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Çiğdemli’yi yeniden dizayn ediyor Uzunlu kadın istihdamını destekliyor
Yozgat Sorgun İlçesine bağlı Çiğdemli
Belde Belediyesi’ni yaklaşık 12 milyon lira borç
ile devraldıklarını hatırlatan Başkan Ahmet
Sungur, şuan belediyenin tüm icra işlemlerini
kaldırdıklarını, 3 milyon lira ödeme yaptıklarını
ve personel maaşlarının ödendiğini söyledi.
Başkan Sungur, beldede alt ve üst yapı
çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Bin 300
metre yağmur suyu drenaj borusu, 2 bin 500
metre sıcak asfalt ve 2 kilometre statik kaplama
asfalt yaptıklarını dile getiren Sungur, “Su
depomuzu yaptık. Belediye garajı bitti. Bunun
yanında mahalle aralarında da çalışmalarımıza
devam ediyoruz" diye konuştu. >>> 2'DE

Uzunlu Belediyesi, kadın istihdamını
destekliyor. Bu kapsamda Uzunlu
Belediyesi tarafından Kadın Girişimi
Üretim ve İşletme Kooperatifi çalışmaları
başlatıldı. Uzunlu Belediye Başkanı
Okan Yaşar Elbaşı, “Uzunlu belediyesi
olarak kadınlarımıza yönelik istihdamı
arttırmak için Kadın Girişimi Üretim
ve İşletme Kooperatifi çalışmalarımıza
başladık en kısa sürede kadınlarımıza
yönelik bu faaliyeti tamamlayarak
ve diğer projelerimizi de hayata
geçireceğiz” dedi. >>> 4'TE

SAFAK VAKTi DAES!
Türkiye’de giderek artan operasyon ağı Yozgat’ta devam etti

Son günlerde Hatay ve Adana ile başlayıp ülkenin farklı noktalarında
yürütülen DAEŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonlara Yozgat da dahil
oldu. Sabaha karşı evlere yapılan operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.
HAİN PLANLARA NEŞTER OLDU
Bu operasyonlar terörle mücadeledeki
başarıyı yansıtırken DAEŞ’in ülkemizde
gerçekleştirmek istediği hain planlara da
neşter oldu. Yozgat'ta Cumartesi günü
terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda
yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına
alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,
kent merkezi ve Sorgun ilçesinde terör
örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu
düzenlendi. Tespit edilen adreslere eş
zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ Terör
Örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen 22
şüpheli gözaltına alındı. >>> 3'TE

İŞGÜZAR HDP’Lİ VEKİLE

OKTAY’DAN TOKAT

GİBİ CEVAP
Terörü destekleme ve işgüzarlık
konusunda sınır tanımayan HDP’i vekilin
sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’dan tokat gibi yanıt.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz
Fuat Oktay, HDP’li işgüzar vekil Garo
Paylan'ın "10 milyon liralık Mercedes ile
Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin"
eleştirisine "Ben Mercedes meraklısı, lüks
yaşayan biri değilim. Devleti temsilen
genel uygulama neyse ona uyarım"
karşılığını verdi.
TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçe
görüşmelerinde lüks Mercedes makam
araçları tartışıldı. HDP'li Garo Paylan,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a,
"10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e
geliyor, yerli arabaya binsin" eleştirisinde
bulundu.
"ŞOV İÇİN BİSİKLETE DE BİNMEM"
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine
göre, Oktay bu eleştiriye "Ben Mercedes
meraklısı, lüks yaşayan biri değilim.
Devleti temsilen genel uygulama neyse
ona uyarım. Popülist yaklaşımlarla şov
için bisiklete de binmem. Bisiklete
binmekten mutlu olurum ayrı ama şov
amaçlı değil'' karşılığını verdi.

Sarıkayalı İş İnsanı Osman

Doğan'ın Anne Acısı
Özler İçin Tam gaz
Son yapılan genel kurul ile dinamik ve genç bir
kadroyla tamgaz yola devam kararı olan Özler Birlik
Derneği, yeni dönemde kimseyi ayırmadan, kucaklayıcı
bir duruşla hizmet etmeye devam kararı aldı. >> 3'TE

Ak Parti Yozgat Kadın Kolları
İlçe Başkanlıklarına atama
Vali Polat, Kaz ıslah üretim merkezinde incelemelerde bulundu

"Üretimini artırmak istiyoruz"
Yozgat Valisi Ziya Polat, ülkemizin ilk
Kesimhaneli Damızlık Kaz Islahı Üretim
Merkezi’nin de içinde olduğu Bozok
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ne bağlı Damızlık Kaz
Üretim Çiftliği’ni ziyaret ederek yetkililerden
çalışmalar hakkında bilgi aldı. >>> 7'DE

Ak Parti Yozgat Kadın Kolları ilçe
başkanlıklarına atama yapıldı.
Yapılan atamalarda Çandır İlçe
Kadın Kolları Başkanlığına Nalan
Yürekli, Çekerek İlçe Kadın Kolları
Başkanlığına Zuhal Işıklı, Şefaatli
İlçe Kadın Kolları Başkanlığına
Ümmügülsüm Döker ve Yerköy İlçe
Kadın Kolları Başkanlığımıza Ayşe
Namaldı atandı.
>>> 7. SAYFADA

Sarıkayalı iş insanı Osman
Doğan’ın muhterem annesi
Gülkız Doğan, tedavi gördüğü
hastanede vefat etti. Yozgat
Bozok Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi’nde
bir süredir tedavi gören ve 81
yaşında hayata veda eden Gülkız
Doğan’ın vefatı ailesini olduğu
gibi sevenlerini de derinden üzdü.
İş insanı Osman Doğan, annesinin
vefatını sosyal medya hesabından
‘Sevgili Anamı kaybettik.
Cenaze yarın (Pazartesi) öğle
namazından sonra Yozgat
Sarıkaya’da defnedilecektir’
sözleri ile duyurdu. Yozgat
Çamlık Medya olarak merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Ali Yılmaz Gülay

Vefat etti
Yozgat’ın yetiştirdiği
iş insanlarından Arya
Mücevher’in kurucusu
Ali Yılmaz Gülay vefat
etti. >>> 4. SAYFADA
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Peki Nerede Bu Yozgat Sevdalıları?

AHMET
SARGIN
Sevdamız neden
memleket üstüne olmalı?.. Türk Milleti
Tarihiyle, özüyle, kültürüyle insanlığa örnek
olmuş bir millettir…
Ahlakı – adaleti –
insanlığı, bilimi ve medeniyeti tarihe nakış
nakış işlemiş olan bir
milletin çocuklarıyız.
Biz de bu sevdalılara
hayran olmak zorundayız.
İnsanlığın umudu

Türk Milleti’nin yükselişindedir, inancımız
budur.
Türkiye Sevdasıyla
Türk-İslam ruhunun
uyanışına tanık olmak
istiyoruz.
Yozgat her şeyimizi paylaştığımız bir
şehir. Bu şehre sahip
çıkarak, sevdamızı-aşkımızı bu şehir üstüne
yönlendirmek insani
ve milli görevimizdir.
Bunun tersi vatana
ihanet olur.
Yaşadığımız kente
sahip çıkmak, dertleri
ve sıkıntılarıyla dertlenmek vazifemizdir.
Yani, “Biz bu şehre
sevdalıyız, biz bu şehrin insanlarına aşığız”
derdimiz de, dersimiz
de Yozgat üstünedir.
Bu düşüncemize sonuna kadar sadık kalacağız.

Neden Yozgat; Biliyor müsünüz? , Doğduğumuz, yaşadığımız,
büyüdüğümüz şehir,
yani Anavatanımız.
İkincisi de garip kalmış, sahipsiz bir şehir.
Garipliği yüreğimizde
bir yara olarak kanamakta, içimize dertsıkıntı vermektedir.
Birileri bu sevdayı
anlayamaz, birilerinin
yüreği yetmez, birilerinin de kapasitesi az
gelir bu sevdayı anlamaya…
Sevdası para üstüne olanlar anlayamaz
bizi. Çünkü onların tek
bir amacı vardır; her
şeyi para olarak görmek ve kazanma hırsı
ile dolu olmak.
Gözünü para bürümüş olanların memleket diye bir derdi
olmaz. O bir şeyler

satacak, bir şeyler
alacak, kese-kasa dolacaktır, onun ruhunda
para kazanma hırsı
vardır. Ama yetmez!
Sevdası ikbal üzerine olanlar da bizi
anlayamazlar. Büyümek, tek adam olmak,
benlik kazanmak, adını
duyurmak, bir yerlere
gelmek, bir ben varım demek. Kısacası
makam-mevki uğruna
her şeyi göze almak ve
sadece koltuk için savaşmak! Onların dilinden de anlarız, onları
da biliriz. Zevk-i sefa
içindedirler. Makam
onlar için her şeydir!
Sevdası menfaat üstüne olanlar da
anlamaz bizi. Çünkü
onların amacı oğlu, kızı
ya da çevresidir. Nüfuz
edinmek, adını duyurmak ya da menfaat

sağlamak için siyaset
yaparlar. Ayıplıyor,
kınıyor muyuz? Hayır
ama, bu sevdalar da
bizim sevdalarımız değildir. Bu sevdalar bizi
tatmin etmez.
Cihan şümul tutkuların peşinden koşan
ve insanlığın kurtuluşunu kendine rehber
edinen bir milletin torunlarıyız. Biz de başka bir sevda aranır mı?
Türk Dünyasının bir
araya gelmesi, kardeş
ülkelerin birliği, İslam
Dünyası’nın bir arada
bulunması adına sevdalara karışıp mücadele etmek bize yetmez
mi?
Bu sevdaya bir de
Yozgat sevdasını eklemişizdir. Yozgat ve
Yozgatlıya sahip çıkmak bizim için şereftir,
şandır ve amaçtır. Asıl

hedef insanlığın kurtuluşudur. Yozgat’tan
dünyaya taşımalıyız
kendimizi. Yozgat’ın
gelişimini, kalkınmasını
önemsiyoruz. Yozgat’a
sahip çıkmayı, memlekete sahip çıkma olarak değerlendiriyoruz.
“Sılay-ı Rahim” konusunu önemsiyoruz.
Kendi şehrine sahip
çıkmayanların, memlekete kazandıracakları
bir şey yoktur. Sevdamız Yozgat üstünedir.
Sevdamız memleket
üstünedir!. Derdimizi
anlayan anlıyor, anlayanlara selam olsun…
Bizim sevdalarımız
memleket üstüne, bizim sevdalarımız vatan
ve millet üstünedir
Önce Yozgat, sonra
Türkiye, sonra Dünya,
sonra tüm insanlık...
Sevdalarınız vatan

üstüne, insan üstüne,
memleket üstüne olsun!.. Leyla’dan Mevla’yı bulamıyorsanız,
bunun adına sevda mı
derim ben ?
Sevdamız neden
Yozgat üstüne olmalı? Yaşadığımız şehir
garip, geri kalmış,
mahrum bırakılmış,
kaderine terk edilmiş
bir şehir! Siyasetçisi
de, bürokratı da, yazarı da, şairi de, fakiri-zengini de çıkmış;
hatta isim yapmışlar.
Ama bu şehir fakir ve
sahipsiz bırakılmaya
terk edilmiş. Biz bu çaresizliği kabullenemiyoruz, bizim şehrimiz
de diğer şehirler gibi
büyümeyi, kalkınmayı
ve gelişmeyi fazlasıyla
hak ediyor öyle değil
mi? Peki nerede bu
Yozgat Sevdalıları?..

Çiğdemli’yi yeniden dizayn ediyor
KADEM'den anlamlı açıklama
konuda düşündürmeyi amaçladık."
Özellikle kadına yönelik şiddetin
ya da aile içi şiddetin görmezden
gelinmesinin, üzerinin örtülmesinin,
"kol kırılır yen içinde kalır" düşüncesiyle
mahrem sayılmasının, şiddeti besleyen
en önemli zihni problem olduğuna vurgu
yapan Kandemir, şu değerlendirmelerde
bulundu: "Olaylara bu şekilde
yaklaşmanın ne mağdurlara ne şiddeti
uygulayanlara ne de topluma bir faydası
bulunmuyor. Aksine toplumu daha da
huzursuz ederek, güven duygusunu
zedeliyor. Bu sene geçen yıllarda olduğu
gibi yine benzer bir bilinç oluşturmak
üzere 'şiddete göz yumma' dedik ve bunu
son yılların en popüler sosyal medya
uygulamalarından
birinde hikaye
paylaşımı olarak
kullanmaya karar
verdik. Artık birçok
sosyal mecra,
24 saatlik hikaye
paylaşımlarıyla
kullanıcılarına farklı
bir alan daha açtı.
Biz de bu popülerliği
kullanarak daha
çok kişiye ulaşma
gayreti içinde
olduk. Kullanıcılar,
KADEM'in
Instagram ana
sayfasındaki filtre
ikonuna tıklayarak
çıkan filtreyle
kendi videolarını
oluşturabilecek.
Özellikle dünden bu zamana kadar
Instagram uygulamasından yoğun
bir katılımla kadına yönelik şiddetle
mücadeleye destek verildi, bu da
bizi geleceğe dair ümitlendirdi.
'ŞiddeteGözYumma' etiketiyle paylaşılan
her hikayeyle kişiler, o kurbanlarla
yaptıkları empatiyi videolaştırmış ve
öldürülen kadınların yerlerine kendilerini
koymuş oluyorlar. Bu bir nevi empati
ve farkındalık çalışması." KADEM,
geçen yıl da "Sen varsan şiddete
yer yok" sloganıyla şiddetin, gittikçe
yalnızlaşan toplumlarda daha da
güçlendiğini, toplumsal duyarlılık arttıkça
zayıflayacağını vurgulayan bir başka
kampanya düzenlemişti.
Tarık YILMAZ

geçireceğiz. Bu anlamda bünyesinde tüm sosyal
donatıları barındıran ‘gençlik cafe’ yapacağız.
Bilgisayarlarımız, akıl oyunları, satranç ve buna
benzer zeka geliştirici oyunları barındıran bir sosyal
merkez yapacağız. Ayrıca yaşlılarımız için de yine
gün içerisinde gidip çay içecekleri, sohbet edecekleri
bir mekan oluşturacağız. Parklarımızı yeniden dizayn
edeceğiz. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçireceği
sağlıklı, fonksiyonel parklar yapacağız. 2021 yılında
beldemizin tüm alt ve üst yapı sorunlarını ortadan
kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.
Eda DEMİREL

NA
MM
US
UR
UN
NS
MY
MU
MA
CA
Mİ
RA
AB
ÜL
ŞM
KG
AR
MA
MA
UR
AR
ZM
TM
K
KE
NE
AN
ES
NA
MM
R
PA
NM
LT
KA
IM
İM
AL
HA
EM
TM
KR
ME
AY
LA
MÇ
SE
EK
EL
EF

Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM) Yozgat Şube Başkanı Avukat
Gülseren Canbolat Kandemir, yaptığı
açıklamada “Şiddetin hep başkalarının
başına gelen bir olay olmadığına,
gazetelerden okuduğumuz, televizyon
haberlerinde izlediğimiz, internette
tıkladığımız birçok şiddet vakasının
bizlerden çok da uzakta olmadığına
dikkat çekmek istedik" dedi. KADEM'den
yapılan açıklamaya göre her yıl, 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele günü kapsamında özel
kampanyalar düzenleyen ve kamuoyunun
dikkatini bu soruna çekmeye çalışan
dernek, görmezden gelinen, yok farz
edilen şiddet vakalarının insanların
hayatını nasıl
değiştirdiğine
vurgu yapan bir
çalışma hazırladı.
KADEM bu
doğrultuda tüm
sosyal medya
hesaplarından
başlatılan
kampanya ile
"Şiddete Göz
Yumma!" mesajını
verdi. Açıklamada
görüşlerine yer
verilen KADEM
Yozgat Şube
Başkanı Avukat
Gülseren Canbolat
Kandemir, daha
önce denenmemiş
bir yöntemle sosyal
medya üzerinden
bir filtre uygulaması kullanılarak
başlatılan kampanyanın önemine
dikkati çekti. Kandemir, şunları kaydetti:
"Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
kampanyamızla şiddetin hep başkalarının
başına gelen bir olay olmadığına,
gazetelerden okuduğumuz, televizyon
haberlerinde izlediğimiz, internette
tıkladığımız birçok şiddet vakasının
bizlerden çok da uzakta olmadığına
dikkat çekmek istedik. Şiddete uğrayan
kişi bugün bir başkasının kardeşi,
annesi, kuzeni, yeğeni yahut eşi olsa da
onu görmezden geldiğimiz müddetçe
şiddetin dalga dalga yayılarak hepimize
ulaşabilme ihtimali çok yüksek.
Kampanyada hazırladığımız filtre
uygulaması aracılığıyla insanları bu

Yozgat Sorgun İlçesine bağlı Çiğdemli Belde
Belediyesi’ni yaklaşık 12 milyon lira borç ile
devraldıklarını hatırlatan Başkan Ahmet Sungur, şuan
belediyenin tüm icra işlemlerini kaldırdıklarını, 3
milyon lira ödeme yaptıklarını ve personel maaşlarının
ödendiğini söyledi.
Başkan Sungur, beldede alt ve üst yapı
çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Bin 300 metre
yağmur suyu drenaj borusu, 2 bin 500 metre sıcak
asfalt ve 2 kilometre statik kaplama asfalt yaptıklarını
dile getiren Sungur, “Su depomuzu yaptık.
Belediye garajı bitti. Bunun yanında mahalle
aralarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Çiğdemli halkının daha huzurlu bir şekilde yaşaması
için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz” şeklinde
konuştu.
ALT YAPI BAŞLAYACAK
Sungur, 2021 yılının planlamasını da yaptıklarını
kaydetti. Beldenin 2022 yılında doğalgaza
kavuşacağını kaydeden Sungur, “Bu anlamda
doğalgaz gelmeden önce alt yapı çalışmalarımızı
buna göre oluşturacağız. 2021 yılında beldemizde
doğalgaz alt yapısına başlayacağız” dedi.
BAMBAŞKA BİR ÇİĞDEMLİ
Çiğdemli’de yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına
cevap verecek projeleri hayata geçirmeyi
planladıklarına değinen Başkan Sungur, “Özellikle
gençlerimize hitap eden projelerimizi de hayata
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Sosyal medyadaki sela!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Sanal dünyanın soyutladığı dünyalardan,
Bizleri dibine kadar mahkum bırakan teknolojik
dünyadan,
Evimizin içindeki canavarlar, televizyondan
dert yanarken.
Neden olduğu tahribattan, yok ettiği aile ve
toplumsal yaşantıdan
şikayet ederken,

‘Denize düşen yılana
sarılır misali’, korona virüsle mücadelede hayatımızı sosyal medyaya,
toplumsal ilişkileri, ticari
yaşamı, eğitimi, kamusal
düzeni ve maalesef aile
hayatını sosyal medyaya
bağlar olduk!
Bağlamak zorunda kaldık!
Yaşamak ve yaşatmak adına içinde bulunduğumuz süreç sosyal
hayat yerine sosyal
medyalı, yani sanal dünyayı daha sağlıklı kılıyor.
Ne garip değil mi?
Sevdiklerinizi olabildiğince uzak tutmaya çalıştığınız bir internet ağı,
ve bu gün işe giderken
internetle başbaşa bıraktığımız yarınlar.
Selalar da artık sosyal

medyadan yapılıyor!
Sanırım bu yüzden tüm
sosyal ağlar vefat, cenaze ve hastane görüntüleri ile dolup taşıyor.
Hayatın gerçeğini sanal dünyada yaşamak
zorunda kalınca hali ile
insanlar ancak bu şekilde sosyal ağlar aracılığı
ile birbirinden haberdar
olabiliyor.
Sosyal medya, hayatın medyası oluveriyor.
Başka da bir şansımız
yok gibi şu sıra.
Korona virüs salgınında
insanlığın bir kez daha
gerisin geriye çekilmeye
başladığı bir süreç.
Vakaların özellikle ülkemizde rekor düzeye
ulaştığı bir zaman dilimi
yaşanıyor.
Devlet bir şekilde tedbir

almaya çalışıyor hayatın
yani ülke ekonomisinin
gerçeklerini de düşünerek. Ancak görünen o ki,
zaman ve aşı insanlığı
kurtaracak ikilem.
Dünyamızın sanallaştığı
bu günlerde uzakları
yakınlaştıran sohbetlerinizin içten ve de sağlıklı
olmasını temenni ediyorum.
DAEŞ
OPERASYONU
VE YOZGAT
EMNİYETİ
Yozgat’ta çok fazla alışık
olduğumuz bir durum
değildir terör operasyonları.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat
Emniyeti, son günlerde
sıkça adını duymaya
başladığımız DAEŞ Terör

Örgütüne yönelik Yozgat
merkez ve Sorgun’da bir
operasyon gerçekleştirdi. Şafak operasyonları
ile 23 yabancı uyruklu
vatandaş gözaltına alındı
ve halen emniyet sorgulamaları devam ediyor.
Yozgat ve DAEŞ.
Terör maalesef artık sınır
tanımayan bir kavram.
Yozgat ve Yozgatlı, bu
anlamda teröre prim
vermeyen şehirlerimizin
başında geliyor.
Terörün artık ülkemize
sirayet etmeden sınır
ötesinde bertaraf edildiği
bir Türkiye gerçeği var.
Gerek TSK gerekse İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu bakanlığındaki
emniyet ekipleri ülkenin
her noktasında ve sınır
ötesinde olduğu gibi

Yozgat’ta da başarılı işler
yapıyor. Allah askerimiz
de polisimize de zeval
vermesin. Yozgat’ta
DAEŞ’e gelince, çok fazla
merak etmeyin hiçbir
terör örgütü bu şehirde
tutunamaz. Hülasa asayiş berkemal.
BERAT VE
ARINÇ’IN
AK PARTİ’YE
ETTİĞİNİ
Tutmadı…
‘Ben tutmuyorum’ diye
bağıra çağıra feryat figan
eden isimlerden oldular.
En başından beri eğreti
geldiler partiye.
Ama ne gariptir ki, metal
yorgunluk, parti içi temizlik, samimiyet, ehliyet, liyakat kavramları
Berat Albayrak ve Bülent
Arınç için uygulanmadı.

Bu iki ismin AK Parti’ye verdiği zararı ne
CHP ne İYİ Parti ne HDP
ne de Amerika, vermedi-veremez.
Bugün gelinen noktada il/ilçe başkanı seçiminde dahi sancılı bir
süreç yaşanıyor, AK Parti
kendi içinde kendini arıyor ise bunun en büyük
sebebi Berat ve Arınç.
Eğer bundan 3-5 yıl
önce önlem alınmış olsaydı, parti içi metal yorgunluk ile mücadele de
bu tip partiyi kendinden
ve toplumdan soyutlayan, soğutan isimlerle
mücadele edilseydi…
Diyecek sözümüz
çok, bu günlük gerçekleri yüzeysel de olsa telaffuz edelim yarın daha
net konuşuruz.

Türkiye’de giderek artan operasyon ağı Yozgat’ta devam etti

ŞAFAK VAKTi DAEŞ!
Son günlerde Hatay ve
Adana ile başlayıp ülkenin
farklı noktalarında yürütülen
DAEŞ Terör Örgütüne yönelik
operasyonlara Yozgat da dahil
oldu. Sabaha karşı evlere yapılan
operasyonlarda 22 kişi gözaltına
alındı.
HAİN PLANLARA
NEŞTER OLDU
Bu operasyonlar terörle
mücadeledeki başarıyı
yansıtırken DAEŞ’in ülkemizde
gerçekleştirmek istediği hain
planlara da neşter oldu.
Yozgat'ta Cumartesi günü
terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda yabancı uyruklu
22 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı

koordinesinde İl Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekiplerince, kent merkezi
ve Sorgun ilçesinde terör örgütü
DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu
düzenlendi.
Tespit edilen adreslere eş
zamanlı yapılan operasyonda
DEAŞ Terör Örgütü ile bağlantısı
olduğu belirlenen 22 şüpheli
gözaltına alındı. Yozgat Emniyet
Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler
buradaki sorgularının ardından
adliyeye sevk edildi.
Biri Sorgun ilçesinde olmak
üzere 20 adrese düzenlenen
operasyonda, DEAŞ terör örgütü
ile bağlantısı olduğu tespit edilen
Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı.
Tarık YILMAZ

Özler İçin Tam gaz
Son yapılan genel kurul ile dinamik ve genç
bir kadroyla tamgaz yola devam kararı olan
Özler Birlik Derneği, yeni dönemde kimseyi
ayırmadan, kucaklayıcı bir duruşla hizmet
etmeye devam kararı aldı.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Özler Köyü’nde
faaliyet yürüten Özler Birlik Derneği, olağan
genel kurulu yapıldı.
Avukat Abdulkadir Gemici başkanlığında
yeni bir yapılanmaya giden derneğin yeni
yönetim kurulu birlik ve beraberlik mesajları
verirken önemli kararlar da aldı.
GENÇ YÖNETİM DİNAMİK YAPI
Özeler Birlik Derneği, yeni yönetimi ile genç
ve dinamik bir yapıdan oluştu. Özellikle Özlerli
gençler için halı saha yapma kararı alarak
gençlere verdiği önemi ortaya koyan dernek
yönetimi, oluşturacağı bir fonla da yardıma
muhtaç vatandaşları sahipsiz bırakmayacak.
KÖYÜMÜZÜ KUCAKLAYARAK
ÇALIŞACAĞIZ
Dernek başkanı Avukat Abdulkadir Gemici,
dernek faaliyetlerinin aktif bir şekilde devam
ettiğini belirterek, “Köyümüzün hizmetinde
herkesi kucaklayarak çalışılacağız. Derneğimiz
faaliyetlerine aktif bir şekilde devam ediyor ve
köyün faydasına olabilecek bütün ihtimalleri
sürdürüyoruz. Daha genç ve dinamik bir ekiple
bu işe devam etme kararı aldık” dedi.
AYRIM YAPMADAN ÇALIŞAN
BİR DERNEK
Başkan Yardımcısı Aşır Özen ise
açıklamasında, yeni dönemde daha
kucaklayıcı, uyum içerisinde çalışan, kimseye
ayrım yapmadan yol yürüyen dernek olma
konusunda da hassasiyetlerinin olacağını

söyledi.
Yakın dönemde camilere maske ve
dezenfektan dağıtımı yaparak, özellikle covid19
sürecinde pandemi ile mücadeleyi yerine
getireceklerini belirten Özen, yeni dönemin
hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.
Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel

Filiz ve Türkiye Temsilcisi Coşkun Babayiğit’in
katılımı ile sosyal mesafe kurallarına dikkat
edilerek yapılan genel kurul sonrası oluşan
yönetim kurulunun diğer üyeleri şu isimlerden
oluştu: “Sekreter Erdem Altun, Sayman Furkan
Yücel, asil üyeler Muammer Hamurcu, Bilal
Şahin, yönetim kurulu yedek üyeleri Mustafa

Babayiğit, İsmail Doğru, Osman Fidancı, Resul
Erciyas, Ahmet Pekel, Hulusi Filiz, Denetim
kurulu başkanı Bekir Polat, asil üyeler Sercan
Yiğit, Şeyma Eğilmez, Samet Karayılmaz,
denetim kurulu yedek üyeler Cansu Köklü, Hacı
Ali Sağlam, Selahattin Hansu, Mustafa Yiğit.”
Tarık YILMAZ
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Bundan büyük hastalık mı olur?

BASRi
AKDAĞ
Allah insanı yaratırken en güzel şekilde
ve yeryüzünün halifesi
olarak yaratmış ve onu
sayısız nimetlerle donatmıştır.
Cenabı hakkın bu
kadar nimetine karşı
bizler şükür mü ediyoruz, nimete nankörlük
mü?
“Mallarınız ve çocuklarınız sizin için

ancak bir imtihandır;
büyük mükâfat ise
Allah’ın katındadır. “
Ayeti kerimede belirtilen bu imtihana kim ne
kadar hazır? Bir başka
ayette Cenabı hak şöyle buyuruyor:
“Şükreder ve inanırsanız Allah size niçin
azap etsin?
Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi
bilendir.” ayet-i kerimede, şükürle imanı
bir arada zikretmiş ve
ikisi bir arada bulunduğunda azabı kaldıracağını beyan etmiştir.
Şükür, nimetin farkında olmak ve kıymetini bilmektir. İnsan
her biri lütfu ilahi olan
nimetlere körleşmez
ise, onların farkında

olursa, şükrünü eda
edecek kalp uyanıklığına da sahip olur.
Eline geçmeyen
nimetlerin sıkıntısıyla
kalbini meşgul etmez.
Mahrum kaldığından
çok daha fazlasının
verileceğini bilir. Belki
bu yüzden şükür birçok ibadetin sevabını
içinde barındırır.
Peygamber Efendimiz S.A.V. buyurur ki:
“Yemek yiyip şükreden
kimse, (sevap bakımından) oruç tutarak
sabreden kimse gibidir.”
Şükür, daha birçok ayet-i kerimede
iman ve zikirle birlikte
anılmıştır. Ashabı Kiramın büyüklerinden
İbn Mes’ud r.a. şöyle

buyurmuştur: “Şükür
imanın yarısıdır.”
Şükrün ne kadar
hassas ve ince bir
noktada olduğunu
görüyorsunuz. Bizler
yediğimiz içtiğimiz
bunca nimet var iken
maalesef mutlu değiliz. Çünkü bu nimetler
karşısında şükür eksiğimiz var.
Eskilerin en çok
kullandığı bir kelime
olan “ÇOK ŞÜKÜR”
kelimesine hasret
kaldık. Herkes borçlu, herkes sorunlu,
herkes dertli, herkes
hasta vb. say say bitmez. Günümüz insanın dünya meşgalesi
o kadar çok ki ne için
yaratıldığını unutmuş
dünya malı peşinde

ahireti unutmuş hani
bir söz var ya bindik
bir alamete gidiyoruz
kıyamete, sonumuz
nasıl olur bilmiyoruz.
Allah için kendimizi
bir sorguya çekersek
neyimiz eksik ne istiyoruz. Eğer dünya
malına tamah artmışsa
isteğin ve arzuların arkası bitmez. Biz neyi
unutuyoruz en büyük
nimet sağlık nimetini
ona da şükür etmedik etmiyoruz. Bunun
kıymeti bugün biraz
daha iyi anlaşılır gibi
oldu. Kapımızda çeşit
çeşit araçlar, kaloriferli
evler, soframızda çeşit çeşit yemekler var
iken şükretmiyoruz,
Oysa sokakta aç gezen
ekmeği olmayan yaka-

Uzunlu kadın istihdamını destekliyor
Boğazlıyan İlçesi’ne bağlı Uzunlu Belediyesi, kadın
istihdamını destekliyor. Bu kapsamda Uzunlu Belediyesi
tarafından Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
çalışmaları başlatıldı. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar
Elbaşı, “Uzunlu belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik
istihdamı arttırmak için Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi çalışmalarımıza başladık en kısa sürede
kadınlarımıza yönelik bu faaliyeti tamamlayarak ve diğer
projelerimizi de hayata geçireceğiz” dedi.
EN KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇECEK
Kadınlar kooperatifini kurduklarını ve kasabada
kooperatifin kuruluşu ile ilgili anons yaptıklarını kaydeden
Elbaşı, “Hem ön görüşme hem de gerekli yönetim iskeletini
oluşturalım diye anons yaptık. Güzel de bir katılım oldu.
Köyümüzdeki ablalarımızdan ve bacılarımızdan Allah
razı olsun. Uzunlu Kadın Üretici Kooperatifini en kısa
sürede faaliyete geçireceğiz. Umut ediyorum ki, inşallah
kalkınma ajanslarından, TKDK’dan, Avrupa Birliğinin belirli
kurumlarından bize de destek bu sefer sağlanır” şeklinde
konuştu.
YUFKA ATÖLYESİ KURULACAK
“İlk önce yapacağımız ekmek atölyesi, yufka ekmek.
Çünkü Uzunlu’da eskiden tandırlarda ekmek yapılıyordu.
Şimdilerde bizimkilerde herkes sipariş ile dışarıdan hazır
yufka satın alıyor. Bu bir ciddi anlamda piyasa oluşturdu”
diyen Başkan Elbaşı, şunları söyledi; “Yufka atölyesi
yapacağız. Tabi bunları aldığımız kredilerle yapacağız.

Akabinde hemen bulgur ve seten öğütme değirmeni
yapacağız. Çünkü bizim burası Konya ovasından sonra en
çok buğdayın ve en kaliteli buğdayın üretildiği yerler. Çok
hayal ediyorum ve gerçekten de yapmayı istiyorum. İnşallah
yapacağız da. Bir taş değirmeni, un değirmeni eski usul
kara değirmen deriz. Bununla birlikte o sağlıklı unu tekrar
sofralarımıza getireceğiz. Doğal buğday ile içine hiçbir katkı
maddesi katılmadan ve kepeğini ayırmadan o karabuğdayı
una çevireceğiz.”
SOYER’DEN SONSUZ DESTEK
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendilerine olan
desteklerinden bahseden Elbaşı, “Buğday demişken
kendisine minnettarım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, şuana kadar ne talep ettiysem, ne istediysem
hiçbir şekilde geri çevirmedi beni. En son geçtiğimiz
Haziran aylarında telefon ile görüşmemde ‘başkanım bize
sizin Seferihisar Belediye Başkanı iken üretime başlattığınız
o karakılçık buğdayından istiyorum’ dedim. Kırmadı beni
100 kilo kadar Karakılçık buğday gönderdi. Karakılçık
buğday ekmeklik buğdaydır. Anadolu’nun bilinen en eski
tarihlerde bile karakılçık buğdayının geçtiğini görülür.
Karakılçık buğdayı Anadolu’nun öpöz evladıdır. Şuanda
bizim ektiğimiz tohumlar İsrail tohumlarından değildir. Bizim
şuanda ektiğimiz tohum hibrit tohumu. İkinci kez ektiğimizde
verimi çok düşük oluyor. Anadolu’nun değirmenini kurup
Anadolu’nun öpöz buğdayı olan karakılçık buğdayı ekmeğini
yapacağız” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

SAHiBiNDEN
SATILIK DAiRE

Camızlık
Damla Sitesi
C Blok No. 12
YOZGAT
İRTİBAT TEL:
05423427266

cağı olmayan insanları
görüpte görmezden
geliniyor ise işte bu
verilen nimete nankörlüktür. Sana verilen
o nimette fakirin ve
ihtiyaç sahibinin hakkı
vardır. Sorsan ne diyor
ben kazandım benim
malım, yok güzel kardeşim mal senin değil,
can da senin değil
hepsi emanet. Şükür
dil ile olmaz gönülden
olacak sana verileni
paylaşacaksın ki Müslüman’a yakışan budur. Yine ayeti kerimede şöyle buyuruluyor.
“Kullarımdan hakkıyla
şükreden azdır.” İnşallah bizler çok şükredenlerden oluruz.
Yine Ebu Talib Mekkî k.s. der ki: “Hakkıy-

la şükreden kimse, az
nimete de şükredendir. Yani sahip olduğu
tek bir nimet için devamlı şükreden kimsedir. Bunun için Allah
Teâlâ, kendisini ‘Şekûr’
ismiyle isimlendirmiştir.”
Fazla uzatmadan
bugün en çok ihtiyacımız olan şükürdür.
Şükredelim ki imanımız artsın. Gerçekten
dil ile değil gönülden
şükredelim. Allah’ın
bizlere vermiş olduğu
binlerce nimete, hiçbir
şey yoksa aldığımız
nefese şükredelim ki
huzur bulalım, bereket
bulalım. Cenabı Hak
bizleri en güzel şekilde
şükredenlerden eylesin.

Ali Yılmaz Gülay

Vefat etti
Yozgat’ın yetiştirdiği iş insanlarından Arya Mücevher’in
kurucusu Ali Yılmaz Gülay vefat etti. Türkiye’nin tanınan
simalarından, hemşerimiz merhum İlyas Gülay’ın oğlu Ali Yılmaz
Gülay’ın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Merhum
Gülay, Ankara’da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze
namazının ardından defnedildi. Merhuma rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tarık YILMAZ
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“Zındîk” ve
“mülhid”

HÜSEYİN
KOÇ
İslâm âlimleri,
Kur’ân-ı kerîme,
yetkisi olmadığı
hâlde, Peygamberimizin ve bu sâhanın otoritelerinin
verdikleri manalara ters manalar
vermenin kişiyi
“zındîk” ve “mülhid” yapacağını
bildirmektedirler.
Cenâb-ı Hakk’ın
kasdetmediği bir
mana için, “murâd-ı
İlâhî budur” demek
elbette çok tehlikelidir.
“Zındîk”: “Hiçbir dinde olmadığı
ve Allahü teâlâya
inanmadığı hâlde,
Müslümân görünüp
Müslümânlığı değiştirmeye, îmânı
bozmaya, dînsizliği
Müslümânlık olarak
yaymaya çalışan ve
İslâmiyet’i içeriden
yıkmaya uğraşan
sinsi İslâm düşmânı, azılı kâfir,
münâfık” demektir. Kâdıyânîler ve
Behâîler böyledir.
Seyyid İbn-i
Abidîn ve Seyyid
Abdülhakîm Arvâsî gibi âlimlerin
de ifâde ettikleri
üzere, “zındîk”,
Allahü teâlâya ve
Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğuna
inandığını, Kur’âna
ve hadîslere uyduğunu söyler; fakat,
Kur’ân-ı kerîmi ve
hadîs-i şerîfleri kendi câhil kafasına ve
kısa görüşüne göre
mânâlandırır.
Bu bozuk anlayışlarını, sapık
düşüncelerini, Müslümânlık olarak
yazmaya ve yaymağa uğraşır. Ehl-i
sünnet âlimlerinin
doğru sözlerini beğenmez.
Dört hak mezhebin imâmlarından
olan İmâm Mâlik
bin Enes (rahimehullah) buyuruyor
ki:
“Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğ-

raşan dinden çıkar,
zındîk olur. Fıkıh
öğrenip tasavvuftan haberi olmayan
ise, bid’at sâhibi
yâni sapık olur.
Her ikisini edinen
hakîkate varır.”
Kendi noksân
bilgileri ve sapık
düşünceleri ile
din kitâbı yazmak
moda hâline geldi;
hâlbuki din nakle
dayanır... Bu kitaplarına “Kur’ân tercümesi” ve “Kur’ânın hakîkatleri”
gibi isimler takıp,
gençliğin önüne
sürüyorlar. “Yalnız
bu kitapları okuyun” diyerek, Ehl-i
sünnet âlimlerinin
bildirdikleri doğru
din bilgilerinin öğrenilmesine mâni
oluyorlar. Bunlara
“zındîk” denir.
Abdülganî
Nablusî hazretleri, “el-Hadîkatü’n-Nediyye” isimli
kitâbında diyor ki:
“Kelâm ilmini,
Ehl-i sünnet velcemâ’at âlimlerinin
bildirdikleri itikâdı
öğrenecek, bunları akıl ve nakil ile
isbât edecek ve
sapıklara, dinsizlere anlatacak kadar
okumak farz-ı ayn
olup, bundan fazlasını öğrenmek,
ancak din âlimlerine
lâzımdır; başkalarına câiz değildir.
Dine yardım etmek
için, fazla öğrenmek farz-ı kifâye
ise de, bunu ancak,
Allah rızâsı için çalışan, zekî dîn adamının öğrenmesi
câizdir.” [Netîcede
ne olur? Maâzallah,
“Zındîk” yani sinsi İslâm düşmânı
olurlar.]
Bu ümmetin en
büyük âlimlerinden olan İmâm-ı
Şâfiî (rahmetullahi
aleyh) buyurdu ki:
“İlm-i kelâm ile uğraşıp sapıtmak yanında, büyük günâh
işlemek hafîf kalır.”
İmâm-ı Şâfiî’nin
zamânındaki ilm-i
kelâm için böyle
denilince, şimdiki
dîn câhillerinin kısa
görüşleri ve hayâlleri ile yazdıkları din
kitaplarını okumanın yasaklık derecesini ve zararlarını
artık düşünmelidir!..

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE

VEFAT & BAŞSAĞLIĞI
Yozgat’ın yetiştirdiği iş insanlarından Arya Mücevher’in kurucusu
Ali Yılmaz Gülay'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma ALLAH’tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK
GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Milliyetçilik Ve Milliyetçiler -2-

KENAN
EROĞLU
(Geçen haftadan
devam)
Esasında; Milliyetçilerin çoğunluğunun
da demokrasiye vs pek
inandıkları da şüpheli
gibi görünmemelidir.
“En kötü demokrasi
idaresi, en iyi darbe
idaresinden daha iyidir” dedikleri halde,
Demokratik yolları
benimsediklerini ve bu
yolun her zaman açık
olduğunu belirttikleri
halde çoğu kez demokratik davranmaktan uzak kalmamalıdırlar.
Onlar için demokrasi hedef değil, hedefe
ulaşmak için bir araç
gibi görünmemelidir.
Bu yüzden, demokratik usullerle ve
hoş görü ortamında
yapılması gereken en
basit bir seçimde bile
antidemokratik yollara

başvurmak milliyetçiliği kabul eden birisine
yakışmamalı.
Aday olması muhtemel kişilerin antidemokratik yollarla
vazgeçirilmesi, ikna
edilmesi, caydırılması
gibi yollara asla girilmemelidir. Genellikle
“kol kırılır ve her zaman yen içinde kalması istenir” Fakat kırılan
o kol hep sizin kolunuz
olması da kabul edilir
bir durum değildir. Kol
da kırılmasın ve yen
içinde de kalmasın.
Milliyetçilerin, Millete ve milletin değerlerine de pek inandıkları
konusu da biraz müphem görünmemelidir.
Eğer Milliyetçiler,
milletlerine inanıyorlarsa milletin hayrına
olan ve millete faydalı
olan işleri filan falan
parti yaptı diye kötüleyip karalama yoluna
da gitmemelidir.
Ölçüyü rakibin davranışına göre ayarlamamak gerekir.
Bir Milliyetçi adına
hareket ettiğini ifade
ettiği milletinin durumuna göre hareket
etmeli ve ona göre

fikir geliştirmelidir.
Milliyetçiler, milletlerini pek önemsemez
ve ona değer vermez
gibi bir duruma düşmemelidirler. Türk
Milleti her türlü değerin üstündedir. Millete
düşman olan, milletin
değerlerini hiçe sayan
fikir ve düşünce sahiplerinin görüşlerine
göre görüş oluşturmamak ve öyle hareket
etmemek lazımdır.
Yine milliyetçilere göre; Milletini en
çok sevenler, en vatanseverler sadece
kendileridir,  kendileri
dışındaki herkes milleti
sevme konusunda ya
ikiyüzlüdürler, ya da
esaslı bir şekilde “takiyye” yapmaktadırlar
düşüncesi de yanlış bir
düşüncedir. Çeşitli sebeplerle sizin yanınızda olmayan fakat içinde Millet ve memleket
sevgisi taşıyan, milli
değerler önem veren
insanların da olabileceği unutulmamalıdır.
Son zamanlarda
gelişen ve bir gurup
milliyetçiler arasında
da yayılma istidadı
gösteren; Çanakkale’de üstümüze gelen

işgalci devletleri. Milli
mücadele ile denize
döktüğümüz Yunanlıları. İmparatorluğumuzu
parçalayan İngiliz’leri,
kılık kıyafeti ile kelimeleri ile laiklik anlayışı ile bizi etkileyen
Fransız’ları bir kenara
bırakıp sadece düşmanımız Araplarmış gibi
Arapları, Müslümanları, Türkiye’de bulunan
sağ gurupları düşman
gibi görmek ve onları çok çok eleştiriyor
olmak da olumlu bir
davranış değildir.
Sanırım bu eleştirileri yapanlar, dinimiz
İslamiyet’i yeteri kadar
bilmeyen, Osmanlı hoş
görüsünü anlamamış
insanlardır. Bu gibi
eleştirilere de prim
vermemek gerekir.
Aslında bu yolla dolaylı olarak İslamiyet’e
zarar veriliyor olmak
yanlış bir tutumdur.
Türk Milliyetçisi
okudukları kitaplarda
bahsedilen şeyleri hiç
kendi üzerine almazlık
edemez. O her durumdan her okuduğundan
Milleti ve kendisi için
dersler çıkartır.
Atasözleri, dini
sözler, özlü sözler vs.

gibi yazılan çizilen her
şey sanki hep ve her
zaman kendi dışımızdakilerden çok bize de
hitap etmektedir-etmelidir.
Yazılanları kendi
üstümüze almayıp hep
başkalarına attığımız
takdirde, okunan şeylerin bize ne gibi bir
faydası olacaktır?
Okuduğumuz kitap
ve yazılar eğer bize
tesir etmiyor bizi düzeltmiyorsa o zaman
bu nice okumaktır.
Kendi dokusu, rengi, tavrı, kokusu ve
kimliği olmayanlar;
Sürekli kendilerini başka bir yere göre konumlandıranlardır.
Bir insan kendisi
olmayınca, bu gün
bir başkası, yarın bir
başkası, öteki gün ise
daha bir başkası gibi
olurlar.
Başkası gibi olmak, başkasına benzemek, başkası gibi
hareket etmek insana
ne kazandırır. Maymunlar taklit ederler,
kendinden başkasını
daha çok da insanı
taklit ederler. Ancak
maymunlar ne kadar
iyi taklit ederlerse o

kadar çok sevilirler.
İnsanoğlu için durum
aynı değildir.
En nihayet onlar
maymundur işleri taklit yapmaktır.
İnsanoğlu ise insandır. Maymun değildir.
Bir başkasını çok iyi
taklit ederek ancak iyi
bir maymun olunabilir.
Maymunlar da insan
yerine geçmezler.
Biz Kimiz? Diye düşünmek lazımdır.
Ben kimin, biz kimiz? Diğer insanlar
arasındaki yerimiz ne
olmalı, neresi olmalı?
Diğer insanlardan
farkımız ne?
Toplumdaki yerimiz
ne, ne olmalı?
Biz kendimizi tanımlayıp milliyetçiyiz
diyoruz ama!
Başkaları bizi nasıl
tanımlıyor, bizi nasıl
görüyor?
Bizim sözümüz başkalarının sözünden ve
sükûtumuz başkalarının sükûtundan farklı
mı? Farklı olmalı.
Bu fark bizi biz yapan değerlerin tekrarından ve sükûtundan
başka bir şey değildir.
Biz konuşurken,
hareket ederken ve

susarken bile “biz”
olmalıyız.
Milli kimlikler mücadeleler sonucu oluşuyor. Mücadelelerde
“biz kimiz, nereden
gelip nereye gidiyoruz”
sorularının cevapları
da aranıyor.
Biz kimliğimizi binlerce yıllık tarih boyu
pek çok mücadeleler
sonucunda oluşturduk.
Bizim kimliğimiz
belli, evet belli.
Bizim kimliğimiz
“Müslüman-Türk” bu
tartışma götürmez bir
şekilde belli.
Lakin o kimliğin altı
dolu mu?
Şu sokağa bir göz
atalım o sokakta geçen herkes “Müslüman-Türk” mü?
Ya da şu sokaktaki insanlar ne kadar
Türk, ne kadar Müslüman?
Evet, “Müslüman-Türk” kimliğimizin altını doldurabiliyor
muyuz? Ya da ne kadar dolduruyoruz?
Soralım kendimize.
Biz ne kadar Müslüman’ız,
Yine soralım kendimize biz ne kadar
Türk’üz.

“İslam dini ilime çok önem veriyor”
Çamlık TV’de Zeki Günbey ile
İslam ve Yaşam Programı’nın bu
haftaki konuğu Yozgat İl Müftülüğü Din
Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Yılmaz
oldu.
Günbey, programı ilim üzerine
sürdürdüklerini söyledi. Yılmaz,
programa ilimin tarifini yaparak başladı.
“İlim, bir şeyin hakikat ve mahiyetini
idrak etmek, yani ilim bilmek demektir”
diyen Yılmaz, İlimin özetle insanın
kendisini bilmesi ve bu bilgiden
yaradana, dünyanın hakikatine ve niçin
dünyaya gönderildiğini anlayıp ona göre
yaşamasını ifade ettiğini söyledi.
İslam dinin ilime çok önem verdiğini
dile getiren Yılmaz, “Kendini bilen,
nefsini tanıyan Allah’ı bilir Allah’ı tanır.
Kendini bilmeyen nefsini bilmeyen
Allah’ı da bilemez.
Dünyaya niçin geldiğini bilemez.
İlimin tersi de cehalet ve cehl olarak

tanımlanabilir. Kur’an-ı Kerim’de
ilim kökünden gelen kelimeler var.
Bu şekilde geçen kelime sayısı 380
civarında.
Dolayısıyla bu bile bize ilmin
önemini kıymetini anlatmaya yeter.
Dinimizin ilime ne kadar önem verdiğini
göstermesi açısından önemlidir. İlk inen
ayetler ‘oku’ diye başlıyor.
Bu da yine dinimizin okumaya,
öğrenmeye, ilme ne kadar önem
verdiğini göstermesi açısından
önemlidir. Beş ayette iki defa ‘oku’ bir
defa ‘kalem’ söz geçiyor.
Okurken de ‘yaratan rabbinin adıyla
oku’ geçiyor. Okudukça Rabbine yaklaş
diyor. Okumaktan maksat ‘yaratan
Rabbinin adı ile oku’ olarak geçiyor.
Tabi ki kişi ‘yaratan rabbinin adıyla
okursa’ hem kendini hem de kainatı
okuyabilir, onları anlamlandırabilir”
ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Yozgat’ın ekonomisini konuştular
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.
Çelik, Varank’a Bozok sanacağı ile amatis taşı hediye etti.
Bakan Mustafa Varank ile çalışma toplantısı yaptıklarını
kaydeden Sinan Çelik, Bozok OSB’de çalışmaların
hızlandırılması ile mevcut OSB’de yapılacak olan çalışmalar
hakkında Bakan Varank’a teşekkür ettiklerini dile getirdi.
Bakan Mustafa Varank’ı Yozgat’a davet ettiklerini dile
getiren Sinan Çelik, “Bu çalışma toplantısında Yozgat
ekonomisinin ve sanayisinin gelişmesi için birçok konuyu
masaya yatırdık. Yozgat sanayisinin gelişmesi ve ilerlemesi
için bir çalışma takvimi oluşturduk. Çalışma takvimi
kapsamında altyapı noktasında gerekli olan birçok projenin
hayata geçirilmesi için çalışmalar başlattık. Özellikle ağır
sanayi, imalat noktasında maden işleri odamızın hazırlamış
olduğu ortak üretim makina parkı ile ilgili bir sunum
gerçekleştirdik. Bu projeyle beraber Yozgat’ın makina
üreten makinalar, CNC tezgahlar, büküm makinaları ve
bunun gibi ağır sanayide kullanacağımız gerek otomotiv
gerekse savunma sanayide birçok sektörün altyapısını
oluşturup bu makinaların Yozgat’a getirilebilmesi için ticaret
ve sanayi odası önderliğinde çalışmalarımızı başlattık. Bu
çalışmayı maden işleri odamızın sahada yapmış olduğu 400
firmanın talepleri doğrultusunda bir proje geliştirdik. Bu
projede Yozgat’taki 1 ila 20 kişi arasında işçi çalıştıran orta
ölçekli işletmelerimizin bir üst sınıfa çıkmak için gerekli
olan altyapı çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Proje
gerçekleştiğinde ise Yozgat başta olmak üzere orta Anadolu
ve diğer illerde bu getireceğimiz makina ve ekipmanlar
ile Yozgat’tan hizmet vermiş bulunacağız. Yozgat bu proje
gerçekleştiğinde ağır sanayi, savunma sanayi ile beraber
birçok sanayi kuruluşunda hizmet verecek altyapıya
ulaşmış olacak. Bununla birlikte Yozgat’ın orta ölçekli
talaşlı imalat, metal sanayisinde bütün işletmeleri bir üst
sınıfa geçireceğiz. Böylece Yozgat’ın hem ihracatında, hem
ekonomik kalkınmasında büyük bir adım atılmış olacak.

bütün kamuoyunun bildiği gibi savunma ve otomotiv
sanayisinin Yozgat’ta gelişmemesinin sebebi bu tür
makinaların, ekipmanların ilimizde yer almamasından
kaynaklanıyordu. Bizde bu araştırmalar sonucunda maden
işleri odasıyla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde
bu ekipmanları devletimizin desteği ticaret ve sanayi
odamızın girişimi, maden işleri odası ve diğer ilgili odalarla
birlikte bu projeyi gerçekleştirdiğimizde ilimiz üretim ve
sanayi anlamında çağ atlayacak. Yozgat’ın ağır sanayi üretim
noktasında ülkemizin ihracatına katkılar sağlayacağız.
Çalışma toplantısı kapsamında önümüzdeki aylarda sayın
bakanımızı ve bakanımız yardımcılarını Yozgat’ta misafir
edeceğiz. Öncelikle yozgat’ın üretimini ve sanayisinin
gelişmesinde başta cumhurbaşkanı yardımcımız değerli
büyüğümüz sayın Fuat Oktay bey’in destekleri ile beraber
bize çizdiği yol haritasını takip ederek bu konuda ciddi
ilerlemeler sağlamayı hedefliyoruz. Sayın cumhurbaşkanı
yardımcımıza, değerli bakanımıza bu konuda bizimle
ilgilendikleri, her türlü isteklerimizi yerine getirmek için can
pervane olmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz”
dedi. Murat KARATEKİN
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Vali Polat, Kaz ıslah üretim merkezinde incelemelerde bulundu

"Kaz üretimini artırmak istiyoruz"
Yozgat Valisi Ziya Polat,
ülkemizin ilk Kesimhaneli
Damızlık Kaz Islahı Üretim
Merkezi’nin de içinde olduğu
Bozok Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarımsal Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ne bağlı
Damızlık Kaz Üretim Çiftliği’ni
ziyaret ederek yetkililerden

çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Polat yaptığı açıklamada;
“Burada yetiştirilen kazlarımızı
çiftçimizle üreticimizle
buluşturmak.
Buluşturmak istiyoruz ki
çiftçimizin geliri artsın yetiştirilen
kazlarımızın hem yumurta verme
oranı hem de et olarak satışında

çiftçimize artı bir değer katsın
diye uğraşıyoruz. Amacımız
burada yerli kaz üretimini
artırarak ekonomiye artı değer
sağlamak. Verdikleri emeklerden
dolayı başta sayın rektörümüze
değerli hocalarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.
Tarık YILMAZ

İlçe Başkanı Kılıç'tan

birlik ve beraberlik mesajı

Ak Parti Yozgat Kadın Kolları
İlçe Başkanlıklarına atama

Ak Parti Yozgat Kadın Kolları ilçe başkanlıklarına
atama yapıldı. Yapılan atamalarda Çandır İlçe Kadın
Kolları Başkanlığına Nalan Yürekli, Çekerek İlçe Kadın
Kolları Başkanlığına Zuhal Işıklı, Şefaatli İlçe Kadın Kolları
Başkanlığına Ümmügülsüm Döker ve Yerköy İlçe Kadın
Kolları Başkanlığımıza Ayşe Namaldı atandı.
Ak Parti Yozgat Kadın Kolları İl Başkanı İlknur Ünal
yaptığı açıklamada yeni atanan başkanlara ayrı ayrı
hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bir önceki başkan ve
yönetimine teşekkür etti.
Başkan Ünal yaptığı açıklama şöyle;
“Çandır İlçe Kadın Kolları Başkanlığımıza Nalan Yürekli
atanmıştır. Başkanımıza görevinde başarılar diliyor, bir
önceki başkanımız Mevlaniye Acar Kadıoğlu ve yönetim
kurulu ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Hayırlı olsun.
Çekerek İlçe Kadın Kolları Başkanlığımıza Zuhal Işıklı
atanmıştır. Başkanımıza görevinde başarılar diliyor, bir
önceki Başkanımız Ayfer Ünsal ve yönetim kurulu ekibine
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.
Şefaatli İlçe Kadın Kolları Başkanlığımıza Ümmügülsüm
Döker atanmıştır. Başkanımıza görevinde başarılar diliyor,
bir önceki Başkanımız Döndü Uslu ve yönetim kurulu
ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı
olsun.
Yerköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığımıza Ayşe Namaldı
atanmıştır. Başkanımıza görevinde başarılar diliyor,
bir önceki başkanımız Özlem Arslan ve yönetim kurulu
ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı
olsun” ifadelerine yer verdi. Eda DEMİREL

Geçtiğimiz günlerde
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın kararıyla Ak Parti
Sorgun İlçe Başkanlığı’na atanan
Mesut Kılıç, birlik ve beraberlik
mesajı verdi.
Öncelikle kendisine bu görevi
layık gören AK Parti Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ile Genel Merkez teşkilatına
şükranlarını sunan Başkan
Kılıç yaptığı açıklamada;
“Cumhurbaşkanımız ve Genel
Başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın tensipleri ve Genel
Merkezimizin takdirleri ile AK
Parti Sorgun İlçe Başkanlığı
görevi şahsıma tevdi edilmiş
bulunmaktadır.
Milletimize faydalı işler
üretme aşkıyla çıktığımız bu
yolda, ortak akılla, dayanışma
içerisinde bütün teşkilatımız ve
partimize gönül vermiş dava
arkadaşlarımızla kucaklaşarak,
birlik ve beraberlik içerisinde
büyük işler başaracağız. Bu
azim ve kararlılık içerisinde
teşkilatımızın ve kutlu davamıza
gönül vermiş her bir dava
arkadaşlarımızla el ele, gönül
gönüle vererek bütün halkımızın
teveccühünü kazanmak üzere her
türlü çabayı sarf edeceğime söz
veriyorum” dedi.
Sorgun ve kutlu dava ruhunu
birlik ve beraberlik ile devam
ettirmek ve yaşatmak için var
gücüyle çalışacağı sözünü veren
Kılıç “Bu boynumuzun borcudur.
AK Parti demek durmadan
çalışmak demektir. Davası
ümmet, millet ve vatan olanın
derdi de büyük olur. Hepimiz
çok iyi biliyoruz ki, AK Parti
artık sadece Türkiye'nin partisi
ve umudu değildir. AK Parti
Türkiye sınırlarını aşacak bir
etki ve hayranlık ile milyonlarca
Müslüman’ın ve mazlumun
umudu, davası ve sevdasıdır.
Liderimiz, AK Parti
Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu
mücadelede bizlere gösterdiği
yol ve yüklediği misyon çok

önemlidir. Çok iyi biliyoruz
ki, AK Parti sadece ülkemizin
değil, dünyanın da en güçlü,
en istikrarlı, en disiplinli
siyasi hareketi ve teşkilatıdır”
ifadelerini kullandı.
AK Partinin bir vizyon
partisi, milletin partisi olduğunu
vurgulayan Kılıç şunları kaydetti:
“2023 hedeflerimize hep
birlikte, aynı gaye ve inanç ile
tek yürek kenetlenmiş şekilde
yürüyeceğiz. Biliyoruz ki; tek
çaremiz birlik olmaktır, inşallah
bu kutlu yürüyüşe Rabbimizin
yardımı, teşkilatlarımızın samimi
gayretleri ve milletimizin
sahiplenmesiyle devam
edeceğiz.
Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın ve Genel
Merkez teşkilatımızın belirlediği
ilçe başkanı olarak milletimize
ve ülkemize en iyi şekilde
faydalı işler üretmenin gayreti
içerisindeyiz. AK Parti davasının
bir neferi olarak inşallah hep
birlikte liderimizin himayesinde
daha çok çalışacak, birlik ve
beraberliğimizi daha da güçlü
kılacağız.
İlçemizi Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya
koyduğu 2023 vizyonuna uygun
olarak daha ileriye taşıyacağız.
Ülkemiz, milletimiz, Sorgun
ve Sorgunlu hemşerilerimiz
ile birlik ve beraberliğimizi
koruyacağız ve tüm gücümüz ile
kenetleneceğiz.
Bu vesile ile ilçemizde görev
yapmış ilçe başkanlarımıza ve
yönetimlerine şükran borçluyuz.
Unutmayalım ki bu bir bayrak
yarışıdır. Tıpkı teşkilatta görev
yapan tüm kardeşlerimiz gibi
bizler de bu bayrağı alıp en
yükseğe çıkarmak için mücadele
edeceğiz.
Genel Başkanımız ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
hep birlikte daha büyük ve daha
güçlü Türkiye için, çocuklarımız
için, gençlerimiz için,
geleceğimiz için, Sorgunumuz
için durmadan ve yorulmadan
çalışacağız.” Tarık YILMAZ
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1. Fethiyespor		
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2. Nazilli Belediyespor
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YOZGATSPOR GALiBiYETi UNUTTU
Misli.com 3. Lig ikinci grupta mücadele
eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ligin
11’inci haftasında deplasmanda Ağrı 1970
spor ile karşılaştı.
Kırmızı-siyahlı takım on kişi kalan
rakibine 1-0 mağlup oldu. Ağrı 1970 Spor’a
galibiyeti getiren golü 19’uncu dakika da
Muhammed Furkan Özhan kaydetti. Ağrı
1970 Spor’da Cuma Ali Üzüm 76’ıncı dakika
da kırmızı kart gördü.
Yozgatspor 1959 FK, aldığı bu
mağlubiyetle 7 puanda kalarak, son sırada

yer aldı.
GALİBİYETİ UNUTTU
Yozgatspor 1959 FK, ligin son 5
haftasında galibiyet yüzü göremedi.
Kırmızı-siyahlı takım ligde en son altıncı
hafta konuk ettiği Mardin Fosfatspor’u
2-1 mağlup etmişti. Yozgatspor 1959 FK,
lig de geri de kalan 5 hafta da iki puan
toplayabildi.
KADROYA ALMADI
Öte yandan Teknik Direktör Nihat Tinel,
Ali Kaan Şahabaz ile Çağrı Tekin’i Ağrıspor

maçı kadrosuna almadı. Özellikle bu sezon
oynadığı futbol ile dikkat çeken Ali Kaan
Şahanbaz’ın sakatlığının olup olunmadığı
ise bilinmiyor.
4 MAÇTA AYNISI OLDU
Yozgatspor 1959 FK, bu sezon oynadığı
son 4 maçta da rakipleri 10 kişi kaldı.
Kırmızı-siyahlı takım Halide Edip Adıvar,
Belediye Kütahyaspor, Tokatspor ve
Ağrıspor maçlarında rakipleri 10 kişi
kalmasına rağmen galibiyete uzanamadı.
Murat KARATEKİN
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TOPLU SONUÇLAR

Ağrı 1970 Spor-Yozgatspor 1959 FK 1-0
Tokatspor-Tekirdağspor 0-6
Mardin Fosfatspor-Fethiyespor 0-3
Halide Edip Adıvar-Karaman Bldspor 2-1
İskenderun FK-Yomraspor 0-3
Çengelköyspor-Darıca Gençlerbirliği 0-1
Kahta 02 Spor-Ceyhanspor 5-0
Belediye Kütahyaspor-Tepecikspor 2-1

TEBRiKLER

KAPTAN
Sorgun üst üste

ilk kez kazandı
Axa Sigorta Efeler
Liginde mücadele eden
temsilcimiz Sorgun
Belediyespor, ligin
18’inci haftasında İstanbul
Büyükşehir Belediyespor’u
konuk etti. Sarı-siyahlı
takım İstanbul ekibini eli
boş gönderdi. Sorgun
Belediyespor, İstanbul
Büyükşehir Belediyespor’u
3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlı
takım aldığı bu galibiyetle
puanını 15’e yükselterek,
11’inci sıraya yükseldi.
Sorgun Belediyespor,
İstanbul Büyükşehir
Belediyespor’u 25-21,
24-26, 25-19 ve 25-23'lük
setlerle 3-1 mağlup
ederek, ligde uzun bir

aradan sonra üst üste
ikinci galibiyetini aldı.
Murat KARATEKİN

Periler'in galibiyeti

yüzleri güldürdü
Son günlerde Yozgat
sporunda alınan olumsuz
sonuçlar sonrası Türkiye
hentbol Federasyonu
kadınlar 1. Liginde mücadele
eden Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlik Spor
Kulübü Artvin 7 Mart SK ile
karşı karşıya gelerek aldığı

galibiyetle birazda olsa
yüzleri gülümsetti. DUYKON
ve IYF Kadın Kolları Genel
Başkanı Aysel Arslan yaptığı
açıklamada;
“Yozgat Asp Gsk Kadınlar
Hetbol Takımımızı, Artvin
7 Mart SK ile karşı karşıya
geldikleri müsabakada

göstermiş oldukları
Performans ve elde ettikleri
Galibiyetten dolayı tebrik
ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.
Ayrıca bize bu mutluluğu
ve gururu yaşatan kızlarımıza
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”
Tarık YILMAZ

THF Kadınlar birinci liginde
Mücadele eden temsilcimiz
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübü takım
kaptanı Hilal Doğan Artvin 7
Mart maçında 10 gol atarak
yıldızlaştı. Doğan, ligde gol
krallığında ilk üçe yükseldi.
Yozgat Aile Sosyal Politikalar
Gençlik ve Spor Kulübünden
yapılan açıklama da, “Türkiye
hentbol federasyonu kadınlar 1.
Liginde mücadele eden Yozgat
Aile Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübü takım kaptanı
Hilal Doğan ligde göstermiş
olduğu performans sonucu
gol krallığında ilk üçüncü
sıraya yerleşmiştir. Kaptanımızı
tebrik eder başarılarının
devamını dileriz” dedi. Murat
KARATEKİN

