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GÖNÜLLERE DOKUNMUŞTU
ÇAMLIK’A KONUŞTU
Yozgat’ın yetiştirdiği gönül adamlarından, yazdıkları ile Anadolu ruhunu
tüm dünyaya tanıdan Yazar Mustafa Çitfçi’nin kaleme aldığı hikayeler
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizi ile hayat buluyor.

Yazar
Mustafa
Çitfçi

Çocukların

Vali Amcası
Göreve başladığı
ilk günden itibaren
mesaisinin büyük
bölümünü makamı
yerine halkın içinde

geçirmeye gayret
eden Yozgat Valisi
Ziya Polat, çocukların
da gönlünü kazanmayı
başardı. >>> 4'TE

ALMANYA’DA

ANNEMDEN AYRI KALAMADIM
Çiftçi 1977 yılında Yozgat’ta doğduğunu ve üniversiteyi
Ankara’da okuduğunu belirterek, “Ben 1977 Yozgat
doğumluyum fakülteyi Ankara’da okudum, sonra Yozgat’a
geldim. Yozgat’a gelme sebebim bir kariyer planı değildi.
Her zaman söylüyorum bunu da övünerek söylüyorum,
ben annemden ayrı kalamadığım için geldim Yozgat’a iyi ki de
Abbas Sayar'dan sonra Yazar
gelmişim annemle birlikte geçti yıllarım. Sonra işte bu edebiyatla
Mustafa Çitfçi'nin öyküleride
okumakla yazmakla bir gayretim vardı. >>> 3. SAYFADA
TRT'ye dizi oldu.

BÜYÜK BULUŞMA
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı
(AYF) Veysel Filiz’in,

Avrupa temasları
devam ediyor.
>>> 4'TE

‘Ayrım yapmayacağız’

Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mesut
İbiş, federasyon olarak
ayrım gözetmeden
hemşerine hizmet
etmeyi amaç
edindiklerini açıkladı.
>>> 6'DA

Hayatlarının sınavına

geç kaldılar

Genel Başkan
Sağlık-Sen İl Divan toplantısı yapıldı

Maraş çocukların geleceği olacak

Oktay
Kıbrıs'ta

Semih Durmuş’da katıldı

2'DE

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans
oturumu, Yozgat’ta da başladı. Yozgat’ta
KPSS Ön Lisans adayları, saat 10.00’dan
sonra sınav binalarına alınmadı. >> 2'DE

Durmuş, Genel Başkan
Yardımcısı Mahmut
Faruk Doğan, İl Başkanı
Atakan Erciyas, İl
Başkan Yardımcısı
Mustafa Kara ve
sendika üyeleri katıldı.
>>> 7'DE

Memur-Sen
Konfederasyonlusuna
bağlı Sağlık-Sen Yozgat
İl Divan Toplantısı
yapıldı. Galata Çamlık
Otel de yapılan
toplantıya Sağlık-Sen
Genel Başkanı Semih
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Kitap Okuma Alışkanlığı İçin ?

AHMET
SARGIN
Toplumumuzun
okumaya araştırmaya
ihtiyacı var.
Okumayı emreden
bir dinimiz var.
Bize ve Türk İslam
Medeniyetine Susamış
bir dünyamız var.
Eee nasıl olacak bu
iş? Elbette ki bilimle

bilimsel çalışmayla ve
kitapla olacak...
Biz ne yapıyoruz
hızla bilimden, bilimsel
çalışmadan ve kitaptan
uzaklaşıyoruz.
TV programları,
bilgisayarlar ve cep telefonları bizi esir almış
durumda.
Peki Çağa nasıl
ayak uyduracak, insanlığa nasıl umut olacağız? Bu kutlu davayı
kutsal düşünceyi nasıl
ulaştıracağız insanlara? Soru çok, sorunlar
da çok!
Bu topluma kitabı,
Okumayı ve bilimsel
çalışmayı sevdirmek
zorundayız.
Zorundayız dedim
dikkatinizi çekerim. Bu

görevi bize Yüce Yaratanımız vermiş.
"Oku seni Yaratan
Rabbinin adıyla oku!.."
Diye Başlayan bu din
bizi görevli kılmış.
Hiç bilenle bilmeyen
bir olmadığına göre biz
bilenlerden ve bildiği
ile amel edenlerden
olmak zorundayız.
Okumayı ve bilimsel
çalışmayı sevdirmek
için birçok yolu yordamı denemek durumundayız.
Onlardan birisi özel
kütüphaneleri yaygınlaştırmak ve kitap
kafeleri çoğaltmak
durundayız.
Özel Kütüphaneler
yaygınlaştırılmalı okuma farkındalıkları ge-

liştirilmeli.
İkincisi de "Kitap
Kafeler" Eskinin deyimi
ile kıraathaneler okuma odaları yaygınlaştırılmalı. Köylerde okuma odaları şehirlerde
“Kitap Kafeler” yaygınlaştırılmalıdır.
İlgi görür mü diye
endişe edilmemeli.
Gençler için, hanımlar için, yaşlılar ve
emekliler için kitap
kafe salonları açılmalıdır. İlginç ve düzenli
toplantılarla buralara
dikkat çekilmeye çalışılmalıdır..
Buralarda insanlar
okumalı, sohbet etmeli
zamanlarını kitap okuyarak sohbet ederek
değerlendirilmelidirler.

Kitap, gazete, dergi
bulundurulmalı ticari
hizmetin- para kazanmanın yanı sıra insanların zihinsel gelişimine
ve düşünce dünyasına
da hizmet amaçlanmalıdır.
Bunu devlet politikası haline getirmek
arzumuzdur.
Bu Tür müesseseler
ve müteşebbisler için
devlet Öncü Olmalı.
Kitap kafe açan, özel
kütüphane kuran esnaflar desteklenmeli
teşvik edilmelidir.
Projeler Yyapılıyor,
teşvikler çıkıyor, devlet bu tür projelere
öncelik vermeli, kitap
kafe açan, Okumayı
öne çıkaran ve bilimsel

çalışma yapacak olan
bilim adamlarına sahip
çıkmalıdır.
Kahveler birer okuma salonları gibi çalışmalıdır.
Diyeceğimiz o ki:
dernekler sivil toplum
kuruluşları kitap okuma ve bilimsel çalışma
konularında teşvik
edilmeli, esnaf ve müteşebbis eğitime okumaya yönelik bir çalışma yapıyorsa bunu
devlet öncelikle teşvik
etmeli desteklemelidir.
Bunu halk yapsın
demek konuyu savsaklamak ve ciddiye
almamak olur..
"Kitap okuma Seferberliği başlattık "
demekle kimse kitap

okumuyor. Kitabı sevdirmek için Okumayı
teşvik etmek ve kitap
dostluklarını geliştirmek için hepimiz,
hepimiz bir gayretin
içinde olmalıyız.
Bu da yetmez
devletin desteğini,
Kurumların teşvik ve
desteğini de almak
zorundayız.
Bunu bir ibadet
aşkıyla ve görev şuuru
ile yapmadıkça okuma
adına bir arpa yol alamayız Okumayı topluma mal edemeyiz.
Uyuşturucu ve cehaletle savaşmanın,
stres ve depresyonu
yenmenin yolu da buradan geçiyor Olmalı.
Ne dersiniz?

Hayatlarının sınavına

geç kaldılar
Maraş çocukların geleceği olacak

mendil dağıtıldı. Yetkililer,
adayları sürekli sosyal mesafe
kuralına uymaları konusunda
uyardı. Birçok aday sınava
saniyelerle yetişirken, uyarılara
rağmen geç kalan 2 aday
sınava girecekleri Yozgat Bozok
Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi binasına alınmadı.
Duruma tepki gösteren adaylar,
sınav yerinden ayrıldı.
Aileler ise çocuklarını okul
bahçesinde Kur'an-ı Kerim
okuyarak ve dua ederek
beklediler. İHA

OKTAY KIBRIS’TA
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın devir teslim
törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dün 46
yıl sonra açılan Maraş kentini ziyaret etti.
KKTC’de bir dizi sosyal etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay başkent Lefkoşa’da Türkiye’nin
yaptırdığı 100 yataklı hastaneyi ziyaret ettikten sonra
Gazimağusa’ya giderek, Maraş kentinde halkla buluştu.
46 YIL İYİ NİYET FAZLA
Oktay, “46 yıl iyi niyet göstergesi zannediyorum
gereğinden çok fazla bir süre. Bugüne kadar kapalı kaldıysa
bu Türk tarafının gereğinden fazla iyi niyetinden dolayıdır.
Farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Buna gönül razı olmaz
artık bu çocukların geleceği olsun burası. Yani herkesin
ekmeğini, işini bulacağı, KKTC’deki çocukların, gençlerin
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geleceği olan bir yere dönüşsün. Barışın da teminatı olsun”
dedi.
BABA TATAR’A MUTLU YILLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bir diğer
duygulu anlar yaşanan ziyareti ise Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın 90 yaşındaki babası Rüstem Tatar’ın doğum gününe
katılması oldu. Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi lideri merhum
Rauf Denktaş’ın ekibi içinde yer alan ve Maliye Bakanlığı
yaparak “direnişin gizli kasası” unvanı alan Rüstem Tatar’ın
doğum günü, oğlu Ersin Tatar’ın devir teslim töreninden
sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı. Baba Tatar,
oğlunun seçilmesinden duyduğu mutluluğu anlatırken,
Oktay, uzun ömürler diledi.
Tarık YILMAZ
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Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezince
(ÖSYM) düzenlenen Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
Ön Lisans oturumu, Yozgat’ta
da başladı. Yozgat’ta KPSS Ön
Lisans adayları, saat 10.00’dan
sonra sınav binalarına alınmadı.
Adaylar sınav binası girişinde
bulunan yetkililerce sınav
giriş belgesi, nüfus cüzdanları
kontrol edilerek içeriye
alındı. Korona virüs önlemleri
kapsamında adaylara sınav
görevlilerince maske ve ıslak
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Benim negatif dünyam…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Pozitif kavramından biraz eğreti
duyduğumuz zaman
diliminde ‘pozitif olun’
demekle garip kaçabiliriz. Covid testleriniz sürekli negatif

ama gönül testleriniz
negatif çıksın desek.
Sanırım ne demek
istediğimiz anlaşılmış
olur. Benim negatif
dünyam; Yozgat’ım.
Aslında her birimizin şikayet ettiği, dert
yandığı bir durum.
Neredeyse her şeyin olumsuz değerlendirildiği, her olayın
evvela negatif yönleri
ile ele alındığı, ilişkilerin ve dahi ticaretin
neredeyse olumsuzluklar üzerine bina
edildiği bir şehir oldu
Yozgat’ımız. İçine
düştüğümüz olumsuz-

luklar bataklığı bizleri
öylesine etkisi altına
almış ki, her pozitif
duygu, her gülen yüz,
her hayırlı iş bizim
için şaibeli geliyor.
Negatif duygular, pozitif algıların önüne
geçmiş durumda.
Siyasetten ticarete
hatta içinde bulunduğum basın sektörüne
dahi tesir etmiş bir
durum. Yozgat sevgimize dahi bulaştırdığımız bir hastalık
olumsuzluk. Yozgat’ı
seviyorum, Yozgat’ı
izliyorum ama gözlerim kapalı, yüreğim

karanlık ve algılarım
negatif bir dünyanın
esaretinde.
Öyle bir hastalık ki,
çocuklarımızı beşikten
itibaren etkisi altına alıyor, şehre yeni
gelmiş, hedefleri olan
bürokratı dahi heyecanından yoksun bırakıyor. Neden bu denli
olumsuz, mutsuz,
negatif bir dünyaya
sahibiz?
Ekonomik sebepler
mi, İşsizlik mi,
Yaşadığımız coğrafya mı? Neden
ifadeler mutsuzluğu
yansıtıyor? Yüreğimi-

ze sığdıramadığımız
nedir? Yozgat bu denli
mutsuzluğu, bu denli
yalnızlığı, bu denli negatif düşünceyi
hak edecek ne yaptı?
Yozgat adına, yarınlarımız adına, yaşadığımız toprakların
bereketi adına olumlu
düşünmek, şehre ve
birbirimize tebessüm
ederek bakmak zor
mu? Mesleğe başladığım ilk yıllardan itibaren Yozgat’ta aslında
ne işsizlik, ne yoksulluk problemi olmadığını, Bizim, bizlerin,
Yozgat’ın aslında bir

avuç mutluluğa, tebessüme ihtiyaç duyduğunu gördüm.
İnsana hayata
tutunma, mücadele
etme, ekmeğini taştan çıkarma gayret ve
cesaretini veren yüreğindeki umuttur.
O umudun kaynağı ile bir tebessümle
hayat bulur!
Bizi mutsuzluğa ve
umutsuzluğa mahkum
etmek isteyen bir
dünya var Yozgat’ta.
Bugün anlatmak
istediğim yeni umutsuzluklara sebep
olmak değil, bilakis

yüreğinizde sakladığınız, üzerini küllendirdiğiniz mutlulukları ve
kaynağı olan umutları
korlayıp, alevlendirmek. Bir nefes, küçük
bir rüzgar, bir dokunuş! Her şeye rağmen
biraz tebessüm ve
umut! Zor olmamalı.
Burası Yozgat deyip de işin içinden
çıktığını düşünen korkaklardan olmamak
adına haftanın ilk
günün de bu güne de
şükür diyerek başlayıp, iyi niyetle güne
başlamaya ne dersiniz?

GÖNÜLLERE DOKUNMUŞTU

ÇAMLIK’A KONUŞTU
Yozgat’ın yetiştirdiği gönül adamlarından, yazdıkları ile
Anadolu ruhunu tüm dünyaya tanıdan Yazar Mustafa Çitfçi’nin
kaleme aldığı hikayeler TRT ekranlarında yayınlanan Gönül
Dağı dizi ile hayat buluyor. Dizinin ilk bölümü büyük beğeni
topladı. Gönüllere konuk olan Mustafa Çiftçi bu sefer de Çamlık
Gazetesi’ne konuk oldu.
ANNEMDEN AYRI KALAMADIM
Çiftçi 1977 yılında Yozgat’ta doğduğunu ve üniversiteyi
Ankara’da okuduğunu belirterek, “Ben 1977 Yozgat doğumluyum
fakülteyi Ankara’da okudum, sonra Yozgat’a geldim. Yozgat’a
gelme sebebim bir kariyer planı değildi. Her zaman söylüyorum
bunu da övünerek söylüyorum, ben annemden ayrı kalamadığım
için geldim Yozgat’a iyi ki de gelmişim annemle birlikte geçti
yıllarım. Sonra işte bu edebiyatla okumakla yazmakla bir
gayretim vardı. Bu hikâye şeklinde kendini gösterdi, hikâyeler
oldu sonra onlar kitaplaştı sonra işte o hikâyelerin bir kısmından
dizi çıktı. Böyle bir yolculuğum var bakalım umudum ve
duam kendi memleketimizin sesimi ulusal platformda da
memleketimin hak ettiği güzellikte yansıta bilmek, bunu da bir
mikro milliyetçilik gibi değil hakikaten ben Yozgat’ı seviyorum ve
dayanamıyorum, eleştirenlerin biraz daha merhametli ve vicdanlı
olmalarını istiyorum o açıdan böyle bir yolculuğum var” şeklinde
konuştu.
KİTAPLA HAŞIR NEŞİRİM
“İnsan kendi anlatması zor ama benim kitapçılara borcum
hiç bitmedi” diyen Çiftçi , şunları kaydetti; “Kendimi bildim
bileli kitapla haşır neşirim bunu seviyorum nefes almak gibi
bir şey bu, yani ekmek gibi su gibi bir şey benim için. Kitap
sadece edebiyatta değil tarihle de az çok ilgim var okuyorum,
tabi ki profesyonel tarihçi değilim. Ama bu memleketi bilmek
için tanımak için bizden önce ne yaptıklarını da bilmemiz
lazım, kendinden öncekilerini bilmeyen kişi yeni bir şey ortaya
koyamaz, yani yeni bir şey ortaya koyduğunu zanneder ama
eskileri bilmediği için belki tekrara düşer. O açıdan her zaman
bir okuma gayretim oldu yani.”
GÜNLÜK ŞEKLİNDE TUTUYORDUM
Notlarını günlük şekilde tuttuğunu dile getiren Çiftçi,
2006 yılında Sivas’ta bir edebiyat dergisinin şairlerinden bir
arkadaşının yazılarını gördüğünü söyledi. Arkadaşının ‘bize
hikaye yaz’ demesi üzerine dergide yazı yazmaya başladığını
anlatan Çiftçi, “Sonra ben yazdıkça onlar yayınladılar, onlar
yayınladıkça diğer dergilerde yayınladılar öyle o günden bu
güne kadar geldik hala da devam ediyoruz. Şimdi Akşam
gazetesinde yazıyorum. Biraz hikâye biraz deneme karışık bir tür
oluyor, Akşam’da devam ediyor” dedi.
KÖPRÜ FİLMİNİN
YAPIMCISI ARADI
Köprü filminin yapımcısının kitaplarını okuduğunu ve
kendisini aradığını anlatan Çiftçi, “Ben sizin kitapları okudum
bir görüşmek istiyorum nasıl olur’ dedi. Bende dedim ki ‘ben
yolculuğu seven bir adam değilim yani ama siz Yozgat’a
gelirseniz ağırlarım’ dedim, onlar da geldiler. Sonra bizim
hikâyelerden nasıl bir şey yapabiliriz üzerine konuştuk ve bir
hayali kasaba orta Anadolu’ da herkesin kendinden bir şey
bulabileceği bir kasaba, bugün ne kadar ulusal medyanın
görmediği göz ardı ettiği ince ayrıntılarıyla, ince nakışları,
esprileri hikâyeleri barındıracak bir proje tasarladık. O da geçen
hafta ilk bölüm yayınlandı. Gönül Dağı isminde. Benim kitaplara
girmemiş hikâyelerden yaptılar. Senaryoyu beraber çalışıyoruz,
hemşerilerimden de çok olumlu tepki aldım. 2-3 tekrarını
izliyorum diyen bile çıktı. O da öyle heyecan verici bir süreç.
İnsanın hayal ettiğini ekranda görmesi masa başından yazdığınız
bir şeyin sanki canlanması tılsımlı sihirli bir şey sinema yani”
ifadelerine yer verdi.
İÇ ANADOLU İNSANI
KENDİNİ BULSUN
Çiftçi, Gönül Dağı dizisinde İç Anadolu insanının kendinden
bir şeyler bulduğunu belirterek, şöyle konuştu; “Hepsi kurgu

desek de yalan, hepsi yaşanmış desek de yalan. Kurguyla gerçek
edebiyat da iç içe giriyor. Birbirinden ayırt edemiyorsunuz. İç
Anadolu insanı kendini bulsun istiyorum ben. Yani çocukken
yaşadıkları mesela oradaki çocuklar dizi başlarken görünen
çocuklar 3 numara traşlı dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 3 numaralı
traşlı şahsen benim hayatımda çok şey demek, ben Yozgat
İmam Hatip’te okudum. Bizim saçlarımız baya kısaydı. Yani 3
numara mı 2 numara mı bilemem ama baya kısaydı ve saçları
kısa bir çocukluk İç Anadolu’nun çok tercih ettiği bir şey neden,
çünkü çocuk rahat etsin istenir. Terlemesin. Terlediği zaman
saç onu sıkıntıya sokmasın. Temizliği, taranması, bakımı kolay
olsun diye 3 numara böyle küçük ayrıntılar la biz insanların
hayatın da nostaljiyi geçişe dönük şeylerini canlandıra bilirsek
ondan mutlu oluyoruz. Diziye gelen tepkilerden de insanlar
mafya dizilerinden, entrika dizilerinden artık bıkmışlar demek
istemiyorum ama doymuşlar deyim. Böyle bir aile dizisi, bir
mahalle dizisi, kendi köyünden, kendi mahallesinden bir parça
bulduğu bir şey bir proje insanların da hoşuna gitti açıkçası.”

ABBAS SAYAR YOZGAT’IN NABZINI TUTMUŞ
Yozgatlı yazar Abbas Sayar ile ilgili görüşlerini de aktaran
Çiftçi, Sayar’ın tabiat tasvirlerini Yaşar Kemal’den daha başarılı
bulduğunu söyledi. Sayar’ın tasvirlerini ‘yaşıyor’ olarak niteleyen
Çiftçi, “Abbas Sayar rahmetli kendi memleketimin yazarı olduğu
için söylemiyorum ama kıymeti bilinmemiş bir değer. Şöyle ki
Abbas Sayar’daki tabiat tasvirlerini ben mesela Yaşar Kemal’den
daha başarılı bulurum. Yaşar Kemal’in tabiat tasvirleri istif gibidir,
üst üste yığılmıştır, sayfalar dolusu şey yapar.
Ama Abbas Sayar rahmetlinin tabiat tasvirleri yaşıyor gibidir,
yani tam kıvamındadır, onun tabiata bakışı, insana bakışı, köylüye
bakışı ulusal edebiyatta hak ettiği derecede yer almamıştır.
Yozgatlı sever, biz de ha keza okuduk seviyoruz ama İstanbul’da
olamamış olması hayatını burada sürdürmesi ve İstanbul’un
kendi dışındaki değerlere kör ve sağır olmasının da bunda etkisi
var.
Abbas Sayar o açıdan yazdığı eserler ve yazdığı konular
itibari ile Yozgat’ın nabzını tutmuş, bunu kâğıda geçirmiş sadece
edebiyatı ile değil gazetesiyle Yozgat’ın sözlü tarihini kayıta
geçirmiş bir insandır. Bir kere daha rahmetle minnetle anıyorum
kendisini” diye konuştu.

DEĞERLERİMİZİN
FARKINA VARALIM
Çiftçi, Yozgatlı insanın kendi değerlerinin farkında olmadığını
belirterek, bir anısını anlattı; “2018 de Yozgat’a misafirlerim
geldi benim. Saat Kulesi civarında lokanta arıyorlarmış. İl
dışından geldiler, 4 kişi geldiler. 4’üde edebiyatta ve medyada
kendilerince isimleri olan kişiler, isimleri lazım değil. Yani
görmüş geçirmiş insanlar. Bunlar Saat Kulesi civarında
oradan bir gence sormuşlar. Biz arabayı nereye bırakalım
nerede yemek yiyelim diye. Eğilip plakaya bakmış. ‘Tek şartla
yemek veririm. Size yemeği ben ısmarlayacağım. Ben sizin
memlekette askerlik yaptım. Sizin ekmeğinizi yedim. Siz benim
misafirimsiniz’ demiş. Tarihte öyle 50 yıl önce değil. 2017-2018
yılından bahsediyorum. Biz kendimizi keşfedemiyoruz diyoruz
ya. Biz memleketimize baktığımızda tarihinde bir arsızlığımız,
hırsızlığımız, isyancılığımız, isyankarlığımız, memlekete millete
olan bir zararı olan bir memleket değiliz biz. Kendimizi bu açıdan
biraz hor görüyoruz. Böyle olmasın. Biz kendi değerlerimizin
farkına varalım.
Hikayelerde de yazarım. Şimdi hala geçerlidir. Şimdi fazla
yok ama yufka ekmek yapılıyor. Oraya gittiğinizde deseniz ki
‘ben buradan geçiyordum ekmeğin kokusunu duydum. Karnım
aç’ deseniz. ‘Sen kimsin niye böyle bir şey istiyorsun’ mu derler.
Yoksa seni bir köşeye oturtup istemediğin kadar sana ikram mı
ederler? Bunlar basit gibi duruyor ama büyükşehirdeki insanların
çok aradığı şeyler. Bunlar kaybetmeden edebiyata, medyaya,
sözlü tarihe yansıması önemli diye düşünüyorum.”
YOZGAT ESİNTİSİ OLSUN
Gönül Dağı dizisinde hep bir Yozgat esintisi olmasını
istediğini bildiren Çiftçi, “Dizide Yozgat esintisi hep olsun
istiyorum. Küçükken Yozgat hava durumu ismi geçince ben
televizyon karşısında heyecanlanırdım. Şimdi de istiyorum ki
hemşehrilerim kendilerinden bir şeyler bulsunlar. O açıdan
Yozgat’ın her açıdan sadece plaka numarası ile değil de ruhu ile
estetik ve espri anlayışı ile orada olmasını istiyorum. Edebiyatta
benim için Allah’ın verdiği bir lütuf. TRT zaten dizilerini uzun
ömürlü yapıyor. 3-5 bölümlük değil. Bu dizide o açıdan ileride
devam edecek ve Yozgat’ı da orada görmeye devam edeceğiz”
dedi.
SÜRPRİZ VAR
Dizinin Yozgat’ta çekilmediğini ancak ilerleyen dönemlerde
bununla ilgili bir sürpriz olabileceğinin de müjdesini veren Çiftçi,
“ Dizinin Yozgat’ta olmasını hemşehrilerim çok istiyorlar. Hem
bana ulaşan hem yapımcıya giden mesajlar var. Memleketimizin
büyükleri ile istişare ediyoruz. İmkan olursa yapımcı ile de
görüştüm. Uygun bir mekan ve şartlar da uygun olursa dizinin
gelecek dönemlerde
veya içerisinde birkaç bölümün Yozgat’ta olması için böyle
bir sürpriz olabilir. Çünkü çekim yapılan yerin mevsimi, mekanlar
bunlar önemli şeyler. Onlar sağlandığı zaman dizi Yozgat’ta olur.
Neden olmasın.
Allah bana güç, sağlık verdiği müddetçe bende yazmak
istiyorum. Diziden sonra telefon açan, yorum yapan, mesaj
gönderen bütün hemşehrilerime güzel dilekleri için teşekkür
ediyorum. Bazen yetişemiyorum cevap veremiyorum. Onu da
benim tembelliğime versinler” şeklinde konuştu.
UMMADIĞINIZ YERDE YOZGATLI VAR
Çiftçi, Yozgatlının memleket sevdasının farklı bir sevda
olduğunu vurgulayarak, “ Herkes memleketini sever ama
bizim memleketimiz azıcık bir şey olsa onu gerçekten coşkulu
yaşıyor. Çünkü çok ihmal edilmiş. 66’yı bir kere görüp de
duygulanmayacak kimseyi ben bilmiyorum. Ben de öyleyim.
Her yerde öyle. Başka ile gittiğinde trafik polisi cama vurur.
Hemşehrim nasılsın der. Çünkü trafik polisi de Yozgatlıdır. O
açıdan dünyanın her yerinde hiç ummadığınız yerde Yozgatlılar
var. Hiç ummadığınız yerde mesajlar geliyor. Biz 66’yı görünce
çok duygulandık diye. İnşallah güzel şekilde bu duygulanmalar
devam edecek diyorum” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

GÜNCEL

ALMANYA’DA BÜYÜK BULUŞMA
Baden Wurtemberg Yozgat Dernekler Birliği Başkanı Selahattin Köse ev sahipliğinde Almanya olurken, ‘Etkinlik Takvimi’,

‘Yeni Temsilciliklerin Kurulması’ gibi önemli gündem maddeleri konuşulurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı
(AYF) Veysel Filiz’in, Avrupa temasları
devam ediyor. Toplantının bu kez ki adresi
Baden Wurtemberg Yozgat Dernekler Birliği
Başkanı Selahattin Köse ev sahipliğinde
Almanya olurken, ‘Etkinlik Takvimi’, ‘Yeni
Temsilciliklerin Kurulması’ gibi önemli
gündem maddeleri konuşulurken, birlik ve
beraberlik mesajları verildi.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’na bağlı
Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYDER)
Baden Wurtemberg bölgesinde teşkilat
başkanları toplantısı düzenlendi. Kısa bir süre
önce ameliyat olan Baden Wurtemberg Yozgat
Dernekler Birliği Başkanı Selahattin Köse’ye
geçmiş olsun ziyareti ile başlayan toplantı
AYF, Münih ve Berlin Teşkilat temsilcilerinin
buluşmasına sahne oldu.
GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı
Veysel Filiz başkanlığında gerçekleşen
toplantıya, bölgesinden BAYDEBİR’den
Erdoğan Karacabey ve Yakup Bingöl, Avrupa
Yozgatlı Girişimciler Derneği Başkanı Mücahit
Uyar, Almanya Yozgat Dernekler Birliğinin
Teşkilatlanma Başkanı İzzet Oğuz, AYDER
Gençlik Kolları Başkanı Fatih Yücel, AYDER
Muhasibi Yaşar Özdoğan ve AYDER Tanıtma
Başkanı Yaşar Özyurt katıldı.
GEÇMİŞ OLSUN SELAHATTİN KÖSE
Toplantı hem Baden Wurtemberg bölgesine
hayırlı olsun ziyareti oldu hem de kısa bir

süre önce bir operasyon geçiren ve sağlığına
kavuşan Baden Wurtemberg Yozgat Dernekler
Birliği Başkanı Selahattin Köse’ye geçmiş olsun
ziyareti oldu.
GELECEK KONUŞULDU
Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan
AYF Başkanı Veysel Filiz, pandemi sonrasında
yapılacak olan etkinlikler, teşkilatlanmadaki
yeni bölge hedefleri ve yeni temsilciliklere
ilişkin önemli konular görüşerek kararlar
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Çocukların

Vali Amcası

Göreve başladığı ilk günden itibaren
mesaisinin büyük bölümünü makamı yerine
halkın içinde geçirmeye gayret eden Yozgat
Valisi Ziya Polat, çocukların da gönlünü
kazanmayı başardı.
Vali Ziya Polat, Yozgat’ı karış karış
geziyor. Toplum her kesimi ile kucaklaşan
Vali Polat, Şefaatli İlçesi’ne gerçekleştirdiği
son ziyaretinde çocuklarla renkli diyaloglar
yaşadı.
Sokakta oynayan çocuklarla sohbet eden
Polat, verdiği oyuncak ve kitaplarla da dikkat
çekti.
Çocukların ‘Vali Amca’sı, Şefaatli
ziyaretinde yöneticilerin yanı sıra vatandaşları
da yakından dinledi.
Ziyaret sırasında ilçe kaymakamı
Muhammed Fatih Günlü ve İl Emniyet Müdürü
Murat Esertürk de eşlik etti. Tarık YILMAZ

aldıklarını belirtti.
KÖSE’YE TEŞEKKÜR
Filiz, ayrıca Türkiye’de gerçekleştirdiği
başarılı çalışmalar ve faaliyetlerinden ötürü
Baden Wurtemberg Yozgat Dernekler Birliği
Başkanı Selahattin Köse’ye teşekkür etti.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan
toplantıda bu tür buluşmaların artarak devam
edeceği bildirildi.
Tarık YILMAZ

Moral ve Destek

Ziyareti

Korona virüsle mücadelede etkin bir
çalışma yürüten Yozgat Valisi Ziya Polat,
sağlık çalışanlarını da her fırsatta ziyaret edip
hem moral aşılıyor hem de destek oluyor.
Son ziyaret programını Şefaatli’ye
gerçekleştiren Vali Ziya Polat, burada ilçe
devlet hastanesini ziyaret ederek, sağlık
çalışanları ile bir araya geldi. Hastanede
bulunan vatandaşlara da geçmiş olsun
temennisinde bulunan Polat, sağlık
çalışanları ile sohbetinde maske, mesafe,
temizlik konusunda uyarılarda bulunarak, bu
süreçte özveriyle çalışan sağlık personeline
teşekkür edip kolaylıklar diledi.

GARDAŞLIK KONVOYU DÜZENLEDi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ermenistan'ın
saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için
konvoy düzenledi.
Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslenen,
"Gardaşlık Zamanı" sloganıyla gerçekleşen
konvoy Kent Park’tan başlayarak Cumhuriyet
Meydanında sona erdi. Düzenlenen etkinliğe
Belediye başkan yardımcısı Serdar Açıkgöz,
Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu,
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Abdullah Neşeli, Memur sen Yozgat başkanı
Kenan Şerefli, Kahveciler ve lokantacılar
Odası Başkanı Eyüp Coşgun, İHH Yozgat İl
Başkanı Ahmet Gökhan ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet meydanında Kuran’ı Kerim okunması
ve yapılan dua sonrasında basın açıklamasını
okuyan İHH Sözcüsü Zekeriya Furkan Vural,
Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu
ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır
sürdüren Ermenistan'ın, yeniden sivillere yönelik
saldırılara başladığını söyledi.
Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede
barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit
olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini
belirten Vural, "Türk halkı her zaman olduğu
gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı
kardeşlerinin yanındadır. Yıllardır Ermenistan'ın
saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi
ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte
standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30
yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk Üçlüsü
de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok
uzakta. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının
kökeni bir asır öncesine dayanıyor. Sovyetler

Birliği döneminde Stalin, Azerbaycan sınırları
içinde bulunan Dağlık Karabağ'da bir Ermeni
özerk bölgesi oluşturma kararı verdi ve farklı
bölgelerden çok sayıda Ermeni'yi buraya
yerleştirdi."
Vural, Sovyet Rusya'sının birçok yerde
uyguladığı politikanın, Azerbaycan ve Ermenistan
arasında 1980'li yıllardan sonra pek çok
soruna ve çatışmaya yol açtığını dile getirdi.
Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ topraklarının
Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz bir
şekilde işgal edildiğini, Sovyetler Birliğinin
dağılması sonrasında bağımsızlıklarını kazanan
iki devlet arasında Dağlık Karabağ sorununun
sıcak çatışmaya dönüştüğünü dile getiren Vural
konuşmasında "Ermenistan uyuşmaz tavrı ve
anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve
çözüme ulaşılmasını bugüne kadar engelledi.
Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun
çözümüne her zaman yapıcı yaklaştı, fakat zarar
gören taraf hep onlar oldu. 1991 yılından bu yana
bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan
ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait
topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgaline
devam eden Ermenistan, 26 Şubat 1992'de
Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlardan
birini gerçekleştirdi. Başlarında sonradan
Ermenistan Devlet Başkanı seçilecek olan
Serj Sarkisyan'ın bulunduğu Ermeni ordusu,
çoluk çocuk demeden en az 613 kişiyi katletti.
O dönem yaptığı bir açıklamada, 'Azerbaycan
sivilleri vuramayacağımızı düşünüyordu. Onlara
bunun böyle olmadığını gösterdik.' diyen
Sarkisyan, sivilleri hedef aldıklarını açıkça
itiraf etti. Ermenistan bugün de bu tavrını

sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füzeli
saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar karşısında
uluslararası toplumdan ise yine hiçbir ses
çıkmıyor." "Dünya ülkelerini, Azerbaycan'ın
yanında yer almaya çağırıyoruz" Birleşmiş
Milletler'in, 1993 yılı sonuna kadar Ermenistan'ın
işgallerini kınayan 822, 853, 874 ve 884 sayılı
kararları aldığını hatırlatan Vural, "Ancak
Ermenistan bu kararların hiçbirine uymadı.
12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu
defa Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırdı.
Saldırılarda biri general, üçü üst düzey rütbeli
asker olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu.
Azerbaycan bu saldırılar sonrasında topraklarını
savunmak için Ermenistan'ın işgalci güçlerine
karşı operasyon başlattı." dedi.
Vural, dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın
haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında
Azerbaycanlı kardeşlerine destek olmaya
devam edeceklerini ifade ederek, şunları
kaydetti: "Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden
cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını
daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri
hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini
vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında
Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında
yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın
uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının
her platformda destekçisi ve savunucusu
olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm
dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları
ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı
verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın
yanında yer almaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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HÜSEYİN
KOÇ
Osman Gazi’nin, oğlu Orhan
Bey’e bıraktığı
vasiyetnameye
bütün Osmanlı
sultanları, candan
sarılmış;
üç kıtaya yayılan devletin altı
asır hiç değişmeyen anayasası
olmuştur.
Bugün, Osmanlı Devleti’nin
718’inci kuruluş
yıl dönümüdür...
Dört yüz çadırlık bir beylikten
devlet kuran Osman Gazi hazretleri 1257 yılında
Söğüt’te doğup,
1326’da vefat
etti.
Türbesi Bursa’dadır...
1281 yılında
babası Ertuğrul
Bey vefat edince
yerine geçti ve
Osmanlı devletini
kurdu. (27 Ocak
1299)
Osman Gazi
hazretleri, cesur,
zeki ve tam bir
mümin idi.
Çok cömert idi.
Şeyh Edebali hazretlerinin
kızı ile evlenip,
bundan Alaüddin
Paşa oldu.
Ömer Bey’in
kızı Bala Hatun’dan da Sultan
Orhan oldu.
Konya Selçuki
Sultanı Alaüddin
Şah’ın 1288 senesinde Sultan
Osman’a gönderdiği takdir
ve iltifat ve nasihatlerle dolu
uzun mektubu ve
Sultan Osman’ın
edep ve nezaket
dolu cevabı “Mirat-i kâinat” kitabında yazılıdır.
Ömrü, Rum
kâfirleri ile savaşmakla ve İslamiyet’i yaymakla
geçen Osman
Gazi, Müslümanları rahata, huzura kavuşturmak
için çalıştı.
Büyük Allah
adamlarından
Şeyh Edebali
hazretleri, damadı Osman Gazi’ye
buyurdu ki:
“Ey oğul, artık
Beysin! Bundan
sonra öfke bize,
uysallık sana.
Güceniklik
bize gönül almak
sana.
Suçlamak bize,
katlanmak sana.
Acizlik bize
hoşgörmek sana,
anlaşmazlıklar
bize, adalet sana,
haksızlık bize,
bağışlamak sana.
Ey oğul, sabretmesini bil,
vaktinden önce

Anayasa
olarak
kabul
edilen
vasiyet
name!..
çiçek açmaz.
Şunu da unutma! İnsanı yaşat
ki devlet yaşasın.
Ey oğul, işin
ağır, işin çetin,
gücün kıla bağlı.
Allah yardımcın
olsun.”
Osman Gazi,
kayınpederinin
nasihatine harfiyen uymuş ve bu
da onun daima
başarılı olmasını
sağlamıştır...
O da vefât
edeceği zaman,
oğlu Orhan Bey’e
vasiyette bulunmuştur.
Bu vasiyeti
onun İslâmiyete olan sevgi ve
saygısını ve Türk
milletinin rahat
ve huzurunu düşündüğünü ve
insan haklarına
olan gönülden
bağlılığını açıkça
göstermekdedir.
İşte o vasiyet:
“Ey oğul! Allahü teâlânın emirlerine muhâlif bir
iş işlemeyesin!
Bilmediğini İslâm ulemâsından
sorup anlayasın!
İyice bilmeyince
bir işe başlamayasın!
Sana itaat
edenleri hoş tutasın! Askerine
in’âmı, ihsânı
eksik etmeyesin
ki, insan ihsânın
kulcağızıdır.
Zâlim olma!
Âlemi adâletle
şenlendir.
Ve Allah için
cihâdı terk etmeyerek beni şâd
et! Ulemâya riâyet eyle ki, ahkâm-ı islâmiyye
işleri nizâm bulsun!
Nerede bir
ilim ehli duyarsan, ona rağbet,
ikbâl ve hilm göster!
Askerine ve
malına gurur getirip, İslâmiyet
ehlinden uzaklaşma!
Bizim mesleğimiz Allah yoludur
ve maksadımız
Allahın dînini
yaymaktır.
Yoksa, kuru
gavga ve cihângirlik dâvâsı değildir. Sana da
bunlar yaraşır.
Dâimâ herkese
ihsânda bulun!
Memleket işlerini
noksânsız gör!
Hepinizi Allahü
teâlâya emânet
ediyorum...”
Osmanlı sultanları, bu vasiyetnâmeye candan sarılmış;
üç kıtaya yayılan devletin altı
asır hiç değişmeyen anayasası
olmuştur.
Ruhları şâd
olsun...

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

KOMŞUDA DA YETİŞİYOR BÖBREK DOSTU LEZZETİ

Yozgat ile birlikte yakın komşusu Kayseri’de de
yetişen gilaburunun hasadı başlandı.2020 yılında coğrafi
işaretini almış olan Akkışla’da Gilaburu meyvesinin
hasadına başlandı.Hasada İl Müdürü Mustafa Şahin,
İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Belediye Başkanı
Ayhan Arslan, İlçe Müdürü Gamze İnkayası ve Birlik
Başkanı Osman Güner katıldı.Hasatta konuşan Şahin
“Bugün yıllık 500 ton civarındaki hasadıyla Kayseri
ve ülke genelinde öncü ilçelerden biri olan Akkışla
ilçemizdeyiz. Akkışla, coğrafi işaret alan gilaburusu
ile öne çıktı. Gilaburu Kayseri'mizin özel ürünlerinden
birisidir. Gilaburu merkezi Kayseri olmak üzere, Sivas
ve Yozgat'ta da yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimizde

yaklaşık 200-250 dekar kapama bahçemiz var. İlçede
ev bahçelerinde de üretimi yapılmaktadır" dedi. Şahin,
"Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, son
yıllarda Türkiye’de de rağbet görüyor. Ekim ayının
ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura
olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış
aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve
suyu şeklinde içiliyor. Ayrıca Kayseri’ye de ciddi bir
ekonomi sağlıyor. Türkiye’deki birçok meyve suyu
üretim fabrikaları bu bölgeden aldıkları gilaburuları
Türkiye’nin birçok yerine ulaştırıyor. Bizim için önemli
olan bu bölgenin yerel ürünlerini ön plana çıkarmaktır."
ifadesinde bulundu. Tarık YILMAZ

huzuru toprakta buldu
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“Sürekli İstiyoruz Ama”

KENAN
EROĞLU
Facebook’ta rastladım. Mustafa Sakarya tarafından paylaşılmış. Hem çok ilginç,
hem de çok önemli
tesbitler içeriyor.
Toplum olarak geldiğimiz nokta ne yazık ki
böyle.  
Milli Eğitim olarak
verilen eğitim, televizyonlarımızın ve radyolarımızın yaptıkları
olumsuz yayınlar sonucu toplumumuz bu hale

gelmiş görünüyor.
Tatminsiz, sabırsız,
saygısız ve sevgisiz
bir haldeyiz. Ülke olarak nereye gideriz ne
yaparız bilemiyorum.
Sorumlu olması gereken eğitimciler ve
sorumluluk mevkiinde
bulunan insanlar olması
ve alınması gereken
sorumluluklarını ne
yazık ki kabul etmiyor.
Sorumluluk kabul etmiyorlar.  Hâlbuki milletini seven her kimsenin
ülke gidişatından derece derece sorumluluğu
vardır.
İstek çok ama ne
yazık ki hiçbir şekilde
kimse kendine bir pay
çıkartıp “şöyle yapılabilir”. “Benim teklifim
şudur” diye fikir ileri
sürenler de pek çıkmıyor.  

Azla yetinen bir toplum ve birey olmak yerine lügatinde “Şükür”
olmayan bir toplum
haline geldik.
Şimdi Mustafa Sakarya’nın tesbitlerine
bakalım, Sakarya görüşlerini “Yazlık site
sakinlerindeki mantık”
adı altında toplamış
ama yine ne yazık ki
toplumun büyük bir
bölümünün yaklaşımını
da yansıtmış.
"Yazlık site sakinlerindeki mantık:
●Taze manda sütü
alalım,
Ama manda b*kuna
basmayalım.
● Olabilecek en bakir, en temiz bölgede
yazlığımız olsun,
Ama alışveriş merkezlerine, hastaneye,
postaneye yakın olsun.

● Yolu düzgün, ortalık ışıl ışıl, capcanlı,
eğlenceli olsun, mülklerimizin değeri artsın,
Ama fazla kalabalık,
betonlaşma ve kirlilik
olmasın.
● Köy sütünü, sebzesini, yumurtasını bol
bol alabilelim
Ama pahalı olmasın.
● Hepimiz en başta
gelen, en birinci, en
şampiyon doğaseverleriz,
Ama akrepler, çiyan ve kertenkeleler,
evlerimize girmesin,
domuzlar, tilkiler bahçemizde dolaşmasın,
sivrisinekler her gün
ilaçlansın.
● Ortalık yemyeşil
olsun,
Ama ağaçlar fazla
büyümesin, deniz manzarasını kapatmasın,

çiçekler, yapraklar balkonumuza dökülmesin,
● Her akşam mangalda balık pişirelim,
Ama balık çiftlikleri
olmasın, denizler temiz
kalsın.
● Çocuklar, torunlar
gelsin,
Ama geldiklerinde
torunlar fazla gürültü
yapmasın, çocuklar
sorun çıkarmasın.
● Deniz, sabahları
girerken ürpertmesin,
Ama öğlen sıcağında
da bunaltmasın, serinletsin.
● Rüzgâr olsun,
Ama deniz dalgalı
olmasın.
● Hava açık, bulutsuz olsun,
Ama güneş yakmasın.
● Her denize/havuza
giriş çıkışta mutlaka

YERKÖYLÜ BU

duş alalım, evde günde
beş şampuan, üzerine
iki kese atalım, akşamüzeri çimleri sulayalım,  
Ama bölgede su sıkıntısı yaşamayalım.
● Gündüzleri çok sıcak olmasın, akşamları
çok serin olmasın.
● Komşuluk ilişkileri
sevgi, saygı, hoşgörü
çerçevesinde şekillensin,
Ama komşu benim
merdivenimi kullanmasın, sınırımı geçmesin,
çimlerime basmasın,
çiçeğimi koparmasın,
akşamları da televizyonun sesini fazla açmasın.
● Yazlık, yazlık olmasına olsun,
Ama birazcık kışlık gibi de olsun. Hem
kliması, hem sobası

olsun.
● Site yönetimi,
güvenlik, peyzaj, çevre
temizliği dört dörtlük
kusursuz olsun,  
Ama aidatlar ucuz
olsun.
● Evlerin hem denize, hem ormana, hem
çöle, hem de göle cephesi olsun.
● Hem modern, hem
konforlu, hem salaş,
hem de birazcık otantik
olsun.
● Hem öyle, hem
böyle, hem de birazcık
şöyle olsun.
● Yanağında bir beni
mutlaka olsun !!! “
Hiçbir değer yargısı
olmayan ve dikkate
alınmayan televizyon
dizilerimizin toplumu
getirdiği nokta bu. Hiçbir zahmete girmeyelim
ama her şeyimiz olsun.

YANGINI SÖNDÜRÜR
Yerköy’de geçtiğimiz günlerde
meydana gelen yangında iş yerleri zarar
gören esnaf için halk harekete geçti.
Başlatılan yardım kampanyası ile esnafın
yüreğindeki yangın da söndürülecek.
Yozgat’ın Yerköy İlçesi Haşim Kılıç
Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan
bir iş yerinde henüz belirlenemeyen
nedenle çıkan yangında can kaybı
yaşanmaz iken iki iş yerinde büyük oranda

zarar meydana gelmişti. İtfaiye ekiplerinin
müdahalesi sonucu yangın söndürülürken
ekmek teknesi yanan esnaf için hem ilçe
halkı hem de esnaf yardım kampanyası
başlattı. Toplanan paralarla iş yerleri zarar
gören esnafın iş yerini açması sağlanacak.
Yerköylü’nün örnek davranışı kısa sürede
destek bulurken ilçeye ait sosyal medya
hesaplarından da kampanya geniş
kitlelere duyuruldu. Tarık YILMAZ

BASSAGLIGI

Yozgat’ın yetiştirdiği değerlerden Sayıştay Savcısı M. Salih Ayıntap'ın
vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan Rahmet,
Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GIMAT GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI

‘Ayrım yapmayacağız’
Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mesut İbiş,
federasyon olarak ayrım
gözetmeden hemşerine
hizmet etmeyi amaç
edindiklerini açıkladı.
Ankara’da 2011 yılında
kurulan ve faaliyetlerini
yürüten Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu
(YDDF) Genel Başkanı Mesut
İbiş; “Hemşerilerimizin ortak
ihtiyaçlarını, sorunlarını tespit
etmek ve çözüm bulmak
kolektif bir iştir. Federasyon
bizim için hiçbir ayrım
gözetmeden hemşerilerimize
hizmet etme aracıdır, amaç
değildir” dedi.
HEPSİNDEN FARKLI
OLARAK…
Kuruluş amaçlarının
temelinde birlik ve
beraberliği daha da
güçlendirerek gelecek
nesillere aktarmak, değerleri
korumak ve yaşatmak
yattığını belirten İbiş; “Diğer
federasyonlar ve benzer
oluşumlardan farklı olarak,
hemşerilerimize daha yüksek
kalitede hizmetler sunmaktır”
dedi. İbiş, açıklamasında
şunları kaydetti: “Tüm
dünyayı ve ülkemizi saran
Covid-19 salgınında hayat
durma noktasına gelmiştir.
Bizler de Yönetim Kurulu
olarak dernek başkanlarımız
aracılığı ile hemşerilerimize

ulaşarak ihtiyaç oranında
yanlarında olmaya çalıştık.
Evlerimizde kaldığımız
süre içerisinde sosyal
medya üzerinden canlı
yayın düzenleyerek, değerli
sanatçılarımızın destek
ve güzel türküleriyle
hemşerilerimizi buluşturup
moral bulmalarını sağladık.
Çocuklarımızı da
düşünerek resim, boyama
ve video yarışması
düzenleyerek onlarında
mutlu olmalarını sağladık.”
İşe ihtiyacı olan
gençlerimize iş imkanı
sağlamaya devam ediyoruz.
Y.D.D.F. Bültenimiz
için çalışmalarımız,
yeni üye dernek katılım
çalışmalarımız, iş
insanlarımızı bir araya
getirecek çalışmalarımız
devam etmektedir.
Covid-19 Salgını sebebi
ile birçok sivil toplum
kuruluşları gibi bizde
projelerimizi ( 10.Yıl Kutlama,
konser, festival, futbol,
gezi, panel vb.) ertelemek
durumunda kaldık.”
Bu sıkıntıların bitmesi
durumunda çalışmalarımız
kaldığı yerden devam
edeceğini belirtti.
Federasyonumuz
daima köylümüzün ve
hemşerilerimizin başkentteki
çağdaş yüzü olacaktır” dedi.
Tarık YILMAZ

Sayıştay Savcısı Salih
Ayıntap Vefat Etti

Yozgat’ın yetiştirdiği değerlerden Sayıştay
Savcısı M. Salih Ayıntap bir süredir tedavi
gördüğü rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü
hastanede vefat etti. Sayıştay’dan emekli Savcı M.
Salih Ayıntap, Ankara’da toprağa verildi. Yozgat
Defterdarlığında uzun süre Hazine Avukatı olarak
görev yapan, daha sonra Sayıştay’da Savcı olarak
görevini sürdüren hemşehrimiz M. Salih Ayıntap,
tedavi gördüğü hastanede Cuma günü hayatını
kaybetti. 71 yaşında vefat eden Ayıntap, kılınan
cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı’ında
toprağa verildi. Yozgat Çamlık Medya olarak
merhum M. Salih Ayıntap’a Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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Sağlık-Sen İl Divan toplantısı yapıldı

Genel Başkan
Semih Durmuş’da katıldı
Okuma etkinlikleri sürüyor
Yozgat Bozok Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Böyükata’nın öncülük
ettiği “Köyde Okuma Etkinliği’
sürüyor. Etkinliğin dördüncüsü
Çayıralan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Konuklar
İlkokulu ve Konular İmam
Hatip Ortaokulu’nda okuyan
öğrencilere yönelik olarak
gerçekleştirildi. Çevredeki
köylerden; Kaletepe,
Günyayla, Menteşe, Külekçi,
Alidemirci ve Karakışla Köyleri
ile Konuklar Kasabasındaki
çocukların birlikte eğitim
gördüğü okulda heyecanlı ve
unutulmaz bir gün yaşandı.
Konuklar İmam Hatip
Ortaokulu Müdürlüğü’nün
daveti üzerine, Prof.
Dr. Mustafa Böyükata
"Konuklar’dan da Aziz Sancar
çıkabilir" ve "Ben de yaparım"
başlıkları etrafında farklı
öğrenci grupları ile kısa
okumalar yaptı ve onların
ilgileri doğrultusunda kısa
söyleşiler gerçekleştirdi.
Öğretmenlere yönelik
olarak da "Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitim Semineri"
gerçekleştirerek, bilgi ve
birikimleri paylaştı.
Okullara hediye kitaplar
götürmeye çalışan Prof.
Dr. Mustafa Böyükata,
TÜBİTAK’ın yayınlarından
Meraklı Minik, Bilim Çocuk
ve Bilim Teknik Dergileri,

Yozgat Eczacı Odası’ndan
temin edilen, çocuklarda ilaç
ve toplum sağlığı konusunda
bilinç oluşturmaya yönelik
Türk Eczacıları Birliği yayını
ile Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün,
Yozgat Bozok Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ramazan Coşkun, Yozgat
Bozok Üniversitesi Strateji
Daire Başkanı Alparslan
Doğan, İstanbul’da Şehit
Mehmet Yılmaz İlkokulu’nda
Müdürlük yapan Yavuz Yılmaz
ve eğitime gönül vermiş
gönüllülerin katkılarıyla
temin edilen kitaplardan
hediyeler de götürdü. İlkokul
öğrencilerini sınıflarında
ziyaret ederek onlara ilgilerini
çekecek dergiler hediye eden
Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
gün içerisinde gerçekleştirdiği
buluşmalarda farklı sınıflardaki
öğrencilerden oluşan gruplarla
yaptığı söyleşilerde, kısa
okumalar yaparak bilimin ve
biliminsanlarının dünyasına bir
yolculuk başlatılarak, “Bilim
Okur Yazarlığı” konusunda
farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Öğretmenler ile de bir araya
gelerek, proje fikri geliştirme
konusunda pratik ve faydalı
bilgiler paylaştı.
"Konuklar'dan da Aziz
Sancar çıkabilir"
Prof. Dr. Mustafa

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

Memur-Sen Konfederasyonlusuna
bağlı Sağlık-Sen Yozgat İl Divan
Toplantısı yapıldı. Galata Çamlık Otel
de yapılan toplantıya Sağlık-Sen Genel
Başkanı Semih Durmuş, Genel Başkan
Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, İl
Başkanı Atakan Erciyas, İl Başkan
Yardımcısı Mustafa Kara ve sendika
üyeleri katıldı. İl Başkanı Atakan Erciyas,
“Yönetim Kurulumuz, temsilcilerimiz

Böyükata, 5’inci ve 6’ıncı sınıf
öğrencileriyle "Konuklar’dan
da Aziz Sancar çıkabilir"
başlığı altında sohbet
etti. Okulun bahçesinde
kısa okumalar yapıldı.
Öğrenciler bilime yön
vermiş biliminsanlarının
kısa hayat hikayelerinin yer
aldığı kitaplardan okudukları
kısımlardan paylaşımda
bulundu. Öğrencilerin
merak ettikleri konualrda
sordukları sorulara cevap
verildi. Biliminsanı olmak
için üniversiteyi bitirdikten
sonra Doktora derecesi olmak
gerektiğini yani bir alanda
uzmanlaşmak gerektiğini
anlatan Prof. Dr. Mustafa
Böyükata, Aziz Sancar’dan
da bahsederek; O’nun
hangi eğitim süreçlerinden
geçtiğini söyleyerek; halen
ABD’de çalışmalara devam
ettiğini belirtti. Aziz Sancar’ın
Mardin’den başlayan eğitim
hayatının Konuklar’da okuyan
çocuklarınkinden çok farklı
olmadığını hatta daha kısıtlı
olduğunu hatırlatarak, azminin
ve çalışkanlığının sonucunda
Nobel Ödülü almaya hak
kazandığını ifade etti.
Çocukların okuma şevki ve
söyleşiye katılma isteklerinin
yüksek olduğu buluşmada,
öğrencilere “Bilim Çocuk”
dergileri de hediye edildi.
Murat KARATEKİN

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

ve Kadınlar komisyonumuz ile
birlikte Sağlık-Sen Genel Başkanımız
sayın Semih Durmuş ve Genel
Başkan Yardımcımız Mahmut Faruk
Doğan'ın katılımları ile il divanımızı
gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı
başta Genel Başkanım ve Genel Başkan
Yardımcımıza ve il genelindeki bütün yol
arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
Murat KARATEKİN
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Yozgatspor 1959 FK
gözler lige çevrildi

twitter.com/CamlikGazetesi

Minik Judocular kuşak

sınavında ter döktü

Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da
gözler lige çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım kupadaki başarısını lige de taşımak istiyor.
Yozgatspor 1959 FK ligin altıncı haftasında
konuk edeceği Mardin Fosfatspor maçının
hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı takım
Mardin ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını
kendi tesislerinde yapıyor.
Yozgatspor 1959 FK’da sakatlıkları süren
oyuncular takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakat
oyuncuların Mardin maçına yetiştirilmesi
bekleniyor.
LİGE TAŞIMAK İSTİYORUZ
Teknik Direktör Nihat Tinel, kupadaki
başarılarını lige de taşımak istediklerini söyledi.
Tinel, “Takım olarak lige kötü bir başlangıç
yaptık. Koronavirüs ve talihsiz sakatlıklar bizi
çok etkiledi. Yeni yeni toparlanıyoruz. Kupaya
iyi bir başlangıç yaptık. Orada iyi gidiyoruz.
Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
Moral açısından çok iyiyiz. İnşallah bu
başarımızı lige de yansıtıp, orada da üst üste
galibiyet alıp, üst sıralara doğru çıkışa geçmek
istiyoruz” dedi. Murat KARATEKİN

Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğüne bağlı Judo
Kulübünün minik sporcuları
kuşak sınavında ter döktü. Spor
Vadisi Kapalı Spor Salonunda
yapılan sınavda minik sporcular
‘kuşak’ için kıyasıya mücadele
etti. Kuşak sınavı, Türkiye Judo
Federasyonu Banu Kevser
Gezergün, Antrenör Veysel
Gezergün, Antrenör Rabia Köse
nezaretinde yapıldı.
Türkiye Judo Federasyonu
İl Temsilcisi Banu Kevser

Periler, Tekirdağ’a konuk oldu
THF Kadınlar birinci liginde mücadele eden
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübü ligin dördüncü haftasında Tekirdağ Spor
Kulübünü konuk oldu Periler ilk yarısı 17-10 biten
karşılaşmada Tekirdağ ekibine 36-22 mağlup oldu.
Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Yozgat Aile
Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sıfır

puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübünün, Tekirdağ Spor Kulübü karşısında en
skorer oyuncusu ise Sevil Ay oldu. Ay, Tekirdağ
filelerini 15 kez havalandırdı. Periler ligin beşinci
haftasında Antalya Gazi GSK’Yı konuk edecek.
Murat KARATEKİN

Gezergün, kuşak sınavını
geçtiğimiz Nisan ayında
yapılacağını hatırlattı.
Gezergün, kuşak sınavının
koronavirüs salgını nedeniyle
ertelendiğine dikkat çekti.
Gezergün, “Kuşak
sınavımızı yaptık. Başarılı
olan sporcularımız bir süt
kemere terfi etti. Başarılı
olan sporcularımızı tebrik
ediyor, başarılarının devamını
diliyorum” dedi.
Murat KARATEKİN

