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TAKSi VE SERViSLERE
ÖNLEM
Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası
şehirde bulunan Taksi ve Okul servislerine
koronavirüs’e karşı dezenfekte ettirdi.
TATİLE RAĞMEN DEZENFEKTE
Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası
başkanı İlhami Bakıcı, okulların tatil olmasına rağmen taksilerin ve tüm öğrenci
servislerinin de dezenfekte edildiğini
söyledi.
Belediye ekipleri tarafından taksiler,
taksi durakları, okul servisleri ve ilçe minibüslerinin dezenfekte işlemini yerinde
inceleyen Şoförler ve Otomobiller Odası
başkanı İlhami Bakıcı, “Milletin başına
bela olan bu korona virüs salgınından
dolayı bugün öğleden önce 125 tane ticari
taksimizi ve taksi duraklarımızı ilaçladık.
Öğleden sonra da öğrenci ve personel
servislerimizi ilaçlamak için bu programı
yapıyoruz” dedi. >> 3'TE

Musibetler karşısında

birleşme günü
Diva-Sen Yozgat
Şube Başkanı Osman
Taşçı, ülke olarak zor
günlerden geçtiğimizi
belirterek, bu günlerd etedbir alınması
gerektiğini kaydetti.
Vatandaşların sabır ve
tevekkülle dua etme-

leri gerektiğine işaret
eden Taşçı, " Bu günler
tedbir alınıp takdirin
bekleneceği sabır ve
tevekkül günleridir.Bütün Müslümanların ve
insanların kurtuluşu için
dua günleridir" dedi.
>> 2'DE

Hep birlikte başaracağız

MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Emre Karataş,
Genel Başkanları Abdurrahman Kaan’ın son yaptığı
açıklamaya dikkat çekerek; “Ekonominin bu süreci
en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele
edeceğiz” dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman
Kaan, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı
etkisi altına alan Koronavirüs salgınına ilişkin yazılı
bir açıklama gerçekleştirdi.
>> 2'DE

Uygulama

Mücadele genişliyor

başladı
Üniversiteye

dezenfekte
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Karadağ, korona
virüs salgınına karşı
üniversitede dezenfekte
çalışmaları yaptıklarını
söyledi. Rektör Karadağ,
Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve kısa
zamanda tüm dünyaya
yayılan koronavirüse
karşı mücadelede üniversite olarak önlemleri
artıklarını kaydetti.
Karadağ, Erdoğan Akdağ
Kampüs yerleşkesi içerisinde okullar, kantinler,
araştırma merkezleri ve

kütüphane olmak üzere
personel ve öğrencilerin
kullanım alanlarında
koronavirüs (COVID-19)
hastalığına karşı tedbir
amaçlı dezenfeksiyon
işlemleri yapıldığını
belirterek, “Koronavirüs
hastalığı şüphesi veya
tanısı olmamasına rağmen tedbirlerin alındığı
Üniversitemizde, ortak
kullanım alanlarında
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik
olarak devam edecek”
ifadelerine yer verdi.
Haber Merkezi

Yozgat Belediyesi sosyal medya üzerinden duyurduğu 60 yaş üstü engelli ve kronik
rahatsızlığı olan vatandaşlara “İhtiyaçlarınızı
Biz Getirelim” projesinde ilk uygulamasını
gerçekleştirdi. Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse yaptığı açıklamada; “Dün korona
virüs tedbirlerimizin içerisinde yer alan ve
acil olarak duyurduğumuz, 60 yaş üzeri,
engelli ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizin evden çıkmasını engellemeye
yönelik başlatmış olduğumuz “İhtiyaçlarınızı
Biz Getirelim” projemize hemşehrilerimiz
yoğun ilgi gösteriyor" dedi. >> 4'TE

Akdağmadeni ilçesinde korona virüsle
mücadelenin kapsamını ilk günden itibaren
genişletilerek devam
ediyor. Akdağmadeni
Belediye Başkanı Nezih Yalçın, insanların
yoğun olarak kullandığı ticari taksilerde
dezenfekte çalışması
yaptırdı. >> 3'TE

işi Şansa
Bırakmıyor!
Sorgun İlçesine
bağlı Doğankent
Belediye Başkanı Doğan Sungur, korona
virüsle mücadelede
işi şansa bırakmayan
belediye başkanlarından.

Başkan Doğan
Sungur, korona virüs
tehdidine karşı belde
genelinde ilaçlama
ve dezenfekte çalışmalarını ilk günden
itibaren sürdürüyor.
>> 3'TE

Esnaf erteleme istiyor!
Yozgat Kahveciler Odası Başkanı
Eyup Coşgun, korona virüsü ile mücadelede odaya bağlı esnafın bakanlık
kararı ile kapısına kilit vurduğunu hatırlatarak, başta kredi borçlarının ertelenmesi olmak üzere çeşitli taleplerde
bulundu. >> 3'TE
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Yozgat'ım
Bozok Yaylası benim
durağım
Büyük Camii iman
yatağım
Çapanoğlu kurmuş
otağım
Ne güzeldir benim
Yozgatım.

AHMET
SARGIN
Yozgat‘ ın kara talihine yanarım
Göçüp giden yiğitlerin
anarım
Yüksek uçar enginlere
konarım
Ne güzeldir benim
Yozgatım.
İster yazın ister adım
silin
Yozgat için çalışırım
bunu bilin
Gerçek dost isterseniz
ona gelin
Ne güzeldir benim
Yozgatım.

Garip Yozgatımın dinmez gözyaşları
Düşmanı görünce çatılır kaşları
Eksik olmaz Yozgat’ın
kışları
Ne güzeldir benim
Yozgatım.
Soğuk düşmüş artık
üşüyorum
Göçüp giden Yozgatlı’yı düşünüyorum
Rızkı için bu ayrılık
biliyorum
Ne güzeldir benim
Yozgatım.
Sinemde açtın gizli bir
yara

Hastayım kavuşamam
nazlı yara
İnsanlıktan gayrısı
etmez para
Ne güzeldir benim
Yozgatım.

azar
Ne güzeldir benim
Yozgatım.

Bahar gelmiş Gül açmış dağlara
Sözlerim hem ölülere
hem sağlara
Atalarımız hükmetmişler çağlara
Ne güzeldir benim
Yozgatım.

Döngel Allah’ın Seversen

Karakış burada vatan
tutmuş
Yozuna Yozgatlı yoz
katmış
Sözüne şeker ile bal
katmış
Ne güzeldir benim
Yozgatım.
Yozgat içinde çarşı
Pazar
Şair Ahmet Sargın
derdin yazar
Yaralarım sızlar azar

Ahmet SARGIN /
YERKÖY- 1996

Kucak açtım dost gönüllere
Dön gel Allah'ın seversen
Yozgat aşığı vatanın
severlere
Dön gel Allah'ını seversen

Alıp alıp servetimizi
götürdük
Yad ellerden dostlar
getirdik
Dön gel Allah'ın seversen

Özde kaynaşıp tenler
içinde
Rabba bürünür yenler
içinde,
Onda birleşen yolu severim.

Ahmet Sargın durmaz
ağlar
Viran oldu bizim burda
bağlar
Kalmadı nedense ağalar beyler
Dön gel Allah'ın seversen

Sevindirip de güldüren
sözü
İnsanları mutlu eden
yüzü
Sadece Hak için çalan
sazı
Tadıyla yenen balı severim.

Ahmet SARGIN /
2006

Binmişiz kırık, bir garip
sala
Gideriz hayata çeyrek
kala
Yatırsanız da yağ ile bala
Doğru söyleyen kulu
severim

SEVERİM

Kimse olmuyor derdime çare
Selam söylerim sevgili
yare
Ciğerim bölük pare
pare
Dön gel Allah'ın seversen

Hakkı söylüyor bülbülün
dili,
Dosta sunulan gülü severim.
Yetime uzanan kutlu eli,
Yaralar saran kolu severim.

Dost kalmadı hepsini
bitirdik

Kişi can taşır canlar
içinde,

İnsanoğludur insana
gardaş
Can dostudur o gerçek
arkadaş
Bölemez vatanı sadık
yurttaş

Bayrağın rengi alı severim.
Vatan için atan kanım
kurban!
İnanç için canım kurban!
Hak davası adım sanım
kurban!
Hazırdır silah dolu severim.
Kültürüm özüm Türk ve
Müslüman
Gerek namus, şeref ve
de iman,
Olur mu müslüman da
boş zaman,
Helal rızık da bılu severim.
Sargın'ım daim söyler
doğruyu
Atar içinden yersiz korkuyu,
Atalarım yiğit Bozok soyu
Damarım da Türk kanı
severim.
Ahmet SARGIN /2006

Hep birlikte başaracağız
MÜSİAD Yozgat
Şube Başkanı Emre
Karataş, Genel Başkanları Abdurrahman
Kaan’ın son yaptığı
açıklamaya dikkat
çekerek; “Ekonominin bu süreci en az
hasarla aşması için
hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.
Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Genel
Başkanı Abdurrahman Kaan, Çin’de
başlayan ve kısa
sürede tüm dünyayı etkisi altına alan
Koronavirüs salgınına ilişkin yazılı bir
açıklama gerçekleştirdi. Açıklamanın
detaylarına ilişkin
değerlendirmede
bulunan MÜSİAD
Yozgat Şube Başkanı
Emre Karataş; “Tüm
dünyayı etkisi altına
alan Korona virüs
hastalığına (COVID-19) karşı Devletimiz tarafından alınan
tedbirler ve bunların
uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda,
bu süreci en az hasar
ve zararla atlatabilmek için her birimiz
üzerimize düşen so-

Musibetler karşısında

birleşme günü

Diva-Sen Yozgat
Şube Başkanı Osman
Taşçı, ülke olarak zor
günlerden geçtiğimizi
belirterek, bu günlerd etedbir alınması
gerektiğini kaydetti.
Vatandaşların sabır ve
tevekkülle dua etmeleri gerektiğine işaret
eden Taşçı, " Bu günler
tedbir alınıp takdirin
bekleneceği sabır ve
tevekkül günleridir.
Bütün Müslümanların
ve insanların kurtuluşu
için dua günleridir.
Musibetler karşısında
birleşme, toplanma ve
otoriteye yani devlete
itaat günleridir. Bencilli-

gi bırakıp bütüncülüğe
yani genel menfaati
düşünme günleridir"
ifadelerine yer verdi.
Kimsenin provakasyone gelmemesi
gerektiğine işaret eden
Taşçı, "Bu günler zor
şartlarda ne yapabileceğimizi dosta düşmana gösterme günleridir.
Tefrikaya provokasyona
geçit vermeme günleridir. Metanet günleridir.
Çanakkale ve kurtuluş günleridir. Hakka
halimizi arz edip boyun
büküp nusret dilenme
günleridir. Bu günler
rabbena günleridir. Bu
günler itaat günleridir.

Benliğin bittiği birliğin
öne geçtiği günlerdir.
Tedbiri alıp Allah'tan
kurtuluş talep edilecek
ve edilmesi gereken
dayanışma birleşme
sevme topyekûn hareket etme günleridir.
İstiğfar günleridir. Allah
tüm İslam alemine
milletimize ve insanlığa
tez zamanda kurtuluş
ihsan eylesin. Zira
yegane güç ve kuvvet
sahibi olan yalnız O'dur.
Bugün teknolojiyle
övünen, gururlanan insanlığın güç ve kuvvet
sahibini tanıma günüdür" şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

rumlulukları titizlikle
yerine getirmeliyiz”
dedi. Karataş, şunları
aktardı; “Dünyadaki
salgın durumunda
oldukça başarılı bir
kriz yönetimi sergileyen ülkemizde,
ilerleyen süreçte de
bu durumun devam
etmesi durumunda,
bu dönemi en az hasar ve kayıpla atlatabilmemiz ve avantajlı
konumumuzu koruyabilmemiz için elbirliği içinde talimatları
yerine getirmek ve
her zamankinden
çok daha dikkatli ve
duyarlı davranmak,
hem vatandaş olarak
görevimiz hem de
Müslüman olarak
vebalimizdir. Kuruluşundan bugüne kadar
her zorlu dönemeçte devletimizin ve
halkımızın yanında
ve destekçisi olmayı
kendine şiar edinmiş
MÜSİAD, bu süreçte
de saha yaygınlığının
ve geniş örgütsel
yapısının sağladığı avantajı, ulusal
mücadele eylem
planımızın hizmetine
sunmayı milletine ve
devletine karşı bir
borç bilmektedir.

Bu şuurdan
hareketle alınan
tedbirlerin tabanda
uygulanabilirliğini
kolaylaştırmak, başta
üyelerimiz olmak
üzere tabanda bu
süreçte gelen talep,
şikayet ve önerileri
değerlendirerek
acil eylem planları
oluşturmak, halkımızı
süreçler ve tedbirler
anlamında bilgilendirmek, iktisadi, ticari
ve sektörel hayatın
sekteye uğramadan
devam etmesi ve
üretim dengemizde
oluşacak muhtemel
kayıpların önüne geçmek, anlık bilgileri
ilgili makamlara iletmek, çözüm setleri
oluşturmak, global
iktisadi mimaride
oluşan değişimleri
stratejik eylem planları halinde sektörel ve
bölgesel bazda analiz
etmek ve bu bağlamda kısa-orta vadeli yol
haritaları belirlemek
için bugün itibariyle MÜSİAD Genel
Merkezi bünyesinde
COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi’ni hayata
geçirmiştir.
Bu Merkez, ilerleyen dönemde MÜSİ-
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AD’ın belirli Anadolu
Şubeleri ve Dış
Temsilciliklerinde de
faaliyete geçirilecektir. Merkez kapsamında yukarıda sayılan
amaçları gerçekleştirmek ve bu ulusal
mücadelede devletimizin aldığı tedbirlerin en iyi şekilde
hayata geçirilmesi
için her türlü bilgi alış
verişi, koordinasyon
ve paydaşlarla ortak
hareket etme hedeflerimizi hızlı ve seri
karar alma süreçleriyle gerçekleştirmeyi
umut ediyoruz. Üyelerimiz başta olmak
üzere tüm halkımız,
Merkezimize MÜSİ-

AD İletişim hattından
ve web sitemizde yer
alan iletişim kanallarından (MÜSİAD
Çağrı Merkezi 444
0 893 veya MÜSİAD
Kurumsal Telefonları
0212 395 00 00) ulaşabilirler.
Profesyonel kadromuz, Komitelerimiz
ve YK üyelerimiz ile
Kriz Yönetim Merkezi’mize gelen her
türlü bilgiyi titizlikle
işleyerek gerekli
adımların atılması
anlamında karar
vericilerin yanında
olduğumuzu bir kez
daha altını çizerek
belirtmek isteriz."
Tarık YILMAZ

Alış: 483,08
Satış: 494,01

DOLAR

Alış: 5,94
Satış: 5,95

PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA

9/-2
11/-1
13/0
12/0

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

4/-6

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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TAKSi VE SERViSLERE
ÖNLEM
Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası
şehirde bulunan Taksi ve Okul servislerine
koronavirüs’e karşı dezenfekte ettirdi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası
başkanı İlhami Bakıcı, okulların tatil olmasına rağmen taksilerin ve tüm öğrenci
servislerinin de dezenfekte edildiğini
söyledi.
Belediye ekipleri tarafından taksiler,
taksi durakları, okul servisleri ve ilçe minibüslerinin dezenfekte işlemini yerinde
inceleyen Şoförler ve Otomobiller Odası
başkanı İlhami Bakıcı, “Milletin başına
bela olan bu korona virüs salgınından
dolayı bugün öğleden önce 125 tane ticari
taksimizi ve taksi duraklarımızı ilaçladık.
Öğleden sonra da öğrenci ve personel
servislerimizi ilaçlamak için bu programı
yapıyoruz” dedi.
Bakıcı, “İnşallah bu beladan biran
önce kurtuluruz. Bu hizmeti bize sağlayan
başta Yozgat Belediye Başkanımız Celal
Köse beye çok teşekkür ediyoruz. Esnafım adına böyle bir hizmette bulunduğu
için teşekkür ediyoruz. İnşallah memleketimizde böyle bir şeye rastlanmaz diye
temenni ediyorum. Oda olarak bugün
biz bu işi organize ettik. Ondan sonra da
servis araçlarımızı, öğrenci servisleri ve
personel servisçiliği yapan arkadaşlarımız, Yerköy, Sorgun minitur işletmelerini
ilaçlamış bulunuyoruz. İnşallah amacına
ulaşır” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

İşi Şansa Bırakmıyor!
Doğankent Belediye Başkanı
Doğan Sungur, korona virüsle
mücadelede işi şansa bırakmayan
belediye başkanlarından.
Başkan Doğan Sungur, korona
virüs tehdidine karşı belde genelinde ilaçlama ve dezenfekte

çalışmalarını ilk günden itibaren
sürdürüyor.
Özel kıyafetli ekipler, camiler
başta olmak üzere halkın toplu
olarak bulunduğu alanları ilaçlayıp,
dezenfekte ediyor.
Haber Merkezi

Mücadele genişliyor

Akdağmadeni ilçesinde
korona virüsle mücadelenin
kapsamını ilk günden itibaren
genişletilerek devam ediyor.
Akdağmadeni Belediye
Başkanı Nezih Yalçın, korona
virüsle mücadelede özellikle insanların yoğun olarak
kullandığı ticari taksilerde
dezenfekte çalışması yaptırdı. Korona virüsle mücadelede ilk günden itibaren yoğun
çalışma yürüten Yalçın; “ İlçe
genelinde sürdürdüğümüz
dezenfeksiyon çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor.
Gün içerisinde taksi durakları
ve taksilerle birlikte sağlık
kuruluşlarımızda çalışmalarımızı tamamladık... Taksi duraklarında bulunmayan ticari
taksi sahipleri bizlere ulaştığı
takdirde araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır”
açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi

Jandarma geçit

vermiyor!
Yozgat'ta besi
çiftliğinde çalışan
Afganistan uyruklu
işçi, uyuşturucu sattığı
iddiasıyla tutuklandı.
Yapılan operasyonda
199 uyuşturucu hap
ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri Sarıkaya İlçesi
Küçükçalağıl köyünde
bir çiftlikte çalışan
Afganistan uyruklu
Z.Y. isimli şüphelinin
İstanbul ilinden temin
ettiği uyuşturucu
maddeleri piyasaya
süreceği duyumu alınması üzerine Olay ile
ilgili adli makamlara
bilgi verilerek araştırmalar yapılmıştır.
Yapılan araştırmalar
neticesinde şüphelinin
köy içerisinde dolaş-

tığı tespit edilerek
yakalanması amacıyla
uyuşturucu arama
köpeği Palto’nun da
katılımıyla operasyon
düzenlenmiştir.
Yapılan operasyon
neticesinde; şüpheli
Z.Y. köy içerisinde yakalanmıştır. Şüphelinin
yakalanmadan hemen
önce elindeki bir
poşeti okul bahçesine
attığı tespit edilmiştir. Poşet içerisinde
yapılan incelemede
Uyuşturucu ve Uyarıcı
madde olduğu tespit
edilen 199 Adet Extacy
ele geçirilmiştir. Ele
geçirilen uyuşturucu
maddesi muhafaza altına alınmış, yakalanan
şüpheli de gözaltına
alınmıştır” ifadesi
kullanıldı.
Eda DEMİREL

Esnaf erteleme

istiyor!
Yozgat Kahveciler Odası Başkanı
Eyup Coşgun, korona virüsü ile mücadelede odaya bağlı esnafın bakanlık kararı ile kapısına kilit vurduğunu
hatırlatarak, başta kredi borçlarının
ertelenmesi olmak üzere çeşitli taleplerde bulundu.
Yozgat Kahveciler Odası Başkanı
Eyup Coşgun, korona virüsü ile mücadelede odaya bağlı esnafın bakanlık kararı ile kapısına kilit vurduğunu
hatırlatarak, başta kredi borçlarının
ertelenmesi olmak üzere çeşitli taleplerde bulundu.
Türkiye’de korona virüsü ile
mücadelede kapsamında insanların
toplu olarak bulunduğu mekanların 16
Mart’tan itibaren kapatılmasına karar
verilmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı
ekonomi paketinin ardından Yozgat Kahveciler Odası Başkanı Eyup
Coşgun, odaya bağlı meslek grupları
adına taleplerini sıraladı.
16 Mart 2020 tarihi Saat: 24.00
itibari ile İçişleri Bakanlığının genelgesi ile işyerlerinin geçici olarak
kapatıldığını hatırlatarak; “Bu durumdan esnafımız büyük zarar görmüştür.
Maddeler halinde sunulan görüşlerimizin çözümü konusunda gerekli
girişimlerin yapılmasını talep etmekteyiz” dedi.
Haber Merkezi
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Âşık Veysel'i Anmak Ve Anlamak

YAHYA
AKSOY
“Vatan bizim, ülke
bizim, el bizim/Emin ol ki
her çalışan kol bizim,
Ay yıldızlı Bayrak bizim,
mal bizim/Söyle Veysel
öğünerek, överek.””
Kendine özgü özellikleri ve güzellikleri ile gelenekten geleceğe, hayatının
benzetildiği Kızılırmak
gibi çağlayarak akan Âşık
Veysel, vatan,bayrak,insan ve Atatürk sevgisini
bayraklaştıran içeriği ve
biçimiyle tasavvuf, doğa
ve insan değerlerine ağırlık
verdiği şiirleriyle edebiyat
tarihimizde ,dillerde ve
gönüllerde yerini almıştır.
Âşık Veysel,hisleri, sezgileri,algılamaları ve güçlü
altıncı hissi ile gönül
gözünü sazı ve sözleriyle
zenginleştirmiş,Yunus,
Karacaoğlan, Pir Sultan,
Atatürk ve kültürümüzden
ilham alarak ,tüm ozanlara ilham vermiş ve esin
kaynağı olmuştur.

Yaşar Kemal,"Veysel,şiirlerini yenilemiş, içerik
ve biçim olarak geleneği
kırmıştır" demekte."...
Neyim ne olacak,elde
neyim var?/Karacaoğlan,dertli Yunus soyum var."
Âşık Veysel, halk,
hak ve hakikat yolunda
duygularını derinleştirerek
şiirlerine aktarmıştır.
Anadolu'nun çok zengin
tarihî ve kültürel zenginliğini ve yaşam felsefesi
kendine özgü dili ve üslûbuyla seslendirmiştir.
“Allah birdir Peygamber Hak/Rabbül âlemindir
mutlak
Senlik benlik nedir bırak/Söyleyim geldi sırası
Kürt’ü, Türk’ü ne Çerkez’i/Hep Ademin oğlu kızı
Beraberce şehit gazi/
Yanlış var mı ve neresi
Kuran’a bak İncil’e bak/
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak/Hakikatte yüz karası
Cümle canlı hep topraktan/Var olmuştur emir
Haktan
Rahmet dile sen Allah’tan/Tükenmez rahmet
deryası
Veysel sapma sağa
sola/Sen Allah’tan birlik
dile
İkilikten gelir bela/
Dava insanlık davası.”
Maddi ve manevi birliği
sağlayan vatan toprağı-

nı en aziz değer olarak
gören Veysel," "Her ferdin
hakkı var bizimdir vatan/
Babamız dedemiz döktüler
al kan/Hudut boylarında
can verip yatan/Saygıyla
anarız şehit diyerek" diyerek, " Bayrakları bayrak
yapan üstündeki kandır,/
Toprak, eğer uğrunda
ölen varsa vatandır.”diyen ünlü şair Mitat Cemal
Kuntay ile aynı duyguları
paylaşmaktadır.
Asırlardır devam
eden halk şiiri geleneğimiz içerisinde ,her âşık
kendisinden öncekilerden
etkilenmiş ve kendisinden
sonrakileri de etkilenmiştir. Aşağıdaki örnek bunu
en güzel şekilde ifade
etmektedir.
"Ben ay'ımı yerde
gördüm/Ne isterem gök
yüzün de/Benim yüzüm
yerde gerek/Bana rahmet yerden yağar" diyen
Yunus'a, Veysel,"Dost dost
diye nicesine sarıldım/
Benim sadık yarim kara
topraktır" diye seslenir.
Ulusal kültürümüzün
temel taşı zengin halk
kültürümüzün en büyük
temsilcilerinden birisi
olan Âşık Veysel, Türk
kültürünü özümseyerek
yaşadıkları ile kaynaştırmış, insanımızın söyleyen
dili,düşünen aklı olmuş
ve geçmişten geleceğe,

gelenekten çağdaşlığa
geniş bir köprü kurmuş,
saf,sade, samimi,gerçekçi,inançlı ve özgün bakış
açısı ile gönül sesini dillere
ve gönüllere bir elmas gibi
işlemiştir.
"Evvel ahir odur onundur ferman/Ne sen var ne
ben var bir tane ferman"
diyerek, "Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm diyen Yunus Emre'ye
eşlik etmektedir.
"Beni görmek demek
mutlaka yüzümü görmek
değildir,benim fikirlerimi,
benim düşüncelerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız
bu kâfidir" diyen, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük
önder Atatürk'ü,görmediğine çok üzülen,ancak,onu gönül gözüyle herkesten iyi gören ,hisseden,
anlayan ve anlatan büyük
usta,hak ve halk âşığı,
Atatürk'un aydınlığında
Cumhuriyet ozanı Veysel
şöyle demekte:
“Atatürk'e Ağıt /…
Atatürk'ün eserleri/ Söylenecek bundan geri/ Bütün
dünyanın her yeri/ Ah çekti vatan ağladı/ Fabrikalar
icat etti/ Atalığın ispat etti/
Varlığın Türk'e terk etti /
İşitti her yan ağladı/ /…
Uzatma Veysel bu sözü/
Dayanmaz herkesin özü/
Koruyalım yurdumuzu/
Dost değil düşman ağladı.”

Köy enstitülerinde usta
öğretici olarak dersler
veren Veysel'in hayatında,
Kul Himmet,Pir Sultan
Abdal,Ahmet Kudsi Tecer,Behçet Kemal Çağlar,Yaşar
Kemal,Cahit Öztelli'nin,Köylerin ve Ankara Radyosu'nun özel ve anlamlı
yerleri bulunmakta. 1931
yılında Sivas Lisesi edebiyat öğretmeni olan Ahmet
Kutsi Tecer ve arkadaşları
“Halk Şairlerini Koruma
Derneği”ni kuruyorlar.Ve
5 Aralık 1931 tarihinde de
üç gün süren Halk Şairleri
Bayramı’nı düzenliyorlar.
Böylece Veysel’in yaşamında önemli bir dönüm
noktası işlemeye başlıyor.
Denebilir ki, Veysel için
A.Kutsi Tecer’le tanışması
hayatında yeni bir başlangıç sayılmakta."
Ana dilimize ve milli
birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü" TBMM özel
bir yasa ile Âşık Veysel'e
1965 yılında 500 lira aylık
bağlamıştır.
21 Mart tarihini esas
alan haftayı 1994'de,
Kültür ve Turizm Bakanlığı
HAGEM Genel Müdürlüğü "Âşık Veysel ve Halk
Ozanları Haftası" ilan etmiş
ve Yurt genelinde kutlamalar heyecanla yapılmıştır. Daha sonraki haftayı,
zamanın Cumhurbaşkanı
rahmetli Demirel, Çanka-

ya'da tüm ozanları ağırlayarak kutlama geleneği
başlatmıştır.
Âşık Veysel'in Sivralan
Köyü’nde bulunan evi,
Kültür Bakanlığınca 90'lı
yıllarda müze haline getirilerek, torununa (Ahmet
Şatıroğlu'nun oğlu) bu
evde görev verilmiştir.
1894'de Şarkışla Sivralan Köyünde doğan, 7
yaşında gözlerini kaybeden, "Talih çile kader sözü
bir etmiş,/Her nereye
gitsem gezer peşimde."
diyen , acı tatlı büyük bir
mücadele ile hayata tutunan ve karların eridiği,
lodosun estiği 21 Mart
1973'de aramızdan ayrılan
ama gönüllerden ayrılmayan, kültür hazinesi Âşık
Veysel'i anmak, anlamak
ve anlatmak için makaleler,kitaplar, belgeseller,sazlar ve sözler yeterli
olmamakta.
Vatan Sevgisini içten
Duyanlar
"…Sıtk ile çalışır
benimseyerek/Milletine,
Ulusuna uyanlar
Demez neme lazım,
neyime gerek/Her ferdin
hakkı var, bizimdir Vatan/…
Vatan aşkı ile çalışan
kafa/Muhakkak erişir öndeki safa
Tesir nüfuz olur her bir
tarafa/Herkes onu büyük

Uygulama başladı

Yozgat Belediyesi
sosyal medya üzerinden duyurduğu
60 yaş üstü engelli
ve kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlara
“İhtiyaçlarınızı Biz
Getirelim” projesinde ilk uygulamasını
gerçekleştirdi. Yozgat Belediye Başkanı
Celal Köse yaptığı
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tanır severek.
Olmak istiyorsan dünyada mesut/Hakka halka
yarayacak bir iş tut
Çalıştır oğlunu, kızını
okut/İnsan olmak için
okumak gerek…”
"Ayrılık Günleri Geldi
Dayandı" şirinde sevenlerine ve halka seslenmekte:"...Gelin birer birer
helallaşayım/Yol verin ki
şu dağları aşayım/İstemezdim senden uzaklaşayım/Hasreti kalabime
dolan elveda/...Karlar
erir, akar gider lodostan/
Çoşara gönlü selam gelse
o dosttan/Sen eyledin
beni dillere destan/Çırpınıp
saçların yolan elveda/Veysel'in derdinin yoktur ilacı/
Gurbetin dertleri acıdır
acı/Biz gidelim sizler olun
duacı/Döküp göz yaşları
silen, elveda."Hepimizin
duygu ve düşüncelerine
tercüman olan, Türk halk
edebiyatı tarihinde özel ve
seçkin yerini koruyan,"gizli
sırlarını aşıkâr etmeyen
"sazı ve gönülden gelen deyişleri ile bize ışık
tutan, "Ben giderim adım
kalır/Dostlar beni hatırlasın" diyen toplumcu ozan
büyük usta Âşık Veysel'i,
dostları ve halkımız unutmamakta ve 21 Martlarda,
sazlar,sözler, diller,gönüller Veysel'i anmaktadır.
Ruhu şâd olsun.

açıklamada; “Dün
korona virüs tedbirlerimizin içerisinde yer
alan ve acil olarak
duyurduğumuz, 60
yaş üzeri, engelli ve
kronik rahatsızlığı
olan hemşehrilerimizin evden çıkmasını
engellemeye yönelik
başlatmış olduğumuz
“İhtiyaçlarınızı Biz

Getirelim” projemize hemşehrilerimiz
yoğun ilgi gösteriyor.
Kıymetli hemşehrilerim, sizlerin sağlığı
bizlerin sağlığıdır.
Bu şekilde devam
edelim. Siz evde
kalın biz ihtiyaçlarınızı giderelim. Ayrıca
projemizi uygulamaya koyduktan sonra
bir çok belediyelerimizin de benzer
uygulamalar başlatması bu zorlu süreç
içerisinde ülkemiz
için oldukça faydalı
olacaktır” dedi.
Haber Merkezi
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Miraç Kandilimiz
mübarek olsun
Dr. Nezih YALÇIN

Akdağmadeni Belediye Başkanı

Aziz Milletimizin ve üyelerimizin
Miraç Kandili'ni tebrik eder,
bu gecenin ülkemize ve islam
alemine birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve
huzuruna vesile olmasını Yüce
Allah'tan niyaz ederim.

Hayati TUNCAL
Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı

Miraç Kandilimiz
mübarek olsun

Eyüp ELMALI

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
AKDAĞMADENİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI
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İslam aleminin,
Yozgatlı hemşehrilerimizin ve
Sorgun halkımızın Miraç Kandilini
tebrik eder, tüm İslam Alemine birlik ve
beraberlik getirmesini
Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

M.Erkut EKİNCİ

Sorgun Belediye Başkanı

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine
dua edenleri geri çevirmez.
Dualarınızın Rabbin yüce katına
iletilmisine vesile olan Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Gökhan Coşar

BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANI

İslam aleminin, Yozgatlı Hemşehrilerimizin ve
Sarıkaya halkımızın Miraç Kandilini tebrik eder,
tüm İslam Alemine birlik ve beraberlik
getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Ömer AÇIKEL
Sarıkaya Belediye Başkanı

İslam aleminin,
Yozgatlı hemşehrilerimizin ve
Şefaatli halkımızın
Miraç Kandilini tebrik eder,
tüm İslam Alemine birlik ve beraberlik
getirmesini Cenab-ı Allah'tan
niyaz ederim.

Müjdat KARACA
Şefaatli Belediye Başkanı

Aziz milletimiz ve İslam Alemi
ile üyelerimizin Miraç kandilini
tebrik ederim.

Ahmet BULUT

Yozgat Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müşavirler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Yozgat Halkımızın ve üyelerimizin
Rahmet, bereket ve mağrifet kapılarının
açıldığı mübarek Miraç Kandili'ni kutlarız.

Mahmut Sunay KABAYEL
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı
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YOZGAT
TİCARET BORSASI
Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret gecelerinden birisi olan Miraç
Kandili'ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Regaib Kandili ile başlayıp, Kadir Gecesi ile sona eren Üç Aylar, Müslümanlar
için manevi bir hasat mevsimidir.
Bu özel gecelerin, gönüllerimize huzur, insanlığa barış ve dünyaya
adalet getirmesini diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Yozgatlı hemşehrilerimiz olmak üzere Türkİslam Alemi'nin ve üyelerimizin mübarek
Miraç Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını
Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Mehmet ERKEKLİ

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
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İslam Alemi'nin, Yozgatlı hemşehrilerimizin ve
değerli müşterilerimizin mübarek Miraç
Kandilini kutlar, ülkemizin ve Yozgatımızın
birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın
hidayet barış ve huzuruna vesile olmasını
Yüce Allah'tan temenni ederiz.

Zafer ÖZIŞIK

Gimat Grubu ve Zafer Türk Mutfağı
Yönetim Kurulu Başkanı

Aziz milletimizin Miraç Kandili’ni tebrik
ediyor; bu gecenin, ülkemizin ve İslam
Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine,
insanlığın barış ve huzuruna vesile
olmasını Yüce Allah’tan
niyaz ediyorum.”

Dr. Osman Coşkun

AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı
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Büyük İslam aleminin ve müşterilerimizin Miraç
Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek gecede yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını
Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederiz.

Hanifi KIZILTAŞ – Oğuzhan KIZILTAŞ - Aziz KIZILTAŞ
Gözüpekoğulları İnşaat

Yozgatlı Hemşehrilerimizin Miraç
Kandili'ni tebrik eder,
bu gecenin ülkemize ve islam
alemine birlik, dirlik ve beraberliğine,
insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını
Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Aziz Milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik eder,
bu gecenin ülkemize ve islam
alemine birlik, dirlik ve beraberliğine,
insanlığın barış ve huzuruna vesile
olmasını Yüce Allah'tan
niyaz ederim.

Recep AVCU – Ümit TAŞDAN
ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK
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“Takvâ
sahipleri nimet
içindedirler”

HÜSEYİN
KOÇ
Sevgili Peygamberimizin amcazâdesi ve mübârek dâmâdı Allah’ın arslanı
Hazret-i Ali Efendimiz
(radıyallahü anh) buyurmuştur ki:
“Îmân ağaç gibi olup;
kökü yakîn, dalı takvâ, nûru
hayâ, meyvesi cömertliktir.”
Evliyânın büyüklerinden
Hâtim-i Esam (kuddise
sirruh) buyuruyor ki: “...
Baktım ki, insanlardan
her biri mâl, haseb, şeref
ve neseb aramaktadır.
Anladım ki bunlar bir
şey değil. “Allah katında
en üstününüz, en çok takvâ
sahibi olanınız (Allah’tan en
çok korkanınızdır).”
(Hucurât sûresi, 13)
meâlindeki âyet-i kerîme’ye baktım.
Ben, Allah katında üstün
olmak için mâlı, hasebi,
makâmı değil; takvâyı
(Allahü teâlâdan korkarak
harâmlardan sakınmayı)
seçtim.”
İki sûre-i celîlede şöyle
buyurulmuştur:
“Şüphesiz ki takvâ
sahipleri cennetler (ve)
nimetler içindedirler...
Rableri, onları Cehennem
azâbından korumuştur...
Îmân edip de zürriyetleri
de îmân ile kendilerine tâbi
olanlar yok mu?
Biz onların nesillerini de
kendilerine kattık (Birlikte
Cennet’e koyduk)...” (Tûr
Sûresi, 17-22)
“Şüphesiz ki muttakîler
(takvâ sâhipleri), cennetlerde pınar başlarındadırlar.
Rablerinin kendilerine
verdiğinden râzı oldukları
hâlde.
Doğrusu onlar bundan
önce güzel amel işleyenlerdi.” (Zâriyât Sûresi, 15-16)
“Mefâtîhu’l-Gayb” isimli
32 cildlik “Büyük Tefsîr”
sâhibi, büyük müfessirlerimizden Fahrüddîn-i Râzî
(rahmetullahi aleyh) buyurmuştur ki:
“Şuayb aleyhisselâm,
Eyke halkını; ölçüyü ve
mîzânı tâm yapmaya,
insanların hukûkuna riâyet
etmeye, yeryüzünde fesâd
çıkarmamaya, Allahü teâlâdan korkmaya ve takvâ
üzere olmaya dâvet etti.”
Büyük âlimlerden Abdülğanî Nablüsî (rahmetullahi aleyh) buyurmuştur ki:
“Mânevî bilgiler, keşif
ve ilhâm ile hâsıl olur.
Hocadan öğrenilmez.
İbâdetlerin yapılması ve
bütün İslâm bilgileri ise,
üstâddan öğrenmekle elde
edilir.
İslâm bilgileri, ilhâm
ile hâsıl olsaydı, Allahü
teâlânın Peygamberler
ve kitaplar göndermesine
lüzûm olmazdı...
İslâmiyet’in hükümleri
ilhâm ile anlaşılmaz.
Evliyânın ilhâmı, başkalarına hüccet, sened olamaz. Evet, Ehlullahın (velîlerin) ilhâmları doğruluğu,
İslâmiyet bilgilerine uygun
olmalarından anlaşılır.
Fakat, Ehlullah, yâni
velî olmak için, İslâmiyet
bilgilerini öğrenmek ve
bunlara uymak şarttır. ‘Takvâ sâhiblerine (harâmdan
kaçınanlara) Allahü teâlâ
ilim ihsân eder’ meâlindeki
âyet-i kerîme bu husûsu
bildirmektedir.
Sünnete yâni İslâmiyet’e
sarılmayan, bidatten sakın-

mayan kimsenin kalbine
ilhâm gelmez.
Böyle kimselerin
söyledikleri nefsten ve
şeytândan gelen bozuk
şeylerdir.” [el-Hadîkatü’n-Nediyye fî Şerhı’t-Tarîkati’l-Muhammediyye]
“TAKVÂ”YA DAIR BAZI
AÇIKLAMALAR
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı
kerîmde (meâlen) buyurdu
ki:
“... Siz, ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de
(hac yâhut âhiret için) azık
edinin, muhakkak ki azığın
hayırlısı takvâdır ve ey aklı
tâm olanlar, benden korkun!” (Bakara sûresi, 197)
“(O takvâya erenler);
“Ey Rabbimiz, biz îmân
ettik.
Artık bizim günâhlarımızı bağışla ve bizi o ateşin
azâbından koru” diyenler,
sabredenler, (îmânlarında) gerçek olanlar, Allahü
teâlâya itâatle boyun eğenler, infâk edenler, seherlerde istiğfâr edenlerdir.”
(Al-i İmrân sûresi, 16-17)
“(O takvâ sâhipleri ki);
bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini
yenenler, insanların kusûrlarını bağışlayanlardır.
Allah ihsân sâhiplerini
sever.” (Al-i İmrân sûresi,
134)
“(Ey Resûlüm!) de ki:
Acabâ bu Cehennem mi
hayırlı, yoksa takvâ sâhiplerine (Allahü teâlâdan
korkup harâmlardan kaçan
kimselere) vaad olunan
Huld Cenneti mi?
Ki bu, onlar için bir
mükâfât, bir dönüş yeridir.
Orada devâmlı kaldıkları
hâlde, o takvâ sâhiblerinin her diledikleri vardır.”
(Furkân sûresi, 15-16)
“Takvâ” ile aynı manada
kullanılan diğer bir kelime
daha vardır; o da “İttikâ”dır.
“İttikâ da;
Allahü teâlâdan korkmak, harâmlardan, günâhlardan sakınmak” demektir.
Allahü teâlâ, bir âyet-i
kerîmede (meâlen) buyurdu ki:
“Ey âdemoğulları! Size,
aranızdan, âyetlerimi anlatacak Peygamberler gelir
de, kim ittikâ edip hâlini
ıslâh ederse, onlara hiçbir
korku yoktur. Onlar mahzûn
da olmayacaklardır.” (A’râf
sûresi, 35)
“Küçük hatâlar müstesnâ, günâhların büyüklerinden ve fuhşiyâttan kaçınanlara gelince; muhakkak
Rabbin, mağfireti bol
olandır.
O, sizi daha topraktan
yarattığı zaman ve annelerinizin karnında cenînler
iken, sizi (bütün hâllerinizi)
en iyi bilendir. O hâlde
kendinizi temize çıkarmayın. O, ittikâ edenleri en iyi
bilendir.” (Necm sûresi,
32)
Lokman Hakîm’in hikmetli nasîhatlerinden bir
kısmı şöyledir:
“Ey oğulcuğum! Namazını dosdoğru kıl. İyiliği
emret. Kötülükten nehyet.
Sana (bu yüzden) isâbet
eden şeylere sabret. Çünkü
bunlar kati (kesin) sûrette
farz edilen işlerdendir.
(Lokmân sûresi, 17)
Ey oğlum! Dünyâ derin
bir deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur.
Takvâ (Allahü teâlâdan
korkup harâmlardan sakınmak) gemin; îmân, yükün;
tevekkül (Allahü teâlâya
güvenmek) hâlin; sâlih (iyi)
amel, azığın olsun. Kurtulursan, Allahü teâlânın rahmetiyle kurtulmuş sayılırsın; boğulursan, günâhların
sebebiyledir.”
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Bahadın Teyakkuzda

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası’nda da Koronavirüs’e karşı önemli
kararlar alarak vatandaşlara bilgi verildi. Koronavirüs ile ilgili önemli kararlar alındı.
Sorgun Bahadın Kasabası
Belediye Başkanı Yurtseven
Bozdemir, belediye meclis üyeleri, esnaf, sağlık personeli ve
belediye personeliyle birlikte
Koronavirüs salgını nedeniyle
toplantı düzenledi. Toplantıda
kasaba halkı için önemli kararlar alındı. Bahadın Kasabası
Belediye Başkanı Yurtseven
Bozdemir yaptığı açıklamada;
“Corona Virüs Salgını nedeniyle 19.03.2020 tarihinde Belediye
Başkanlığımız bünyesinde,
Sağlık ocağımız Ebe hemşiresi,
Bahadın A.Ş. Market müdürümüz, Fırın işletmecimiz, Meclis
üyelerimiz ve Belediye personelimizle yapılan toplantıda
alınan kararlar doğrultusunda;
Bugünden itibaren Sağlık
evimiz, fırınımız, marketimiz,
Belediye hizmet binamız,
kahvehaneler, lokantalar, resmi
ve özel kurumlar, ticari taksiler, halkımızın ortak kullandığı
alanlar düzenli ve devamlı
olarak Belediyemiz tarafından

acil olarak dezenfekte edilmeye başlanmıştır” dedi.
Başkan Bozdemir alınan
kararları şöyle sıraladı;
Belediye halk otobüsü
20.03.2020 tarihinden itibaren
Bahadın'dan saat 09:00' da
hareket edip, Sorgun'dan 14:00'
de hareket edecek şekilde tek
sefer düzenlenecektir.
Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca
dışarı çıkmamaları gerekmekte

Aziz milletimiz ve İslam
Aleminin Miraç kandilini
tebrik ederim.

Ahmet KOÇAK

Aydıncık Belediye Başkanı

olup acil ve gıda ihtiyaçları
marketimiz ve Belediyemiz
tarafından karşılanacaktır. Yeni
gelenlerin Belediyemize ve
Sorgun Sağlık Grup Başkanlığına bildirilmeleri sağlanacaktır.
Halkımızın ihtiyacı olan gıda
ve temizlik malzemelerinin Bahadın Market tarafından temini
ve tedbiri görüşülmüştür.
Hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın Bahadın Marketin 0354
423 12 12 numaralı telefonunu

arayarak ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanacaktır.
Fırıncımız tarafından gerekli
un stoku mevcut olup, günü
birlik ekmek ihtiyacı tedbiri
alınmıştır. Bahadın sağlık evi tarafından gerekli malzemelerin
temini ve acil durumlarda üst
sağlık kuruluşları ile irtibat için
gerekli tedbirler alınmıştır.
Raporlu olan hastalar aile
hekimliğine yazdırmadan ilaçlarını eczaneden temin edebilirler. Selamlaşmalar mesafeli
olarak yapılmalıdır. Mecbur
kalmadıkça Sorgun'a ve kalabalık ortamlara kesinlikle gidilmemesi, herkesin ellerini sık sık
uygun şekilde sabun ve suyla
yıkamaları, evlerinde kalmaları
gerekmektedir. Konuyla ilgili
Belediyemiz tarafından uyarı
anonsları yapılacaktır.
Acil durum için Belediyemizde Cumartesi ve Pazar
günleri nöbetçi personel
bulundurulup gerekli müdahale
yapılacaktır. Haber Merkezi

Başta Yozgatlı-Yerköylü hemşehrilerimizin Miraç Kandili'ni kutlar,
Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim.

Ferhat YILMAZ

Yerköy Belediye Başkanı

Türk ve İslam Alemi'nin
Miraç Kandili'ni kutlar,
ülkemize, milletimize ve
müşterilerimize
Bu gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize,

bereketi evinize, nuru ahiretinize,
sıcaklığı yuvanıza dolsun.
Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Doğan SUNGUR

Doğankent Belediye Başkanı

hayırlar getirmesini
Yüce Allah'tan niyaz ederiz.

SEMİHA
ARASBORA
Çanakkale
Savaşı'nın Gizli Kahramanları:
Türk Kadınları
Unutmayalım,
18 Mart'ı her kahramanıyla analım.
Çanakkale
Savaşı'nda cephede cesurca yerini
alan kahraman
Türk kadınları
adını tarihe yazdırdı.
Korkusuz kadınlar, vatanları
için erkek kılığında ölüme meydan
okudu.
''Tarih sayfalarında kendine
koca paragraflar açan Mustafa
Kemal Atatürk'ün
ilk cümlelerinden, Anadolu'nun
silkinip kendine
gelmesinin ilk
emarelerinden,
102 yıldır hafızalardan silinmeyen
zafer'' diye devam
ettirebiliriz cümlelerimizi, halâ
da eksik söylemiş
oluruz.
Seyit Onbaşı'ları ezberledik yıllar
içinde, Çanakkale
de nice kahramanları andık.
Velhasıl bu savaşın bir de kadın
kahramanları vardı; tarihin tozuna
gömülmemesi,
anılması, bilinmesi gereken.

Kadınlarımızın Anadolu'nun
kurtuluşunda
oynadıkları rolleri cepheye silah
taşımak, cephane
imalathanelerinde
çalışmak, askerlerin giyecek ve
yiyecek ihtiyacını
karşılamak gibi
alanlara sıkışmış
şekilde öğrendik
okullarımızda.
Hemşirelik görevleri, kimsesizlere yardım etmek
öksüz çocuklara
kol kanat germek
gibi
Kadınlarımız
1915'te elbette
çok daha fazlasını
yaptı.
Bazıları cephede kıran kırana
çarpıştılar.
Kimisi keskin
nişancılık yaptı,
kimisi bambaşka
katkılarla, bambaşka kahramanlıklarla tarihe
geçti.
Nezahat Onbaşı
işte bu kahramanlardan biri...
Nezahat Hanım'ın
babası Albay Hafız
Halit Bey, Gediz
Cephesi'nde çarpışan 70. alayın
komutanıdır.
Nezahat Hanım'ın
annesi vefat
etmiştir, hayatı
çocukluğundan
beri cephe cephe
gezerek geçmiştir.
İşte onlardan
birkaçı;
Mücahide Hatice Hanım
Mücahide Hatice Hanım, Anafartalar cephesinde
56. fıkrada mehmetçiklerle omuz
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Çanakkale zaferinin tek bir kişiyle anılması büyük haksızlıktır
omuza çarpışan
bir kadın askerdir.
Anafartalar'dan
sonra diğer savaşlara da katılır,
İzmir'de Yunan
ordusuna esir
düşer, İnönü Muharebeleri başta
olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın
birçok cephesinde
canını dişine takarak çarpışır.
Tek bir farkla! Gelin, kendi
açıklamasından
okuyalım;
Babam merhum Mehmet
Efendi’dir.
Çanakkale
Anafartalar’da 56.
fırkada silahımla muharebelere
iştirak ettim.
Adım Ahmet
idi. Benim kadın
olduğumu kimse
bilmiyordu.
Şarapnel ve
kurşunlarla dokuz yerimden
yaralandım. Milli
muharebelerimize
de gönüllü iştirak
ettim...”
Nezahat Onbaşı
(Baysel)
Gediz Cephesi'nde savaşın
kötüye gitmesi
bazı erlerin geri
çekilmesine, kaçmayı düşünmesine sebep olur.
İşte o noktada
Nezahat Hanım'ın
kahramanlığı devreye girer.
Bazı erler dediğimize bakmayın,
Nezahat Hanım
atıyla 600 kişilik
bir alayın önünü
keser, ''Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum, siz
nereye gidiyorsu-

nuz!'' diye bağırır.
Erler bunun
üzerine cepheye
dönerler, Nezahat
Hanım ile birlikte
savaşırlar, Gediz
cephesini geri
alırlar.
Nezahat Hanım
bu savaştan sonra
onbaşı rütbesini alır, Nezahat
Onbaşı olarak
anılmaya başlar.
Yalnız önemli bir
ayrıntı daha var:
Nezahat Onbaşı, bu rütbeyi kazandığında henüz
12 yaşında küçük
bir kız çocuğudur!
Türkiye Büyük
Millet Meclisi, 30
Ocak 1921 tarihli
oturumunda Kurtuluş Savaşı'mızın
ilk İstiklal Madalyası'nı da Nezahat
Onbaşı'ya takdim
edilmesi kararlaştırılır...
Çanakkale Savaşı'na Anadolu
illerinde doğan
askerlerin yanı
sıra eski Osmanlı
toprağı Kosova'dan gelen gönüllüler de katılır,
sekiz tabur asker
vatani görevlerini kanlarının son
damlasına kadar
gerçekleştirirler.
Bu taburlardan
biri Gora-Dragaş
bölgesindendir;
içinde de yalnızca
erkekler değil, kadınlar da vardır!
Bu kadınlardan
biri de Dragaşlı
Zeynep Mido Çavuş'tur...
Zeynep Mido
Çavuş ailesini
Kosova'da bırakır,
tek başına cepheye gider, şehit

olur.
Bu hikayenin
bir başka etkileyici tarafı, Zeynep
Mido Çavuş'un o
sırada bekâr ve
gelinlik çağında
olmasıdır.
Bunlar araştırınca izine rastladığımız kahramanlar ya hiç ismi
beli olmayan hiç
ismi geçmeyen
kahramlarimiz....
Cesur kadınlarımızın kahramanlıkları düşmanların da dikkatinden
kaçmadı.
Hemcinslerinin
cesaretini yazdıkları mektuplara
tarih dikkat çeken
notları arasında
dünyaya yayılmasını sağladı.
Bir ingiliz subayı
mektubunda
"Benim de
vurulduğum 18
Mayıs 1915 günü
keskin nişancı bir
Türk kızı pusuda çarpışıyordu.
Gizlendiği yerden
gün boyunca ateş
etti ve çok sayıda
adamımızı vurdu."
Çanakkale
zaferinin galibleri eli silah tutan
çocuklardır gece
gündüz askere
ekmek pişiren erzak çeken gelinler
kızlardır ,Kuranlar
okuyarak dualarla
seccade başında
gözyaşı döken
analardır
Çanakkale milletin zaferidir
Tüm aziz şehitlerimizi saygıyla
anıyorum bize bir
Vatan bıraktılar
Rabbim onlardan
razı olsun

Milletimizin ve İslam
Aleminin Miraç gecesini
tebrik ediyor,
Rabbimden bu gecenin
tüm insanlığa hayırlar
getirmesini dilerim

Menderes BARAN
Yenipazar Belediye Başkanı

Receb eza ve cefâyı terk içindir,
Şaban amel ve vefa içindir,
Ramazan sıdk ve safa içindir.
Miraç Kandiliniz Mübarek olsun

Ömer CODAR

Çayıralan Belediye Başkanı
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Liglere ‘korona’ arası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, futbol, voleybol,
basketbol ve hentbol federasyon başkanları ile bir araya gelerek, liglerin ertelendiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle
Yozgat’taki liglere bir süre ara verildi.
Yozgatspor 1959 FK’nın yer aldığı TFF
3. Lig 3. Grupta koronavirüs nedeniyle
lige bir süre ara verildi. Kırmızı-siyahlı
takımın bu hafta kendi evinde konuk edeceği Darıca Gençlerbirliği maçı Gençlik
ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonun belirleyeceği ileri bir tarihte
oynanacak.
Yozgatspor 1959 FK’da teknik heyet ve
futbolcular memleketlerine gitti. Teknik
Direktör Cemal Çıldır, şuan için bir belir-

sizlik olduğunu söyledi.
Çıldır, “UEFA kriterlerine göre liglerine 30 Haziran tarihine kadar bitirilmesi
gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu
nasıl bir yol izleyecek henüz bilmiyoruz.
Ama oyuncularımızı memleketlerine gönderdik. Hep birlikte bekleyip göreceğiz”
dedi.
VOLEYBOL’DA ERTELENDİ
Sorgun Belediyespor’un da yer aldığı
Axa Efeler Ligi de ertelendi. Sarı-siyahlı
takımın oyuncuları ve teknik heyeti memleketlerine gitti. Sorgun Belediyespor,
Efeler Ligini 11’inci sırada tamamlamış
ve Play-Out grubuna kalmıştı. Sarı-siyahlı
takım 23 Mart Çarşamba günü Play-Out
ilk maçına çıkacaktı.

BAL LİGİ DE ERTELENDİ
Bölgesel Amatör Lig de mücadele
eden temsilcimiz Sorgun Belediyespor’un
da bulunduğu lig ertelendi. Sarı-siyahlı
takımda teknik heyet ve futbolculara izin
verildi. Sorgun Belediyespor, ligde 4 maçı
kalmıştı. Sarı-siyahlı takım bu hafta Reyhanlıspor’u konuk edecekti.
AMATÖR DE ERTELENDİ
Yozgat 1. Amatör küme ligi Play-Off
grubu ile ikinci amatör kümede de maçlar
oynanmayacak. Play-Off grubunda yer
alan 6 takımın teknik heyet ve oyuncularına izin verildi. İkinci amatör Küme A ve
B grubunda yer alan takımların maçları
da ertelendi. Bu takımlarda ligler yeniden
açılana kadar maç yapmayacaklar.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, bütün
liglerin ertelendiğini açıkladı. Bektaş, “Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu
13 Mart 2020 tarihli genelgesi ile Korona
Virüsüne karşı tedbir amaçlı Bölgesel
Amatör Lig ve Yerel Liglerde Büyükler
Kategorisinde oynanan Süper Amatör,
1.Amatör, 2.Amatör müsabakaları ile U19
Kategorisi 1. ve 2. Amatör kümeleri hariç
diğer tüm kategorilerdeki müsabakaların
ve Türkiye Şampiyonalarının 2019-2020
sezonunda sonlandırdığını duyurmuştu.
TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel
Başkanı Ali Düşmez amatör liglerimizin durumu ile ilgili TFF İcra Kuruluna
kapsamlı bir rapor sunmuş ve 19 Mart

2020 tarihinde Perşembe günü (bugün)
an itibariyle Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
başkanlığında yapılan toplantıda alınan
kararlar doğrultusunda halen oynanmaya
devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper
Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19
kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları
ileri bir tarihe ertelenmiştir. Temennimiz;
ülkemizin bir an önce bu salgından fazla
etkilenmeden çıkması, sağlık ve huzur
ortamının tesis edilmesidir. Unutulmamalıdır ki şampiyonluklar bir sporcumuzun,
bir vatandaşımızın canından daha değerli
değildir. Daha sağlıklı oynanacak futbol
müsabakalarında buluşmak üzere esenlikler dilerim” dedi. Murat KARATEKİN

BOZOK SOSYAL TESİSLERİ & RESTAURANT

AÇILDI

Miraç Kandilinizi tebrik ederiz..

✓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

Miraç Kandilinizi tebrik ederiz..

