsızın dini uzun; yaşlılara günler uzun,
olmaz ve hayâsız kişi Cennete
yollar kısa.
giremez.) [Deylemi]
Demem o ki;
NARIN TADI
Mutlu olmak istiyorsan,
İran’ın eski hükümdarSahip olduklarının farkında
larından Nûşirevan, bir gün
ol ve olduğun hâle şükret.
ve¬zirleriyle dolaşırken
Şikâyet ettiğiniz hayat, belki
yol kenarında gördüğü bir
de ‘bir başkasının hayali’dir…
bahçeye girer, bekçilik yapan
Hâlinden memnun olmaçocuktan su ister. Çocuk
yanlar belki de hâlinden haberbahçede suyun bulunmadığını dar değildir...

iŞiTME MERKEZi
HÜSEYİN
KOÇ

*KULAK ARKASI
*KULAK iÇi
*SU GEÇiRMEYEN
iŞiTME CiHAZLARI

0 354 217 40 98
0 541 974 80 74

Temiz Yenipazar
Yenipazar Belediyesi, korona virüse karşı
dezenfekte tedbirlerini artırarak devam
ettiriyor.
‘Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden
büyük değildir” diyen
Yenipazar Belediye
Başkanı Menderes Baran, korona virüse karşı
alınan tedbirler kapsamında vatandaşların
yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye
ekiplerinin yoğun bir
şekilde dezenfeksiyon
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Süreci en az zararla

atlatabilmek için yoğun
bir tempo ile çalıştıklarını ifade eden Başkan
Baran, “ Tüm Dünya'yı
saran korona virüs illetine karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız Yenipazar Sağlık ocağı ve
Yenipazar ilkokulunda
ekiplerimizce yapılmıştır. Ülkece bu süreci en
az zararla atlatabilmek
için tüm gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz. Uzmanlarımızın
uyarılarına uyacağız
evlerimizden gereksiz
yere çıkmayacağız”
şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

YILMAZ PETROL
KAHYA KÖYLÜLER

Köseoğlu Mah. Adnan Menderes Blv. 23/A 66100 YOZGAT
0354 212 19 92 - www.yilmazpetrol.net
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CUMA SAYFASI | HAYIRLI CUMALAR
Haftanın Ayet-i Kerimesi
“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece,
Mescid-i Harâm’dan kendisine
bâzı âyetlerimizi göstermek
için, etrâfını mübârek kıldığımız

Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan
münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi
hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.”
(el-İsrâ, 1)

Haftanın Hadis-i Şerif-i
Güzel Söz

Peygamberimize Miraç’ta üç şey verilmiştir:
1. Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
2. Bakara suresinin son ayetleri verilmiştir.
3. Allah’a ortak koşmayanların affedileceği ve cennete girecekleri bildirilmiştir.
[Ahmed, I, 422; Müslim, İman, 279; Miras, II, 261–275]

(Bizler açlıktan
karnına taş bağlayan Peygamberin,
doymak bilmeyen
ümmetiyiz.)

[Necip Fazıl
Kısakürek]

KISSADAN HISSE

BİR TESTİ SU
Çanakkale gâzilerinden merhum
Lâdikli Ahmed Ağa’nın şâhid olduğu
şu hâdise de, o sıkıntılı günlerdeki
ilâhî yardımın bir tezâhürüdür:
Cehennemî bir ateş altında askerlerin damarlarını kurutacak derecede bir susuzluk yaşanıyordu. Tam
bu esnâda nur yüzlü bir zât, elinde
bir testi su olduğu hâlde siperlerin
arasında peydâ oluverdi. Bütün
askere buz gibi su dağıttı; yine de
testisindeki su bitmedi. Lâdikli Hacı
Ahmed Ağa da, bu zâtın testisinden

su almıştı. O zât, Ahmed Ağa’ya:
“–Evlâdım! Yaralanırsan, matarana aldığın sudan sürüver!” dedi.
Nitekim bir iki defa yaralanan
Ahmed Ağa, yaralarına bu sudan
sürdü ve kısa zamanda şifâ buldu.
İsminin Kaşıkçı Dede olduğunu
söyleyen bu zât ise, Kilitbahir’de
medfun, yıllar önce vefât etmiş bir
Allah dostu idi.
Bu hâdise gösteriyor ki, Allâh’ın
izniyle evliyâullâhın Çanakkale
harbinde büyük yardımının olduğu
muhakkaktır.

BÖLGE DÖRDÜNCÜSÜ OLDUK

Genç Hatipler Hutbe Okuma
Bölge Yarışmasında
Yozgat il birincisi
olarak şehrimizi
temsil eden Öğrencimiz Furkan AKÇA
Trabzon Mehmet
Akif Ersoy Camii'nde yapılan Bölge
Yarışmasında on bir
il birincisi arasında
dördüncü olarak
başarıya imza attı.
Öğrencimizi
başarısından dolayı
tebrik ediyor, Onu
yetiştiren emek veren öğretmenlerine
de teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

HAZIRLAYAN: MİLLİ İRADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

iSRA VE MiRAÇ KANDiLi

[FIKIH KÖŞESİ]

İsrâ kelimesi sözlükte gece yürüyüşü
demektir. Miraç ise,
yükseğe çıkma aracı,
merdiven, asansör demektir. Sözlük anlamları
bu olan İsra ve Miraç
hadisesi, Peygamberimizin üstün makamlara
yükselişi ve Allah’ın
Yüce katına çıkarılışı
olayıdır. Hz. Peygamberin gecenin bir bölümünde Mescid-i Haram’dan
Mescid-i Aksa’ya götürülmesine "İsrâ", buradan da yüce makamlara
yükselmesine, Allah’ın
katına çıkarılmasına ise
"Miraç" denir. Cenab-ı
Hakk’a yakınlığın en
üstün derecesi olan
miraç, beşer anlayışı
çizgisinin ötesinde olan
akıllara durgunluk veren
bir olaydır. Bu muazzam
olayı fizik kanunları ile
açıklamak mümkün
değildir. Allah’ın sevgili
elçisi, son peygamberi,
Mekke müşriklerinin
haince saldırıları ve
dayanılmaz eziyetlerine
göğüs gererek yüce
dinimiz İslâm’ı tebliğ
görevini ifa ediyordu. Bu
esnada kısa bir zaman
içinde kendisine yardım
eden, onu büyütüp
himaye eden amcası
Ebu Talip ve ilk iman
eden, malıyla, canıyla
ona bütün varını veren
Hz. Hatice validemizi
kaybetti. Aynı zamanda
Taife giden Peygamberimizin orada taşlanması ve ayaklarının kan
içerisinde kalarak tekrar
Mekke’ye dönmesi kendisini çok üzmüştü. Bu
olaylardan dolayı bu yıla
“gam ve hüzün yılı" adı
verilmiştir. İşte bütün bu
hadiselerden çok sıkılan, bu olaylardan dolayı
oldukça müteessir olan
Hz. Muhammed’i Cenab-ı Hak (c.c.) teselli
etmek, üzüntüsünü gidermek, O’na hiçbir beşer gücünün görmediği,
duymadığı bir takım
ayetlerini ilahi sırlarını,
âli derecelerini göstermek için O’nu katına
çıkarttı. Aradaki vasıtaları kaldırarak, O’nu ilahi
vahye muhatap kıldı. Bu
sırlı olay kameri takvime
göre, Recep ayının yirmi
altısını yirmi yedisine
bağlayan gece meydana
gelmiştir ki, bu geceye
Miraç Gecesi denilmektedir. Hicretten bir
buçuk yıl kadar önce
bir gece vakti, büyük
meleklerden Cebrail Hz.
Mu- hammed’i mahiyetini bilemediğimiz
"Burak” ismi verilen manevî binitle Mekke’deki
Mescid-i Haram’dan alıp
Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdü. Bu durum
Kur’an-ı Kerim’in İsra

suresinin. ayetinde şöyle
anlatılmaktadır: "Kulu
Muhammedi bir gece
Mescid-i Haram’dan,
kendisine birtakım
ayetlerimizi göstermek
için çevresini mübarek
kıldığımız Mescid-i
Aksa’ya götüren Allah’ın
şanı yücedir. Doğrusu
O, işitir ve görür.”"
Mescid-i Aksa’dan
sonraki Miraç yolculuğu
hakkında bilgilerimiz
Peygamberimizin hadisi
şeriflerine dayanmaktadır: Bu konudaki
hadislerde bu olay şöyle
anlatılmaktadır: Hz. Muhammed (s.a.s.) Cebrail’in refakatinde, hiçbir
insana nasip olmayacak
bir şekilde, zaman ve
mekan mefhumlarını
aşarak göklere yükseltilmiş, pek çok manevi
makam ve mevkiler
kendilerine gösterilmiş,
varlık ufuklarının üzerine
çıkarılarak Yüce Allah’ın
huzuruna varmıştır. Bu
olay hadislerde uzunca
anlatılmaktadır. Süleyman Çelebi Mevlid’de
bunu şöyle anlatmaktadır. “Söyleşirken Cebrail ile kelam. Geldi refref
önüne verdi selâm.
Aldı ol şahı cihanı ol
zaman. Sidreden gitti ve
götürdü heman.”
Miracın esrar dolu
ulvî sahneleri Necm
suresinde de şöyle dile
getirilmektedir. "Allah o
anda kuluna vahyedeceğini etti. Muhammed’in
gözünün gördüğünü
gönül yalanlamadı. Ey
inkarcılar, onun gördüğü
şey hakkında kendisi ile
tartışıyor musunuz? Andolsun ki, Muhammed
Cebrail’i sınırın sonunda
(Sidretü’l-Münteha’da)
başka bir inişte de
görmüştür.” Bu makamda Peygamberimize üç
ilahi ihsanda bulunulduğu hadis-i şeriflerde
belirtilmektedir. Bunlar:
a) Beş vakit namaz. (Bu
sebeple namaza mü’minin miracı denmiştir.)
b) Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı
müjdesi. c) Bakara
suresinin sonundaki üç
ayet. Bu büyük olaydan
bahseden ve aynı adı
taşıyan İsra suresinde
Yüce Allah, bütün insanlığa ihtiyaç duydukları
düsturları bildirmektedir. Bunlara uyulduğunda huzur ve mutluluğa
kavuşulacağı muhakkaktır. Bu düsturlar: “Rabbin
yalnız kendisine kulluk
etmenizi, ana-babaya
iyi davranmayı emretti. Onlardan biri veya
her ikisi senin yanında
kalırsa, yaşlanırsa, onlara karşı öf bile deme,
onları azarlama, ikisine
de güzel söz söyle", “Ya-

kınına, düşküne, yolcuya
hakkını ver. Elindekileri
saçıp savurma", "Saçıp
savuranlar şeytanın
dostlarıdırlar. Şeytan
ise Rabbine karşı çok
nankördür."
"Elini boynuna
bağlayıp cimri kesilme,
büsbütün açıp tutumsuz
olma, yoksa pişman
olur, açıkta kalırsın...",
“Çocuklarınızı yoksulluk
korkusuyla öldürmeyin.
Biz onlara da size de rızık veririz. Onları öldürmek şüphesiz büyük bir
günahtır.", “Sakın zinaya
yaklaşmayın, doğrusu
bu çirkindir. Kötü bir
yoldur.", “Allah’ın haram
kıldığı cana haksız yere
kıymayın...", "Yetimin
malına ergin çağına
ulaşana kadar, en güzel
şeklin dışında yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü
de yerine getirin, çünkü
verilen söz sorumluluğu gerektirir", “Bir şeyi
ölçtüğünüzde tas tamam
ölçün, doğru terazi ile
tartın, böyle yapmak
sonuç itibariyle daha
güzel ve daha iyidir.",
“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü
sen ne yeri delebilir ve
ne de boyca dağlara
ulaşabilirsin.", “Bunların
hepsi Rabbi’nin katında
beğenilmeyen kötü şeylerdir.’" Miracın Yankıları
Peygamberimiz evine döner dönmez, gece
olup bitenleri ailesine
ve arkadaşlarına anlattı.
Her söylediğinin gerçek
olduğunda şüphe olmayan Peygamberimize
ailesi ve arkadaşları
yürekten inanmışlardı.
Mekke’lilerin bir kısmı
bu olayı duyar duymaz
şaşkına dönmüşler;
bir gecede bu kadar
uzaklara gidip gelinebilir mi? Bu kısa zamanda
bu yerler gezilir mi?
demişlerdi. Çünkü onlar
Miracdaki üstün gerçekleri kavrayacak seviyede
değillerdi. Bu sebepten
Miraç olayı kendilerine
anlatılınca inanmadılar.
Kervanların bir ayda
gidip bir ayda geldiği
mesafeye Muhammed
nasıl olur da bir gecede
gidip gelebilir, diyorlardı. Her şeyi maddi
ölçülere göre değerlendiriyorlardı. Halbuki
Hz. Muhammed onların
kullandıkları vasıtaları
kullanmış değildi. O,
şimşek hızındaki, Burak
denilen manevi bir
binite binmiş ve bununla
yolculuk yapmıştı. Bu
olay karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Bu
olayı Hz. Ebu Bekir’e
anlattılar. Hz. Ebu Bekir
onlara: -Muhammed’in
doğru söylediğine inanıyorum, dedi.

-Demek Muhammed’in bir gecede
Mescid-i Aksa’ya gidip
döndüğünü tasdik ediyorsun?
-Evet tasdik ediyorum, değil, bunu, bundan daha fazla uzaklarına da, meleklerin gökten
haber getirdiklerine de
inanmışımdır, dedi. Bu
inanıştan dolayı Ebu
Bekir’e "Sıddık" lakabı
verilmiştir.
İsra ve Mirac’ın meydana geldiği devirde
yaşayan ve her şeyi dar
çerçeve ve anlayışla
gören inkarcılar bu
olaya inanmak istemediler. Günümüzde ulaşılan
teknolojik ve ilmi seviye
bu hadiseyi daha kolay
anlamamızı sağlamaktadır. Zamanımızda
binlerce, onbinlerce
kilometre uzaklıkta bulunan insanlar, aynı anda
birbirleriyle konuşabilmekte, dünyanın her
tarafında meydana gelen
olayları ve haberleri aynı
anda izleyebilmekte,
çok uzun mesafeleri çok
kısa zaman içerisinde
katedebilmektedirler.
Hatta aya, gezegenlere, uzaya çıkabilmekte
ve yeryüzündekilerle
bağlantı kurup konuşabilmektedirler.
Allah’ın yarattığı insan, kendi sınırlı aklı ve
gücüyle bunları başarabileceğine göre, kâdir- i
mutlak olan Yüce Allah,
kulu Muhammedi neden
gecenin kısa bir anında
Mekke’den Kudüs’e
götürmesin? Yüce Allah
için bu oldukça kolay.
İsra ve Miraç Hadisesinden Alınacak Dersler Bize düşen görev,
bu büyük hadiseyi iyi
değerlendirmek, manevî
değerlerimizde şek ve
şüpheye girmeden bu
mübarek gecenin manevî feyzinden en iyi bir
şekilde faydalanmamızda. Bu mübarek kandili
fırsat bilip, samimi bir
kalp ve yakarışla Allah’a
tevbe etmeliyiz. Kendimizi hesaba çekmeliyiz.
Niçin yaratıldığımızı,
dünyaya niçin gönderildiğimizi, İslâm’ın istediği kamil ve ideal bir
mü’min modeline uygun
olarak yaşayıp yaşamadığımızı düşünmeliyiz.
Bu kandil münasebetiyle
İslâm’ın bizden istediği birlik, beraberlik,
kardeşlik, dayanışma,
yardımlaşma, sevgi ve
saygı gibi duyguları aramızda pekiştirmeliyiz.
Bu kandilin bütün
İslâm alemi için, ülkemiz
için hayırlara vesile
olmasını, gönüllerimizi
ve kalplerimizi aydınlatmasını Yüce Allah’tan
dilerim.
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YOZGATSPOR’DA YÖNETiM
GÜÇLENDiRiLDi
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor
1959 FK’da yönetim değişikliğine gidildi. Kırmızı-siyahlı takımda daha önce bulunan 7 yönetici sayısı 30’a yükseltildi.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım
Arslan, Yozgatspor’un kongresini yapmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Arslan, “Malumunuz olduğu üzere
Yozgatspor’un Aralık ayında kongremizi yapmak üzere bir takım çalışmalar yapmıştık. Üye kayıtlarını yenilemeye yönelik bir takım çalışmalar
yaptık. Sonrasında da Yozgatspor’un
kongresini yapmak için güçlü bir
yönetimle yolumuza devam etmek
için bir takım çalışmalar yaptık. Üye
kayıtlarımız tamamlandıktan sonra 31
Aralık tarihinde söz verdiğimiz gibi
Yozgatspor’un kongresini yapmak
üzere kulüp binasında toplandık ama
çoğunluk sağlanamadığı için yasal

süre kadar erteleme yapıldı ve 1 Mart
tarihinde de çoğunluk aranmaksızın
Yozgatspor’un kongresi yapıldı. Yozgatspor’da yeni bir yönetim oluştu.
En önemli değişim şudur. Daha önce
7 kişilik yönetim vardı. Şuanda 30’a
çıkardık ki bu işe daha fazla arkadaşın katkısı olsun. Dolayısıyla 30 kişilik
yeni bir yönetim kurulu oluştu. Yeni
yönetim kurulu da kendi arasında
görev dağılımı yaptı” dedi.
ZOR GÜNLERİ AŞTIK
Yozgatspor’un zor günleri aştığını dile getiren Kazım Arslan,
“Yozgatspor daha güçlü bir yönetim
ile inşallah yoluna devam edecek.
Sezon başında Yozgatspor olarak çok
büyük sıkıntılar yaşadık. Çok sıkıntılı

ortamlardan geçtik. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yozgatspor düşmeye aday
takımlar arasında gösterildi. Bazılarında Yozgatspor düşse diye bir beklenti
oluştu. Ama Allah’a şükür Yozgatspor
o zor günlerini de aştı. İnşallah bu
ligde kalıcı olacak. Temennimiz
Yozgatspor’un çok daha iyi yerlerde
olmasıdır. Yeni yönetim kurulumuz ile
birlikte bunu inşallah başaracağız”
diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK
KOVALAYACAĞIZ
Gelecek sezon Yozgatspor’un
hedefinin ligde şampiyon olmak olduğunu aktaran Kazım Arslan, “Önümüzde 6 hafta kaldı. İnşallah Yozgatspor’umuz bu 6 haftayı da başarılı

Akdağmadeni’ne

yeni kaymakam
İçişleri Bakanlığı
tarafından Yozgat’ın
Akdağmadeni ilçesine
Ahmet Coşkun, kaymakam olarak atandı.
Bakanlık onayı ile 10
Mart 2020 tarihinde ataması gerçekleşen Akdağmadeni Kaymakamı
Ahmet Coşkun, daha
önce Elazığ’ın Sivrice
İlçesi Kaymakamlığı
görevinde bulunuyordu.
Yozgat Çamlık Gazetesi olarak Akdağmadeni Kaymakamı Ahmet
Coşkun’a yeni görevin-

de başarılar diliyoruz.
İLK TOPLANTISINI
YAPTI
İlçeye yeni atanan
Kaymakam Ahmet Coşkun, ayağının tozuyla
ilk toplantısını kurum
amirleriyle gerçekleştirdi.
Toplantıya kendisini
tanıtarak başlayan Kaymakam Ahmet Coşkun,
İlçe hakkında genel bir
brifing alarak, sorunları
hep birlikte çözeceklerini ifade etti.
Tarık YILMAZ

bir şekilde tamamlayarak iyi bir yerde
ligi bitirecek ve inşallah önümüzdeki
senede yeni yönetim kurulu ile birlikte şampiyonluk hedefini kovalayacaktır” şeklinde konuştu.
AİDAT BİN 200 LİRA
Yozgatspor’a üyelik aidatının bin
200 lira olduğunu dile getiren Kazım
Arslan, “Gençlik spor Bakanlığı ve
Federasyon toplanıyor. Muhtemelen
liglerin ertelenmesi kararı çıkabilir.
Tabi ki federasyon kararımıza göre
bizde pozisyonumuzu belirleyeceğiz.
Yönetim kurulumuz Yozgatspor’u
daha da halka açmak için bir karar
aldı. Üyelik ile ilgili şartları yeniden
belirledik. Üye aidatlarını yıllık bin
200 lira olarak belirledik. Üye aidatlarını ödeyen herkes Yozgatspor’a da
üye olabilecek” ifadelerini kullandı.
EL BİRLİĞİ İLE BAŞARIYA
TAŞIYACAĞIZ
‘Yozgatspor’u el birliği ile başarıya taşıyacağız’ diyen Kazım Arslan
şöyle konuştu; “İnşallah yeni yönetim
kurulumuzla birlikte gerek basın

gerekse kamuoyu ile yeniden Yozgatlının karşısına çıkacağız. Ama malum
içerisinde bulunduğumuz Türkiye’nin
sağlık şartları durumu sebebiyle daha
fazla da geciktirmeden basın toplantısıyla duyuralım istedik. İnşallah bu
30 kişilik yönetim ile Yozgatspor’u
daha büyük başarılara el birliği ile
taşıyacağız. Bugüne kadar Yozgat
basını da bize destek verdi. Birilerinin köstek olma çabalarına karşı
Yozgat halkı da bize destek verdi. Biz
Yozgatspor’un bugüne gelmesinde
bizlere destek olan, kulüp yönetimine destek olan, zor şartlarda kulübe
destek olan bütün hemşehrilerimize
teşekkür ve şükran borçluyuz. Bu
bizim tek başımıza götüreceğimiz bir
şey değil. Allah’a şükür Yozgat’ımızın insanı da bizim yalnız bırakmadı. Yozgatspor’un yeni yönetiminin
Yozgatspor’a ve Yozgat camiasına
hayırlı uğurlu olmasını, güzel hizmetler yapmasını Cenabı Haktan niyaz
ediyorum” dedi.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Yozgatspor’a destek

Sorgun’da gözler
Play-Out’a çevrildi

Axa Sigorta Efeler Liginde mücadele eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor’da gözler Play-Out
maçlarına çevrildi. Sarı-siyahlı takım ligde kalmak için 4 takım ile Play-Out maçlarına çıkacak.
Sorgun Belediyespor’un
Play-Out’taki rakipleri ise İnegöl
Belediye, Tokat Belediye Plevne
ve Arhavi Voleybol olacak.
Axa Sigorta Efeler Ligi PlayOut maçları 25 Mart Çarşamba
günü başlayacak.
Çift devre usulüne göre oynanacak olan Play-Out grubuna
4 takım ilk yarıda 3 mücadele
yapacak.
İkinci yarıda da oynanacak
olan 3 mücadele sonrasında
Play-Out mücadelesi sona erecek.
Play-Out mücadelesini ilk iki
de tamamlayan takımlar önümüzdeki yıl Efeler ligine devam

edecek.
Son iki takım ise birinci lige
düşecek.
RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Sorgun Belediyespor, PlayOut grubundaki rakipleri ise belli
oldu.
Sarı-siyahlı takı Play-Out
grubunun ilk yarısında 3 maç
yapacak.
ANKARA’DA OYNANACAK
Öte yandan Axa Sigorta Efeler
Ligi Play-Out maçları Ankara’da
oynanacak.
Karşılaşmalar Başkent Kapalı
Spor Salonunda oynanacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Play-Out karşılaşmaları da

seyircisiz oynanacak.
Sorgun Belediyespor’un PlayOut maç fikstürü ise şu şekilde;
İLK YARI FİKSTÜRÜ
Tokat Belediye Plevne-Sorgun
Belediyespor
Sorgun Belediyespor-İnegöl
Belediye
Sorgun Belediyespor-Arhavi
Voleybol
İKİNCİ YARI FİSTÜRÜ
Sorgun Belediyespor-Tokat
Belediye Plevne
İnegöl Belediye-Sorgun Belediyespor
Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor
Murat KARATEKİN

Yozgat’ta bulunan Sivil Toplum
Kuruluşları Yozgatspor’da destek
oldu. Yozgat Ticaret Borası, Yozgat
Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat
Esnaf Odaları Birliği kırmızı-siyahlı
takıma destek oldular.
Ticaret Borsa Başkanı Mehmet
Erkekli, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sinan Çelik ile Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Yozgatspor 1959 FK’ya maddi destekte
bulundular.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, her üç STK başkanına
da teşekkür etti.
Arslan, “Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli'ye ve
Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik'e
Yozgatspor’umuza maddi desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Yozgat ESOB Başkanı Latif Altın'a
Yozgatspor’umuza desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Haber Merkezi
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