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SORGUN’DA 4 MİNARELİ CAMİNİN İHTİŞAMI GÖZ KAMAŞTIRIYOR AMA:

10 YILDIR BiTMiYOR!
Sorgun’da bir cami…
Yenidoğan Mahallesi sakinleri
11 yıl önce Selimiye Camii’nin
bir benzerini ilçelerine
kazandırmak için kolları
sıvadı. El birliği ile camiyi
ibadete kazandırmak için
büyük mücadeleler verilse
de yeterli olmadı. Eğer kalan
bölümleri tamamlanıp ibadete
açılmaz ise 4 minareli ihtişamlı
cami çürüyüp gidecek. 2'DE

AVRUPA’DA ANDILAR
ASAN
KINALI H
MAATE
CAMİ CE
HASRET!

Almanya Stuttgart’ta 15 Temmuz hain darbe
girişiminin 5’inci yıl dönümünde Uluslararası
Demokratlar Birliği Würtemberg tarafından anma
programı düzenlendi. Programda konuşan
Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner, “15 Temmuz
darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmiştir. 5'TE

BEREKETLi

Sorgun Buğday Pazarı kuraklığa rağmen hububat alımlarından umutlu

OLSUN!
Yozgat’ta kurak geçen hububat sezonuna rağmen
Sorgun Buğday Pazarı’nda hareketlilik başladı.

BEREKETLİ

BAŞLADI

Her şeye rağmen sezonun bereketi ile başladığını
söyleyen esnaflar, yaptıkları açıklamada tüm çiftçilere
bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundular.

BAY ÇAMLIK
Cumhurbaşkanı 15 Temmuz’la başlayan tatili Cuma ile birleştirir, 9 günlük
tatili bilmem kaç güne çıkarır mı?
Gözümüz patladı gözümüz.
Formül formül üstüne kurduk Allah
etmeye. Tatil hastalığı tembelliğimizin
tesiri diyorum da kızıyorlar.
Kızana soğuk su, buzlusundan. Alçak
Batı, şer Haçlı üzerimizde her türlü
oyunu oynasın, içimizde hain şerefsizler,
fırsatçı dinolar, bilerek isteyerek oluşturulan küresel kriz ve daha bilmem ne
kadar karanlık çehre.
Üstüne bir de pandemi derken devlet
iradesini millete yansıtmak için çabalasın, kılı kırk yarsın. Bizim ağalar tatil
hesabı yapsın.

SEZONU DEĞERLENDİRDİLER KURAKLIK FİYATLARI ARTIRDI
Pazar zahirecileri, mercimek, nohut,
buğday, arpa gibi hububat ürünlerini
değerinden aldıklarını belirterek, tüm çiftçiler
için bereketli bir sezon olması temennisinde
bulundular.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde 1993
yılından bu tarafa hububat alım satımında
önemli bir yeri bulunan Sorgun Buğday
Pazarı zahirecileri sezonu Yozgat Çamlık
Gazetesi’ne değerlendirdi.

Kurak geçen sezonun verimi düşürmesi
ile fiyatların da arttığına dikkat çeken buğday
pazarı esnafları, her şeye rağmen sezonun
bereketi ile başladığını söylediler. Sorgun
Buğday Pazarı’nda faaliyetlerini yürüten çok
sayıda zahireci bulunuyor. Hububat alım
satımında ciddi bir Pazar olan pazarda bulunan
esnaflar, yağışların yetersiz olmasından dolayı
hububat veriminin düşmesi ile fiyatların da artış
gösterdiğine dikkat çektiler. >>> 3. SAYFADA

Allah'ın tatil hastaları siziii…
Bendeniz özelleştirmeye karşı bir
hemşehriniz olarak imkan olsun tüm
kamu kurumlarını özelleştirir çalışana
iş, çalışmayan tatil hastası tiplere yol
verirdim.
Cumhurbaşkanı 15 Temmuz’un ertesi
gününü tatil etmedi ya yüreğim nasıl
soğudu bir bilseniz.
Buna rağmen biliyorum ki Cumayı
bir şekilde tatile bağlayacak maharetli
kamu çalışanları var. Bas kartı, at imzayı çak baybayı nasıl olsa hesap soran
yok!
Her şey yine vicdana gelip saplanıyor. Vicdanı olan için boz tarla yeşil vadi
olmayan için de balçık!
Tatiliniz hayırlı olsun (!)

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk:

“ORTADAN KALDIRMAK

iSTiYORUZ”
Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan
Ertürk, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basın
mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya
geldi. Tarihi bir geçmişe sahip olan Derneğin
bugüne kadar yaptığı çalışmalara değinen
Ertürk, önümüzdeki süreçte sosyal, kültürel ve
eğitimsel çalışmalara ağırlık vererek özellikle
çağımızın en büyük hastalığı olan teknoloji
bağımlılığını ortadan kaldırmak istediklerini
söyledi. >>> 3. SAYFADA

KONGREYE
DAVET ETTi
Bozok Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi
Kefalet Kooperatifi
genel kurulu
bugün yapılacak.
Bozok Esnaf
ve Sanatkârlar
Kredi Kefalet
Kooperatifi
Başkanı Şenol
Ayaroğlu,
bugün
yapılacak
olana genel
kurula üyeleri
davet etti. 4'TE

GÜNCEL
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15 Temmuz Felaketinden Bizi Allah Korudu

AHMET
SARGIN
15 Temmuz darbe
girişimi FETÖ’nün ülkeye ihanet girişimiydi.
Amaç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ dı diyenler
yanılıyorlar.
Amaç Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanıydı.
İç Savaş provası
yapmaya çalıştılar,
millet düşmanı hainler.
Büyük Ortadoğu Projesi- BOP kapsamında ve
Kürdistanı kurma ha-

yalinin peşinde koşanlar uzunca bir süredir
bölünmüş Türkiye haritaları yayınlıyorlardı.
Uyanık olmak ve
hep birlikte ülke düşmanlarına karşı durmak zorundayız. Evet
başka Türkiye yok,
bizim kaçacağımız,
sığınacağımız bir başka ülke de yok. PKK
lısı, PYD si, Devrimci
Solu, Feto’cusu hep
Türk Milletine karşı
savaş açmış durumdalar, bunlara Avrupalısı, Amerikalısı da
eklendi… Bir olmaktan
gayri bir şansımız yok.
Yoksa bölünür parçalanırız; Allah korusun
Afganistan’a, Irak’a,
Suriye’ye döneriz!..
Ülkemizi korumak
üzere yeniden uyanmak ve vatanımıza
sahip çıkmak zorundayız.

15 Temmuz gecesi
ülke olarak direkten
döndük… Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin içine
sızmış vatan hainleri;
kanlı bir girişime kalkıştıklarında aslında
sadece bir darbeyi
değil; binlerce insanın
öleceği bir iç savaşı
planlamışlardı. Köprü
ve meydanlarda fitili
ateşleyip, insanları birbirine kırdırmak, sonra
da duruma tam anlamıyla el koymaktı. O
gecenin kırılma noktası; Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlardaki konuşması oldu.
Şayet Cumhurbaşkanımız yakalanmış, ya
da öldürülmüş olsaydı,
Allah korusun sonuç
çok farklı olacaktı.
Millet onun ayakta
olduğunu gördü, yaşıyor olduğunu gördü ve

"Korkmayın sokaklara
çıkın" demesiyle iç
savaş hedefli bu darbe
girişimini önlemiş oldu.
Darbe ve kalkışma,
yüzde 99 oranında
önlendi… Hala yüzde
bir gibi faili meçhul
önemli cinayet ya da
provokasyon ihtimaller üzerinde prova
yapmak istiyorlar…
Türk Silahlı Kuvvetleri gibi Türkiye
Cumhuriyeti'nin güvenliğinin bir numaralı
kurumuna böylesine
hainler nasıl sızdılar?
'Paralel Devlet Yapılanması' adı altında
yıllardır nasıl faaliyet
gösterebildiler? Sınav
sorularını çalıp, kopye
vermeyi meşru sayıp
devlet kademesini
dolduran bu hainlerin
amacı ülkeyi karanlık
günlere mahkûm etmekmiş!... Dış güçler

güdümlü bu hainlerin: Yedikleri haram,
içtikleri haram çıktı;
yıllarca bu hainler yetimin fakirin garibin
ve yoksul halkın rızkını
çalmışlar. Bunun adına
da din dediler.Her şeyi
meşru ve mübah gördüler.
ABD subayları ile
darbe hazırlığı için
İncirlik’te 12 defa toplantı yapılmış. ABD’nin
darbecilerin jetlerine
havada yakıt ikmali yapıldığını gördük.
Yine kazanacak tarafı
görene kadar hükümeti destekleyen bir açıklaması olmadı ABD’nin.
Eğer kışlalarda tutulan
tanklar çıksaydı, kışlalara kapatılan askerler
sokaklara inseydi ve
mühimmat dolu gemiler engellenmeyip
İstanbul’a ulaşsaydı
bugün milyonlarca

ölümden bahsedecektik.. Eğer darbe başarılı olsaydı 1000 kadar
yerde bomba patlatılıp
iç savaş çıkartılacaktı. Bu, amansız bir
iç savaş demekti. İç
savaşın tarafı ülkenin
iki silahlı gücü olunca
savaşı durduracak bir
güç kalmamış, NATO
da el koymaya gelmiş
olacaktı.
Darbe girişiminin
gerçek niyeti; ülkeyi
krize, derin karmaşaya
ve iç savaşa sürüklemekti. Bunu herkes iyi
düşünsün. Olay basit
bir darbe olayı değildir. Ülke elden gidecekti beyler, topraklarımız parçalanacaktı,
iç Savaş çıkarılacak ve
Türkiye çapulcuların
eline teslim edilecekti.
Halen Recep Tayyip
Erdoğan düşmanlığı
yapan gafiller, zaval-

lılar: Hükümet İstifa etsin diyen sapık
düşüncede olanlar,
ülkenizin bölünmez
bütünlüğü tartışıyoruz;
devletinizin temeline
dinamik konuluyor, siz
halen koltuk kavgasındasınız…
Darbeyi planlayanlar, eğer başarabilselerdi ele geçen belgelerde yapacaklarından
anlaşılan senaryo o
ki, bir iç savaşa itilecektik. Başarılı olsalar iç savaşın fitilini
ateşlemiş, ülkedeki
silahlı iki gücü birbirine
düşürmüş olacaklardı.
Demokrasi nöbetinde
işte bunun için dimdik ayakta durmaya
devam etti bu şerefli
Aziz millet!…Uyumayın oy,moy safsatasını
bırakın; bu ülkenin bir
beka sorunu var bu
sorun bitmiş değil?!..
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10 YILDIR BiTMiYOR!
SORGUN’DA 4 MİNARELİ CAMİNİN İHTİŞAMI GÖZ KAMAŞTIRIYOR AMA:

Yozgat'ta Hazine ve Maliye Bakanlığına ait
taşınmazlar özelleştirilecek. Hazine ve Maliye
Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(ÖİB) tarafından Ankara, İzmir, Tokat, Yozgat,
Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 13
taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi
Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara,
İzmir, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, İstanbul
ve Nevşehir'deki 13 taşınmazın satışına
yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak.
İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her
bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması,
teklif sunulması ve teklifle şartnamede istenilen
belgeleri ÖİB'e elden teslim etmesi gerekecek.
Taşınmazlar için geçici teminat bedelleri
20 bin lira ile 4 milyon 500 bin lira arasında
değişiyor.
Ankara, İzmir Tokat ve Yozgat'taki 5 taşınmaz
için 25 Ağustos'a, Ankara, Diyarbakır, İstanbul
ve Nevşehir'deki 8 taşınmaz için 1 Eylül'e kadar
teklif verilebilecek. Haber Merkezi

Sorgun’da bir cami… Yenidoğan Mahallesi sakinleri 11 yıl önce Selimiye Camii’nin
bir benzerini ilçelerine kazandırmak için kolları sıvadı. El birliği ile camiyi ibadete
kazandırmak için büyük mücadeleler verilse de yeterli olmadı. Eğer kalan bölümleri
tamamlanıp ibadete açılmaz ise 4 minareli ihtişamlı cami çürüyüp gidecek.

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
Yozgat’ın Sorgun İlçesi Yenidoğan
Mahallesi’nde vatandaşların girişimleri
ile 11 yıl önce Kınalı Hasan Camii’nin
temelleri atıldı. Büyük bir heyecan ve coşku
ile ilçeye 4 minareli bir cami ve külliye
kazandırma hayali ile yola çıkan mahalle
sakinleri zamana ve maddi yetersizliklere
yenilmeye başladı. Ortaya konulan gayret
camii tamamlamaya yetmedi. Pek çok yeri
çürümeye, dökülmeye başlayan ihtişamlı
cami hayırseverlerin desteğini ve ilgisini
bekliyor. Osman Yılmaz: Sorgun esnaf
emeklisiyim. Yenidoğan Mahallesi’nde,
Durmuş Ergül Kınalı Hasan Camiisi
inşaatına 2010 yılında başladık. Hala devam
ediyoruz. Bu safhaya geldik ama hala camiin
ihtiyaçları var. Başta Cumhurbaşkanımız
olmak üzere Sorgun’umuzun mülkü
amirlerine, yetkililere sesleniyorum, bu
bizim şahsi malımız değil, millet için,
Allah için yaptığımız bir hayır. Ömrümüz

yetinceye kadar yapmaya gayret edeceğiz.
İdris Demirbilek: Sorgun Kınalı Hasan
Camii, 2010 yılından bu tarafa inşaat
devam ediyor. Şuanda paramız olmadığı
için çalışma yok. Ustalar para olmadığı
için bırakıp gitti, kubbelerin sacı para
olmadığı için öylece kaldı. Biz yetkililerden
yardım bekliyoruz. Resul Ergün: Cami
derneğindeyim. Camimize yardımları
bekliyoruz. Allah rızası için bu camiye sahip
çıksınlar sahipsiz kalmasın camimiz.
Ömer Şanlı: Yenidoğan mahallesinde
oturuyorum. Cami bizim mahallemizde,

çok uğraşıyoruz, bitiremedik camimizi.
Camimizin desteğe ihtiyacı var. Başta
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere
bütün yetkililere sesleniyorum camimize el
uzatmalarını rica ediyorum. Sayın Yozgat
milletvekillerinden de camimizin ibadete
açılması için destekçi olmalarını istiyoruz.
Mahalle sakini: Bütün Türkiye’den camimiz
için yardım bekliyorum. Camimizin böyle
kalmasına üzülüyoruz ama elimizden
gelen bir şey yok. Köylerden topladık,
mahalleliden topladık bu hale getirdik
ama bundan sonrası devam etmiyor
toplayamıyoruz. Hüsne Göçer: 10 seneden
bu tarafa cami inşaat halinde kaldık. 10 yılda
vatandaşlar bu hale getirdi. Tüm devlet
büyüklerinden destek bekliyoruz. Cami
çürümeye başladı. Gücümüzün yettiği bu
kadar gerisini getiremiyoruz. Sahip çıkılsın
herkesten yardım bekliyoruz.
Tarık YILMAZ

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 798,42
Satış: 822,36

DOLAR

Alış: 8,60
Satış: 8,62

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

29/12
29/12
27/12
29/13

DAMLA
ECZANESİ
SAFA ECZANESİ

Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. Rönasans Çarşı
Binası No:10/2
TEL: 502 04 06

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 10,19
Satış: 10,21

Çeyrek Altın

29/13

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:25 05:16 12:51 16:48 20:17 22:00

Siyasetin düğümü

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Hazır giyimin hayatımızda olmadığı
dönemde kadınların
elinden örgü şişleri
düşmezdi.
Eskiden ipler yumak halinde değil
farklı bir tarzda olurdu.
Annemden hatırlıyorum celep denilirdi

o tür örgü iplerine.
Bu ipleri almak
örgü örmek için yetmezdi.
Pek çok kez o ipin
yumak haline gelmesi gerekirdi ki bu
önemli görevi zaman
zaman üstlenmişliğim
oldu.
Yanlış hamle yaptığınızda o ip bir
anda kör düğüm
olur, çöze bilene aşk
olsun. O konuda da
maharetim vardı desem kendimi övmüş
gibi olmam umarım.
Annem dolanmış,
kör düğüm ipi çözenin de işleri çözülür
kolay olur derdi.
Millet olarak kör
düğüm olmuş işlere

ta çocukluktan alışığız, antrenmanlıyız
vesselam.
Bu duruma sevinsem mi üzülsem mi
bilemedim.
Alışık olup mücadele etmek mi sevinmemi gerektiren,
sürekli kördüğümler
çözmek zorunda
oluşumuz mu olmalı
üzüntümün sebebi.
Yozgat siyaseti
son yerel seçimlerle
birlikte kör düğüm
oldu.
Partiler kendi içinde muhalefet, kendi
içinde rakip, kendi
içinde duvarlar ördü.
Gruplar, zıtlaşmalar,
karşı karşıya gelmeler.

Niyet okuyucular,
aracılar, şakşakçılar,
borazancılar, adamın
adamları ve daha
neler neler…
Oyun kurucuları
saymadık sanırım.
Pek çoğunun oyunu kendi elinde patladı.
Hülasa parti içi
muhalefet ve zıtlaşma, siyaseti
kördüğüm etmekle
bırakmadı seçim de
kaybettirdi.
Zamanla gördüm
ki, siyaset sadece
Yozgat’ta değil, ilçelerde, beldelerde
hatta köylerde kördüğüm olmuş. Ve
baktık ki ülkenin pek
çok yerinde Yozgat’ın

bir benzeri durum
tezahür etmiş.
İzler karışmış,
karma karışık olmuş.
Hala o karışıklığın
tesiri var Yozgat siyasetinin üzerinde.
Rahat değil siyasi
çevreler, özellikle de
kendi içinde.
Hesaplar yapılırken olası bir erken
seçime dair iç hesaplaşmalar yüzünden
bindikleri dalı kesiyorlar üstelik bile
isteye.
Basiret bağlanması mı dersiniz adına
yoksa kaderin tesiri
mi?
Parti ismi vermek
istemiyorum zira
konunun muhata-

bı siyasi iktidar gibi
görünse de aslında
partilerin tamamı
aynı problemle karşı
karşıya.
Siyasi rakip görüntüsü ile çıkıyorlar sahneye …
Vay canına!
Bu kadar basit
olmalı mı kin, nefret,
kutuplaşma ve kör
düğüm olmuş siyasi
ilişkiler.
Kim kimin adamı,
kim kimden, kim kimin önünde ya da
arkasında.
Siyasi rekabet diyemiyorum artık.
Siyasetin iyiden
iyiye hareketlendiği
son dönemde siyasetçilerin ahvaline

bakıyorum şaşırıyorum.
Nasıl çözülecek
kör düğüm olmuş
ilişkiler.
Ne vakit bitecek
kutuplaşmalar.
Sahte tebessümler, kucaklaşmalar,
birliktelikler ne vakit
fulü görüntüden arınacak.
Bir celep ip misali
karma karışık siyasetin ahvali ilerleyen
günlerde daha da
karmaşık bir hal alacak gibi.
Sözüm kör düğümde istikbal arayanlara, vatandaş dik
ve net duranı tercih
edecek.
Demedi demeyin!

Sorgun Buğday Pazarı kuraklığa rağmen hububat alımlarından umutlu

BEREKETLi OLSUN!
Yozgat’ta kurak geçen hububat sezonuna rağmen Sorgun Buğday Pazarı’nda hareketlilik başladı. Pazar zahirecileri, mercimek, nohut,
buğday, arpa gibi hububat ürünlerini değerinden aldıklarını belirterek, tüm çiftçiler için bereketli bir sezon olması temennisinde bulundular.
Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde 1993
yılından bu tarafa hububat alım
satımında önemli bir yeri bulunan
Sorgun Buğday Pazarı zahirecileri
sezonu Yozgat Çamlık Gazetesi’ne
değerlendirdi. Kurak geçen sezonun
verimi düşürmesi ile fiyatların da
arttığına dikkat çeken buğday pazarı
esnafları, her şeye rağmen sezonun
bereketi ile başladığını söylediler.
KURAKLIK FİYATLARI ARTIRDI
Sorgun Buğday Pazarı’nda
faaliyetlerini yürüten çok sayıda
zahireci bulunuyor. Hububat alım
satımında ciddi bir Pazar olan
pazarda bulunan esnaflar, yağışların
yetersiz olmasından dolayı hububat
veriminin düşmesi ile fiyatların da artış
gösterdiğine dikkat çektiler.
BEREKETLİ BAŞLADI
Her şeye rağmen sezonun
bereketi ile başladığını söyleyen
esnaflar, yaptıkları açıklamada tüm
çiftçilere bereketli ve hayırlı bir sezon
temennisinde bulundular.
ÇAMLIK GAZETESİNE
KONUŞTULAR
Sorgun Buğday Pazarı esnafları
Çamlık Gazetesine yaptıkları

açıklamalarda sezonla ilgili şunları
söylediler:
Sorgun Buğday Pazar Esnaflarından
Erhan Bakliyat sahibi Mustafa Erhan:
Her türlü hububat alım satımı yapıyoruz
burada, buğday, nohut, mercimek,
fasulye, arpa. 10-11 senedir burada alım
satım yapıyoruz. Bu sene üretim biraz
az, çiftçi arkadaşlarla görüşüyoruz
verimler düşükmüş, kurak geçmiş. O
yüzden çiftçi arkadaşlara Allah yardım
etsin. Üretim az olduğundan nohut,
mercimekte fiyatlar bir hayli yüksek.
Alpaslan Bulut: Buğday, arpa nohut
mercimek alımı yapıyoruz. Sezon
başladı, verimler düşük ama buna
şükür. İnşallah hayırlı, bereketli bir
yıl olur. Allah tüm çiftçilerimize bol
kazançlar versin, hayırlı bereketli

ürünler nasip etsin.
Sefer Çelik: 50 senedir bu işi
yapıyorum. Mercimek, nohut alıp
satıyorum, deri alıp satıyorum.
Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. İyi
Allah’a şükür sezonumuz.
Ceylan Yeşiloğlu: Bu seneki yeni
mahsullerde alıma başladık. 1993’ten
bu tarafa faaliyet yürütmekteyiz.
Mercimek, nohut alımlarımız başladı.
Fiyatlar bu sene iyi, inşallah verimler
de iyi olur. Tüm üreticilerimize hayırlı
bereketli yıllar olsun, onlarda olursa
bizde de olur.
Konukoğlu Tarım Ürünleri sahibi
Murat Konuk: Sorgun Buğday
Pazarında çok sayıda esnaf var. Burada
esnaflarımız arpa, buğday, mercimek,
nohut, fasulye, fiğ alımını yapıyorlar.
Hemen hemen Türkiye’nin her tarafına
satış yapıyorlar. Mercimek ve nohudu
başta Ankara, İzmir olmak üzere
Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz.
Elemesini yapıyorum, işliyorum, 25
kiloluk paketlerde gönderiyorum.
Çiftçilerimize 2021 üretim yılı hayırlı,
bereketli, bol kazançlı olsun. Kurban
Bayramlarını da tebrik ediyorum.
Tarık YILMAZ

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk:

“ORTADAN KALDIRMAK iSTiYORUZ”
Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan
Ertürk, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte
basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir
araya geldi.
Tarihi bir geçmişe sahip olan Derneğin
bugüne kadar yaptığı çalışmalara değinen
Ertürk, önümüzdeki süreçte sosyal, kültürel
ve eğitimsel çalışmalara ağırlık vererek
özellikle çağımızın en büyük hastalığı olan
teknoloji bağımlılığını ortadan kaldırmak
istediklerini söyledi.
Yeşilay Derneği başkanlığına 28 Nisan
tarihinde atanan ancak pandemi nedeniyle
yapacakları çalışmalar hakkında bilgi
veremeyen Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp
Sinan Ertürk, Yönetim Kurulu üyeleri ile basın
mensuplarıyla bir araya geldi.
TARİHİ BİNADA İLK TOPLANTI
Restore edilmesine rağmen uzun yıllar
kullanılamayan Karslıoğlu Konağı YEDAM
Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Yeşilay Yozgat
Şubesi yeni Yönetiminin ilk toplantısına
ev sahipliği yaptı. Derneğin amaçlarını,
yapacakları faaliyetleri özetleyen Yeşilay
Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, eğitim
çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.
28 Nisan tarihinde görevin kendilerine
verildiğini, ancak pandemi nedeniyle bir
araya gelme fırsatı bulamadıklarını belirten
Ertürk, şu açıklamaları yaptı: “Yeşilay’ın köklü

bir tarihi geçmişi var. 5 Mart 1920 yılında
kurulan ve 1934 tarihinde Mustafa Kemal
Atatürk ve İsmet İnönü’nün nezdinde kamuya
yararlı statüsü verilen bir dernek oluyor. Bu
manada çok köklü geçmişe sahip. Yozgat’ta
2014 yılında faaliyete başlıyor. Geçmiş
dönem başkanımız Halil İbrahim Coşkun’un
çok büyük katkıları var. Onlara da bu güne
kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyoruz” dedi.
GÜÇLÜ BİR EKİBİZ
Ertürk, “Ekip olarak güçlü bir ekibiz.
Yozgat için, genç nesil için güzel
faaliyetlerimiz olacak. Etkin çalışmalarımız

olacak. Toplantıyı burada yapma amacımız da
burası YEDAM Yeşilay Danışmanlık Merkezi
şu an 60 kuruluş yılını kutluyor. Sayın Valimiz,
Belediye Başkanımızın katkıları ile Karslıoğlu
Konağı bize tahsis edildi. Burada Sayın
Cumhurbaşkanımızın desteklediği Türkiye
Rehabilitasyon projesini uygulayacağız.
Burada gençlerimize, bağımlılara yönelik
rehabilite hizmetini ücretsiz vereceğiz. Bizim
600’e yakın gönüllü sayımız var ilk etapta bu
sayıyı 2 bin’e çıkartmak istiyoruz. Burasını
da inşallah Eylül ayında hizmete geçirerek,
çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapmayı
planlıyoruz”

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
ÇOK YÜKSEK
Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan
Ertürk, “Eğitim faaliyetleri bizim danışmanlık
merkezine orayı aradığında oradan
yönlendirilmiş olacak. Orası arandığında ilgili
kişiler buraya yönlendirecek psikologlarımız
rehabilite edecek. Bizim Genel Merkez, Milli
Eğitim Bakanlığı, Müftülük, Emniyet ve birçok
kurumla koordineli bir şekilde çalışmalarımız
devam ediyor. Yozgat bağımlılık konusunda
çok üst seviyede değil ama bunu en aza
indirmek, özellikle internet bağımlılığına da
yönelik çalışmalarımız olacak. Hedefimiz
ilkokul çağına inen bağımlılığı, teknoloji
bağımlılığını her evde bulunan özellikle
çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunan
internet bağımlığını ortadan kaldırmak,
çocukları sosyal ortama adapte edecek
etkinliklerimiz de olacak” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ
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Anılarla Mazideki Yozgat – 73
Rahmetlik Babamla Geçen Anılarım -1
İSMAİL
CENAN
Rahmetlik babam
Sıddık Cenan gariplere, kimsesizlere,
mültecilere çok yardım
ederdi. Onların zor
durumda olmalarına
çok üzülürdü. Bu garibanlar da babamı çok
severlerdi. Her zaman
onu görmek isterlerdi.
Bunlardan ayakkabı boyacısı garip Burhanı babam Yerköy’de
görmüş, “Burhan gel
sana yemek alayım,
bebaber yemek yiyelim” demiş. Burhan da
“yemeği neyi boş ver
çabuk buradan uzaklaş, hemen git haydi
hiç durma fazla vaktin
kalmadı. Çabuk acele
et!” demiş. Rahmetlik
babam da Burhan’ın

böyle demesinde bir
iş var demiş, hemen
Austin kamyonuna
binip Yerköy’den
acele bir şekilde ayrılmış, Yerköy’ün Kanak
köprüsünü geçer,
geçmez Yerköy’e bir
sel gelmiş, her tarafı
kaplamış, Yerköy’e dışarıdan gelen arabalar
Yerköy’e girememiş,
Yerköy’ün içindeki arabalar da Yerköy’den
dışarıya çıkamamışlar.
Rahmetlik ciğerlerim
babam bu olayı bizlere defalarca anlatır;
“Beni garip Burhan
kurtardı, Burhan boş
değil Allah’ın sevgili
kullarındandır” derdi.
Onu çok sever; ona
elinden geldiği kadar
iyilik yapar; Gönlünü
almaya çalışırdı.
Birgün yine rahmetlik babam Yerköy’de
garip Burhanla karşılaşmış , Burhan da
Yozgat’a gidecekmiş,
babam “ben seni yol-

dan alırım Burhan”
demiş , Burhan Yozgat a doğru yürüyerek gitmiş, rahmetlik
babam da Austin
kamyonuyla tren istasyonundaki ambardan yükünü almış,
Yozgat’a doğru yol
almış, yolda bir türlü
Burhan’a rastlamamış,
her halde gitmekten
vazgeçmiştir sanmış.
Yerköy ün Tuz döken
yokuşunu çıkmış, Şel
mevkiini geçmiş, Yukarı Elmahacılı Köyüne
yaklaşmış, bir de bakmış ki garip Burhan
yolda gidiyor hayret
içinde kalmış, şimdiki
sporcu koşucu atletler
olsa ta oraya kadar
gelemezlerdi demiş,
bu olayı da rahmetlik
babam bizlere anlatırdı.
Rahmetlik babamın bir anısı da şöyle:
Esnaflardan biri acele
olarak namaza yetişmiş, hocanın arkası-

na namaza durmuş,
namaza durduktan
sonra aklına dükkanı kilitledim mi, kilitlemedim mi diye
vesvese gelmiş hep
onu düşünüyormuş bir
türlü kendini Namaza
veremiyormuş, bunun
arkasında da ismini
unuttuğum Allah‘ın
garip kullarından biri
varmış, o bunun endişesini anlamış namazını rahat kıl dükkanı
kilitledin demiş, adam
hayretler içinde kalmış, o da bu gariban
arkadaşa elinden gelen
her türlü iyiliği yapmış,
hiçbir şekilde uğurunu
kesmemiş.
Rahmetlik ciğerlerim babam bu gibi
olayları bize derinden
derine anlatırdı. Bizlerde can kulağıyla
dinlerdik. “Bu olaylar
gerçek olan olaylardır.
Aman yavrum bu gariplerle alay etmeyin,
onların küçüksemeyin,

KONGREYE
DAVET ETTi
Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet
Kooperatifi genel kurulu bugün yapılacak.
Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol
Ayaroğlu, bugün yapılacak olana
genel kurula üyeleri davet etti.
Ayaroğlu, “Genel Kurulumuz
Yozgat’ımıza, üyelerimize,
esnafımıza, ülkemize hayırlı olsun.
4 yıldır yaptığımız bu görev
neticesinde tekrardan
10.00’da Büyük Sinemada
genel kurulumuzu
yapacağız.
Yozgat’ımızda bütün
üyelerimizi davet
ediyorum. bir şenlik ve
coşku içerisinde genel
kurulumuzu yapmak
istiyoruz” dedi.
ŞUANDA TEK ADAYIM
Şuan tek aday olarak
genel kurula gideceklerini

belirten Ayaroğlu, “Aday olarak tek liste
halinde gidiyoruz.
Eğer aday çıkarsa bugün salonda
çıkabilir. Aday olunması doğal
hakkıdır” dedi.
600 ÜYE İLE SEÇİME
GİDİYORUZ
Ayaroğlu, “Bozok Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi Kefalet
Kooperatifi olarak 2016
yılında tek başıma
çıktığım bu yolda 7 kişi
olduk. 2016 yılında 128
kişi olduk. Bugün itibari
ile de 600 üyeye ulaştık.
600 üye ile birlikte
esnaf kredi kooperatifi
olarak üyelerimizin
zor günlerinde
yardımcı olduk ve
olmaya da devam
edeceğiz” diye konuştu.
Kadir GÖRGÜLÜ

KURBAN PAZARINI GEZDi
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kurban
Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek
satıcılar ve müşterilerle sohbet etti. Kurban
pazarındaki hizmetleri yerinde inceleyen Yozgat
Belediye Başkanı Köse, hayvan satan tüccarlar ile
kurbanlık hayvan alan vatandaşlar arasında geçen
pazarlıklara arabuluculuk yaptı. Kurban pazarını
gezdikten sonra bir açıklama yapan Başkan Köse,
Pazara hayvan giriş çıkışlarında kontrollerin
yapıldığını sağlıksız hayvan girişlerin önlendiğini

söyledi. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki
alışveriş hareketliliğinin de arttığını ifade eden
Başkan Köse, “Pazardaki büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların birçoğunun satıldığını, insanlarımızın
oldukça mutlu olduğunu gördük. Burada hayvan
satıcıların ve pazara kurbanlık almaya gelen
vatandaşlarımızın sorunları dinledik. Hem
alıcıların hem de satıcıların memnuniyetini
gördük. Buda bizi mutlu etti.” dedi.
Haber Merkezi

elinizden geldiği kadar
bunlara iyilik edin!”
diye bizlere tavsiyelerde bulunurdu.
Birgün babam bize
Keremle ilgili enteresan bir olayı anlattı.
Kerem’in yaşadığı
bir memlekette 3-5
kişi bir olmuş, Kereme takılalım da biraz
eğlenelim demişler,
arkadaşlarından birini
tabutun içine yatırmışlar, Keremi de çağırmışlar, gel Kerem şu
bizim arkadaş öldü.
Onun cenaze namazını kıldır demişler.
Bir yandan da gülüyorlarmış, Kerem’i
işletiyoruz diye, Kerem
gelmiş ben şimdi bunun cenazesini kıldıracağım. Ölü niyetine
mi yoksa diri niyetine
mi kıldırayım demiş,
oradakiler “Kerem diri
niyetine olur mu adam
öldü. Elbette ölü niyetine kıldıracaksın” demişler. Kerem de “pek

âlâ, haydi saf tutun
da kıldırayım” demiş,
yüksek sesle tekbir
getirip Kerem namaza
durmuş, namazı kıldırmış, sağa sola selam
verip namazdan çıkmış, arkasındaki alay
eden cemaat gülmeye
başlamış, “Kerem ne
yaptın diri adamın
namazını kıldın hiç diri
adamın namazı kılınır
mı?” demişler. Kerem
de “açın tabutu bakın
adam ölü mü diri mi”
demiş, tabutu açmışlar ki adam sap sarı
kesilmiş beti benzi kül
gibi simsiyah olmuş,
onu o halde görenlerin
dilleri tutulmuş, Keremin boş biri olmadığını
anlamışlar yaptıkları
bu şakaya çok pişman
olmuşlar. Kerem oradan çekip gitmiş.
Birde Şuayip diye
Allah’ın garip kullarından biri vardı. Bunun
doğuştan gözleri görmezdi. Herkesi sesin-

den tanırdı. Bir insanı
20 sene evvel sesini
duysa onu 20 sene
sonra konuşmasından
hemen anlardı. Bizim
bir komşumuz Hayriye
yenge çocukluğunda
gördüğü Şuayip’i 25
sene sonra görüyor.
“Şuayip napıyon nasılsın, iyi misin?” diye
hatırını soruyor. Şuayıp da “Hayriye sen
misin?” diyor. Hayriye
yenge de “şok oldum,
şaşırdım beni nasıl
tanıdı” diyor.
Rahmetlik babam
da Şuayb’ı görünce
onu çok severdi. Halini
hatırını sorardı. Gönlünü alırdı. Birgün babam Şuayıp’a “nasılsın
benim aslan Şuaybım”
dedi. O da “iyiyim ustam bana bir çeket
getir de giyeyim” dedi.
Rahmetlik babamda
üstündeki çeketini
çıkartıp Şuayb’a giydirdi. Çok sevindi..
DEVAMI YARIN

”KOMŞUNUZLA

KÖTÜ OLMAYIN!”
Sahipliğini Harun Açıkgöz’ün yaptığı Yozgat
Yapı Yönetim ve Danışmanlık Merkezi yeni
yerinde açıldı. Yapacakları faaliyet hakkında
bilgi veren Yozgat Yapı Yönetim ve Danışmanlık
sahibi Harun Açıkgöz, katılımcı ve şeffaf yönetim
anlayışı gereği bir basın açıklaması yapmaya
ihtiyaç duyduklarını söyledi. Açıkgöz, “bu
amaçla, Titiz bir çalışmayla ve birçok amacı
hedefleyerek oluşturduğumuz, ofisimizde sizleri
ağırlamaktan son derece memnun ve mutlu
olduğumu ifade etmek istiyorum. Şeffaf, dürüst,
iş ortaklar arasında hiçbir ayırım yapmadan,
adil olmak, birlik ve beraberlik içinde çalışmak,
Yozgat yapı yönetim olarak iş ortaklarımızın
menfaatini her şeyin üstünde tutmaktır” dedi. Her
ortağımızı Yozgat Yapı Yönetim de görev almaya
teşvik etmek, bizimle birlikte görev alacak

ortaklarımıza önderlik yapıp yardımcı olmak,
tüm ortaklarımızın da Yozgat yapı yönetime
sahip çıkmaları konusunda duyarlılık yaratma
gayreti içinde olacaklarını belirten Açıkgöz,
“Yozgat’ta büyük sıkıntıları olan Site-Apt.- iş
merkezi yönetimlerine şeffaflık getirmek kaydıyla
komşunuzla kötü olmayın sloganıyla profesyonel
kadromuzla yönetim ve bina ile ilgili her türlü
sıkıntılarınız çözmeye talibiz. Yönetimlerinizle
ilgili tutulması gereken resmi defterleri tam ve
zamanında tutmak. Yapıyla ilgili aksaklıkları
zamanında yerine getirmek hedeflerimiz
arasında olup yapınızı saygınlaştırmak olacaktır.
Bu vesileyle, Yozgat Yapı Yönetim Danışmanlık
firmamızın hayırlı olmasını diler, hepinizi
şahsım, ve iş ortaklarım adına sevgi ve saygı ile
selamlarım” diye konuştu. Kadir GÖRGÜLÜ

ŞOFÖR
ALINACAK
Bozok Halk Otobüsleri
Kooparatifinde Şoför olarak
çalıştırılmak üzere
24 ve 50 arası yaş arası
E Sınıfı Ehliyeti-SRC psikoteknik
belgesi olan
İletişim ve diksiyonu yeterli seviye de
BAY ELAMAN ARANIYOR
Müracaat: 0354 212 34 35
Adres: Sivas caddesi Zeytinburnu
ucuzluk pazarı üstü.
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Türkiye Tarihine Damga Vurmuş Bir Türk Ailesi: Çapanoğulları - 2

BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

İşbara kelimesinin
kahraman mânâsına
olan Çap’dan gelen
ve muharip süvari
mânâlarını ifade eden
Türkçe Çapar kelimesinin muadili olduğu
da ihtimal dahilindedir.
Eski Türkçe metinlerde
Çapkun, Çapav, Çapavul, Çapul gibi müştakları görülür.
Çapar kelimesi ulak mânâsına da
gelmektedir. Divan-ı
Lügati’t-Türk’te Çapmak ve Çapar kelimelerinin vurmak,
sıvamak, mânâlarına
geldiği görülür. Ahmed
Vefik Paşa da, Çapar
kelimesinin vurup,
koşturmak ve akın
etmek mânâsına gelen
çapmak masdarından
gelme olduğunu beyan
ediyor. El-lügatü’n-nevaiyye’de de Çapkun’un akın ve Çapan’ın seğirden ve baş

kesen mânâsına geldiği görülüyor. Bütün bu
kayıtlara göre Çapar
kelimesi, yiğit, akıncı,
ulak yani postacı gibi
mânâlara gelmektedir.”   (Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
a.g.m., s. 215.)
Bununla birlikte
aile, bilhassa arşiv
malzemelerinde umumiyetle “zorba, kudret ve kuvvet sahibi”
mânâsındaki “Cebbar”
adı ile anılmış, en nihayet “Abdülcebbar”
şekline geçmiştir.
(Özcan Mert, Çapanoğulları, Ankara 1980,
s. 22.) Şimdilerde
Çapanoğlu Câmii de
denilmeye başlanan
Câmi-i Kebir türbesinde bulunan ve Çapar
Koca Ömer Ağa’ya ait
1704 tarihli mezar taşı
kitabesinde, “Çapar
Ömer Ağa” adı pek
açık bir şekilde hakkedilmiştir. Çapar Koca
Ömer Ağa’nın mezar
taşı kitabesinde şunlar
yazılıdır:
Hüve’l-Bâkî
Cihânı terk idüb
âhir
Fenâdan eyledi uzlet bekâda
Menzilin âlî olub

dâim
Bula rif’ât aslı Bozğalı
Merhûm ve mağfûrunleh Çapar
Ömer Ağa rûhîçün
El-Fâtiha
Sene 1116
Yine türbede Ömer
Ağa’nın oğlu Ahmed
Paşa’ya ait 1765 tarihli
mezar taşı kitabesinde de “Cebbârzâde
Ahmed Paşa” kaydı
bulunmaktadır. Türbede bulunan ve Ahmed
Paşa’nın daha ağalık
günlerinde vefat etmiş
olan kızı Ayşe Hatun’a
ait 1744 tarihli mezar
taşı kitabesinde ise:
“Vâlid-i ibn Çapan Ahmed Ağa.” ibaresi yer
almaktadır.
Bu üç farklı mezar
kitabesinden anlaşılacağı üzere, aile şöhreti
hem Çapar hem Çapan
ve hem de Cebbarzâde
şeklinde yazılmıştır.
Tarihleri birbirine
yakın ve bizzat bey
ailesi tarafından yaptırılmış mezar taşlarının
kitabeleri, bu üç ifade
tarzının da aynı mânâda kullanıldığını göstermektedir.
Ancak şurası da
tarihî bir hakikattir:

Çapanoğulları’nın
idare tarzları, Cebbar
kelimesinin mânâsıyla
tam mutabakat halindedir.
Muhtemelen Mamalu Türkmenlerinden
olan Cebbarzâdeler,
Çaparzâdeler ve Çaparoğulları olarak bilinen
Çapanoğulları, XVII.
asrın ortalarında Bozok’a yerleşmiştir. Çapanoğulları’nın bilinen
en eski atası 1704’de
vefat eden Çapar Koca
Ömer Ağa’dır. Çapar
Koca Ömer Ağa'nın
bilinen tek oğlu da
Ahmed Ağa’dır. Pekâlâ
o zaman Ömer Ağa
kimdir: Bunun da cevabı maalesef aşikâr
değildir. (Yozgat’ta
bilhassa köklü bey
aileleri arasında, Çapar
Koca Ömer Ağa’nın çocukken geçirdiği çiçek
hastalığından dolayı
yüzünün çopur yani
çapar olduğu, kökten
“bey” olmayıp türedi olduğu, kellesine
mükâfat konan azılı bir
eşkıyayı uyuduğu bir
sırada yakalayıp öldürmesinin ardından hem
beyliğe hem de servete kavuştuğu anlatılır.)
Bununla birlikte,

Çapanoğulları’nın aslı/
kökeni meselesi de bir
hayli meşakkatlidir.
Bozok tarihinin iki asra
yakın zamanına hükmeden bu âyân ailesi,
nereden gelme ve soyları nereye dayanıyor?
İşte bu konuda da aile
fertleri dahil, sıhhatli bir bilgiden efkâr-ı
umumiye mahrumdur.
Ne hikmetse, bu zamana kadar, bir cevap
verilememiştir.
Fakat dikkat edilirse, Çapar Koca Ömer
Ağa’nın mezar taşının
şâhidesinde yazan
“Bula rif’ât aslı Bozğalı” ifadesi, bir miktar
asıl/köken meselesinin
izah yolunu aralamaktadır kanaatindeyiz
Şöyle ki… “Bozğa,”
bir beldedir ve Çorum’a tâbi Sungurlu
Kazâsı’nın eski adıdır.
Bu iki “Bozğa,” kuvvetle muhtemel aynı
yerdir.
İşte bu münasebetle Çapanlar, Yozgat’a
Sungurlu civarından
gelmiş olabilirler. Şurası muhakkak, mesele
tam bir muammadır,
çözülmeyi beklemektedir ve suâller birbiri
ardınca sıralanabil-

mektedir...
Meselâ, Abdizâde
Hüseyin Hüsameddin
Efendi’nin (v. 1939)
“Amasya Tarihi” serlevhalı büyük eserinde geçen Çapar Koca
Ömer Ağa’nın babasının Çorum’da Müderris
Abdülcebbar Efendi
olduğuna dair kayıt,
(Abdizâde Hüseyin
Hüsameddin Efendi,
Amasya Tarihi, Yayına
Hazırlayan: Prof. Dr.
Mesut Aydın, Güler
Aydın, Dördüncü Cilt
Zeyli, Ankara 2008, s.
83.) büsbütün temelsiz
bir bilgi kırıntısı mıdır?
Abdizâde’nin verdiği
bu bilgi, Sungurlu’nun
Çorum’a aidiyeti düşünüldüğünde “Bozğa”
yahut Sungurlu meselesinin bir yansıması
mıdır acaba? Çapar
Koca Ömer Ağa’nın
mezar kitabesindeki “Bozğalı” ifadesi
üzerinde oynayarak
“be” harfinin yanına
bir nokta koyup “ye”
harfine çevirmenin ve
“le” harfinden önce
kazınmak suretiyle
bir “de” harfi ilâve
etmenin mantığı nasıl
izah edilecek? Çünkü
bu hâliyle “Bozğalı,”

“Yozgatlı”ya dönüştürülmüştür. Diğer bey
ailelerinin, unutulması
mümkün olmayan bilinçaltının tesiri olmakla birlikte, Çapar Koca
Ömer Ağa’nın ahfadı
Çapanoğulları’nı kökten bey ailesi saymamaları ile Amasya Tarihi’ndeki bilgi arasında
bir bağ kurulabilir mi?
Bu duruma göre, Çapar Koca Ömer Ağa,
bir “bey” değil, müderris yani hoca çocuğu
olmaktadır. Ve daha
bir sürü suâl... Bütün
bunlara rağmen, Çapar Koca Ömer Ağa’nın
mezar kitabesinde geçen ve üzerinde oynama yapılmış “Bozğalı”
ifadesinin menşeinin
Sungurlu’da aranması
bana daha makûl geliyor. Çapar Koca Ömer
Ağa’dan sonra, oğlu
Ahmed Ağa, babasının açtığı ikbâl yolunda yürümeye başlar.
“Yozuna yoz katacak”
zamandır, bilir. Ahmed
Ağa, civarında yeni
yeni nam salıp, eşkıyaya karşı huzurun
temini için çalışınca,
İstanbul’un dikkatini
çeker.
DEVAMI YARIN

AVRUPA’DA ANDILAR
Almanya Stuttgart’ta 15 Temmuz hain
darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde
Uluslararası Demokratlar Birliği Würtemberg
tarafından anma programı düzenlendi.
Programda konuşan Stuttgart Başkonsolosu
M. Erkan Öner, “FETÖ terör örgütü
tarafından gerçekleştirilen ve 251
vatandaşımızın şehit olmasına 2 binden fazla
vatandaşımızın yaralanmasına neden olan
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden
5 yıl geçmiştir. Bugün burada 15 Temmuz
gecesi ülkemiz ve demokrasimiz için
şehit düşen vatandaşlarımızı ve yaralanan
kahraman gazilerimizi anmak,
hatıralarını yaşatmak ve onlara
minnettarlığımızı ifade etmek
için bir aradayız. Kendilerini
bir kez daha şükran ve
minnetle yad ediyoruz” dedi.
Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu Başkanı Alper
Başkurt, Avrupa Yozgatlılar
Federasyonu olarak, UID
(Uluslararası Demokratlar
Birliği) Würtemberg tarafından
düzenlenen "15 Temmuz
Şehitlerini Anma" Programına
katıldıklarını söyledi. Başkurt, “Rabbim
inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi
bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek. Bizim
buradaki buluşmamız okyanuslar ötesine bir
mesaj vermiştir. Biz buradayız. Vatanımızdan

uzak olsak da biz her zaman devletimizin,
bayrağımızın, hükümetimizin, her bireyinin,
toprağının karış karış yanındayız. Bütün
vatan hainlerine bu mesajımızı iletmek
istiyorum. Bizi bölmek isteyenler, vatanımıza,
toprağımıza, bayrağımıza göz dikenler bunu
asla başaramayacaklar. Rabbim birliğimizi
beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın ve
daim eylesin”şeklinde konuştu. UID Genel
Başkanı Köksal Kuş ise, “Ülkemizi işgal
ediyorlardı. O an o gün yaşadığım duyguları
hiçbir zaman unutamam. Anadolu insanı belki
alim değildir ama ariftir. İnsanımız bunu 15
Temmuz gecesi gösterdi. O gece
ülkemizin işgal edileceği kanısına
vardığı için sokağa çıktı. Hem de
öyle bir çıktı ki geriye dönmemek
üzere yola çıktı. Bu vesile ile
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi
minnete yad ediyorum” ifadelerini
kullandı. Programa UID Genel
Başkanı Köksal Kuş, Stuttgart
Başkonsolosu M. Erkan Öner,
Din Ateşesi ve STK temsilcileri
katıldı. Kur'an- Kerim okunması,
saygı duruşu, İstiklal Marşı ve
Katılımcıların konuşması ile
devam eden program, 251 şehit adına
dağıtılan güller ve UID sekreteri Burak Şahin'
in Şehitlerin ismini okuyarak aldığı yoklama
ile yaşanan duygusal anlarla birlikte son
buldu. Tarık YILMAZ

ÖLEN KÖYLÜLERININ FOTOĞRAFLARINI

IŞ YERININ DUVARINDA SERGILIYOR
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Yozgat’ta kuaförlük yapan Battal Mavili, vefat
eden müşterilerinin ve köylülerinin fotoğraflarını
iş yerinin duvarında sergiliyor.
Yozgat’ta 15 yıldır kuaförlük yapan Battal
Mavili’nin (40) iş yerinde oluşturduğu fotoğraf
koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor.
Merkeze bağlı Dayılı köyünde vefat eden
müşterilerinin fotoğraflarını toplayan Mavili,
biriktirdiği 150 fotoğrafı iş yerinin duvarına
astı. Mavili, koleksiyonu ile müşterilerini
geçmişe götürüyor ve onların anılarını tazeliyor.
Duvarda asılı olan yakınlarının fotoğrafını gören
vatandaşlar da hem duygulanıyorlar hem de
geçmişi yad ederek dua ediyorlar.
Dükkana gelen müşteriler ise fotoğraf
koleksiyonu karşısında şaşırıp koleksiyonu ilgi
ile inceliyorlar.
Yaklaşık bir yıldır ölen köylülerin
fotoğraflarını topladığını söyleyen kuaför
Battal Mavili, “15 yıldır Yozgat’ta kuaförlük

yapmaktayım, bir yılı aşkın bu fotoğrafları
topladım. Bunlar benim hem müşterilerim hem
de köyümde vefat eden kişiler. Yakınlarından
bu fotoğrafları topladım onlar da gelip ölen
yakınlarının fotoğraflarına bakıyorlar geçmişi
yad ediyorlar. Bazen hüzünleniyorlar bazen de
kendileri getiriyor fotoğrafları asar mısınız diye
ben de kırmıyorum asıyorum” dedi.
Müşterilerinin de fotoğraf koleksiyonuna ilgi
gösterdiğini belirten Mavili, “Tıraş olmaya gelen
müşterilerimin de dikkatini çekiyor duvardaki
fotoğraflar, onlar da çok memnun kalıyorlar.
Ben her hafta bu fotoğrafların tozunu alıyorum
gözüm gibi bakıyorum” şeklinde konuştu.
Tıraş olmaya gelen müşterilerden İbrahim
Dinç ise, “Burada benim de annemin babamın
fotoğrafı var. Buradakilerin hepsi benim köylüm,
Rabbim rahmet eylesin. Tabi ki bu fotoğraflara
bakıyoruz, hüzünleniyoruz geçmişi hatırlıyoruz”
ifadelerini kullandı. İHA
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UNUTMA! UNUTTURMA!
Bu gün tarihe ‘’Darbeye Darbe Yapılan Gün’’ olarak geçen 15 Temmuz ihanetinin 5. Yıl dönümü;
Fetöcü alçaklar sivil, polis, asker ayrımı yapmadan milli iradeye, devletin bekasına kast etmiştir. Bunu gören
yüreği iman dolu millet de meydanlara dökülüp Haçlı-Siyonist beslemesi kuklalara hak ettiği cevabı vermiştir.

Selam olsun! tanka karşı dimdik duran Kahramanlara,
Helal olsun! bu yiğitleri doğuran eli öpülesi Analara,
Yazıklar olsun! darbeye sevinen Kanıbozuklara,
Yazıklar olsun! vatan elden giderken kaçan, bankamatiklere koşan Korkaklara,
Selam olsun! kefenim sırtımda diyerek al bayrağa sarılıp Meydanlara Dökülenlere,
Helal olsun! darbeye karşı darbe yapan Korkusuzlara,
Yazıklar olsun! kendi milletine silah sıkan Soysuzlara,
Helal olsun! 100 yıl sonra Çanakkale ruhunu Yaşatanlara,
Selam olsun! 15 Temmuzda evinde rahat oturmak yerine ülkesi için Ölmeyi Tercih Edenlere,
Selam olsun! 250 Şehide 2193 Gaziye,
Selam olsun! ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan onurludur diyen Omurgalılara,
Selam olsun! darbeciyi alnının ortasından vurup 33 kurşunla şehit olan Ömer Halis Demir’e…

Unutma ‘’…Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.’’ (Enfal suresi 30.ayet)

NİZAMETTİN ŞAHİNER
YOZGAT İMAM HATİP LİSELERİ
MEZUNLARI VAKFI BAŞKANI

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA
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BiLiMi SEVDiREN HOCA
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Böyükata tarafından başlatılan ve gönüllü
olarak yürütülen “Köyde Okuma Etkinlikleri” telefi
eğitimlerinin devam ettiği şu günlerde önemli bir
boşluğu dolduruyor.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, on dokuzuncu
etkinliğini 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Yerköy’ün
Saray Yibitaş İlokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve
öğretmenleri ile bir araya gelerek gerçekleştirdi.
Program kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
"Saray'dan da Oktay Sinanoğlu çıkabilir" başlığı
etrafında bilim insanlarını tanıtmaya ve farkındalık
oluşturmaya dönük sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere
bilim insanlarının nasıl çalıştıkları ve günümüzde bilim
insanı olmak için neler yapılması gerektiği konusunda
bilgiler verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Ben de
yaparım" başlığı altında öğrencilerin hayallerini açığa
çıkartacak yönde diyaloglar geliştirerek, mesleki ve
kariyer yolculuğu sonunda yenilikçi işler yapmayı
ve bilinenlerin ötesinde ürünler ortaya çıkartmayı
özendirecek yönde karşılıklı sohbet edilebilecek bir
atmosfer oluşturdu. Öğrencilerin meraklı sorularına da
cevaplar verdi.
Öğretmenlerle ayrıca bir araya gelen Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, "Proje Fikri Geliştirme Eğitim
Semineri" başlığı etrafında okullarda SWOT analizi
yapılarak işe başlamanın önemine değindi ve pratikte
işe yarayabilecek bazı teknik bilgileri öz biçimde
paylaştı. Stratejik bir plan yapmanın projelerde
nitelikli kurguyu artıracağını ortaya koyan Prof. Dr.
Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları hakkında da
bilgiler verdi. Gittiği okullara boş gitmemeye çalışan
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrenciler için eğitim
öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde; TÜBİTAK
yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim

Teknik Dergileri, TRT Genel Müdürlüğü yayınlarından
TRT Çocuk Dergisi, Türk Eczacıları Birliği’nin Gürbüz
Eczanede yayını, Ulusal Ajans'ın tanıtım materyalleri,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin yayınları,
eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri
de teslim etti. Katkılarından dolayı, Kadıköy Belediyesi
Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Suat Ağan, Almanya'nın
Augsburg şehrinden Göl Market Sahipleri Hüseyin
Gözlügöl ve ailesi, Şehit Şükrü Ceylan'ın ailesi,
Berlin'den Salih Tuncer, Türk Eczacıları Birliği Genel
Sekreteri Eczacı Arman Üney ve Eczacı Mehmet Ali
Çakır, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme
Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Türkiye Gönüllü
Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan,
Yerköy’de görev yapan öğretmenlerden Mustafa Oflaz
ve Neşe Oflaz, Yozgat esnaflarından Ahmet Yıldırım ve
Bilal Akses, Pazarören Mezunları ve ODTÜ Mezunları
ile farklı meslek mensubu gönüllülere gıyabında
teşekkür edildi.
Etkinliklerin yerinde olduğunun ve faydalı etki
bıraktığının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Böyükata,
“Öğrencilere bilimin, mantığın ve felsefenin
metodolojisini erken yaşlarda uygun biçimde
kazandırdığımızda, farklı dünya görüşlerini içeren bilgi
akışı karşısında sarsılmadan ve daha sağlıklı anlayıp
değerlendirebilen bireyleri de yetiştirmeye katkı
vermiş oluruz” dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim
okuryazarlığı bakımından bilim insanlarını erken yaşta
tanıyan çocukların yetiştirilmesinin önemine değindi.
Programı tertip eden Saray Yibitaş İlkokulu /
Ortaokulu Müdürü Bekir Ercan kendilerini kırmayıp,
davetlerine olumlu dönüş yapan ve hem öğrencileri
hem de öğretmenleri için faydalı bilgiler paylaşan Prof.
Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edip, günün anısına
plaket takdim etti. Haber Merkezi

MAHALLE
SAKiNLERiNE MÜJDE
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat
Yılmaz, 100. Yıl, Karacaşar, Hüyük
ve 60 Evler mahalleri bulunan
sokaklara yapılması planlanan kilitli
taş döşeme ihalesini alan yüklenici
firma ile protokollerin imzalandığını
söyledi.
Çalışmaların Kurban Bayramı
sonrasında başlayacağını ifade
eden Başkan Yılmaz, yaptığı yazılı
açıklamada şu ifadelerde bulundu:
“İlçemiz 100. Yıl, Karacaşar,
Hüyük ve 60 Evleri mahallelerinde
bulunan ana artel yolla, ara
cadde ve sokakların yani 65 bin
metrekarelik alanın kilitli taş parke
çalışmalarının ihalesini geçtiğimizi
günlerde yaptık. İhale sonucu

ihaleyi kazanan yüklenici firma
ile protokollerimizi imzalamış
bulunmaktayız.
Dört mahallemizde toplam 65
bin metre kare alanın tamamı kilitli
taş, yağmur oluğu ve bordür taş
döşemesi yapılacaktır.
Bunun yanı sıra üç mahallemizin
ortak alanı olan yerler yapılacaktır.
İnanıyoruz ki, hazırlıklarını
tamamlayarak başlayacağımız her
bir projemizi gerçekleştirdikçe
şehrimize ve insanımıza olan
vefa borcumuzu ödeyecek
ve hayallerimizin şehrini inşa
edeceğiz. Şimdiden mahalle
sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.”
dedi. Haber Merkezi

Türk milleti bin 500 yıllık Türk-İslam tarihinde
örneği olmayan bu hain girişime birçok örneği
olan destansı bir zaferle cevap vermiştir.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi
bölmek isteyenlere unutamayacakları bir
ders olan 15 Temmuz zaferinde canlarını
feda etmiş şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, kahraman gazilerimize Allah’tan şifalar
diliyorum. Aziz Milletimizin Demokrasi ve Milli
Birlik Günü kutlu olsun
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Gözüpekoğulları İnşaat
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Yozgatspor 1959 FK’dan açıklama:

“KULÜBÜMÜZÜ
BAĞLAMIYOR!”

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yozgatspor 1959 FK
yönetim
kurulu, Belediye Başkan Celal Köse’nin tribün liderleri ile bir araya gelmesi sonrasında
yaptığı ‘Yozgatspor’u almak için gerekli girişimleri başlatacağız’ açıklamasına cevap verdi.
Kulüp’ten yapılan açıklamada,
“Gelişigüzel konuşulan ve
sosyal medyada yer alan hiçbir
beyan, açıklama ve planlama
kulübümüzü bağlamamaktadır”
denildi.
Yozgatspor 1959 FK Yönetim
Kurulundan yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verdi;
“Yozgatspor'un geleceğinin
konuşulacağı ve geleceği ile
ilgili kararların oluşturulacağı,
açıklanacağı yer ve ortamlar
Yozgatspor'un tüzel kişiliği ve
yetkili kurullarıdır.
Bunun dışında algı
oluşturmaya yönelik olarak
gelişigüzel konuşulan ve
sosyal medyada yer alan hiçbir
beyan, açıklama ve planlama
kulübümüzü bağlamamaktadır.
Yeni sezonla ilgili planlamalar
devam etmektedir. Bu konuda
endişeye mahal bir durumun
bulunmadığını ve gerekli
açıklamaların zamanı geldikçe
kamuoyu ile paylaşılacağının
bilinmesini saygıyla duyururuz”
Murat KARATEKİN

15 Temmuz Türk milletinin demokrasiye bağlılığını dünyaya gösterdiği
benzeri olmayan bir gecedir.
Vatan ve millet sevgisini unutmuş, vicdanı kararmış hainlerin planlarına
gönüllerindeki vatan sevgisi ve imanla cevap veren
bu aziz millet tarihine yakışır bir destan yazmıştır.
Milletin iradesi üzerinde başka bir güç olmadığını bütün dünyaya gösteren
genciyle yaşlısıyla bütün bir millet
göğsünü siper ederek demokrasiye sahip çıkmıştır.
Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Dr. Osman COŞKUN
Cumhurbaşkanlığı Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Kurul Üyesi,
Eski Milletvekili

twitter.com/CamlikGazetesi

