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BEKİR BOZDAĞ

“HALKIN GÜCÜ TANKIN

GÜCÜNÜ YENDI”
15 Temmuz hain darbe
kalkışması gecesinde mecliste
kullandığı ‘Bize düşen burada
ölmektir’ sözleri ile hafızalara
kazınan TBMM Anayasa Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, o hain
gecede halkın gücünün tankın
gücünü yendiğini söyledi. 5'TE

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Medrese Mah.Lise Cad. No:12 (Yer Altında) YOZGAT

OKTAY: MÜCADELEMiZ SÜRECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, SETA tarafından düzenlenen
“Beşinci Yılında 15 Temmuz” konulu
çevrimiçi sempozyumda konuştu. Oktay,
“15 Temmuz hain darbe girişimi, siyasi
tarihimizde, demokrasiye ve millet
iradesine vurulmaya çalışılan prangaların
ihanet dolu son halkasıdır. 27 Mayıs
askeri darbesiyle başlayan müdahaleler
zincirine eklenen her yeni halkada
Türkiye'nin temel demokratik kurumları
vesayetçilerin hedefi olmuş ve milletin
sesi bastırılmıştır" dedi. >>> 3'TE

AHMET EFENDi’Yi
KERAMETLERi iLE ANLATTI

TÜRK DEVLETi

YIKILMAYACAK!

Yozgat’ımızın mânevî önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve
ahlâk abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi oğlu
AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin ilk defa kerametleri ile anlattı.
RUHUYLA İBADET HALİNDEYDİ
Ahmet Efendi’nin iyilik, güzellik, temizlik
timsali olduğunu dile getiren Ergin, şunları
kaydetti; “Ahmet Efendi, Rabbini peygamberini
kitabını sevdi ve onu uyguladı. İyilik güzellik
temizlik sembolü oldu. Ahmet Efendi ruhuyla
ibadet halinde dolaşıyordu. Ahmet efendi
kendisinin veli olduğunu biliyordu ama
çevresindekiler olarak bilemedik.”

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle
bir mesaj yayımladı. Irgatoğlu, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nde 15 Temmuz Destanını yazan
bütün kahramanları gönülden yad
ettiklerini ifade etti. >> 4. SAYFADA

BULUTLAR DAĞILIYOR

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE PRANGA

VURMAK iSTEDiLER”
Yozgat Serbest Muhasebeciler
ve Mali Müşavirler Odası
(SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut,
15 Temmuz FETÖ darbe
girişiminde ülkenin batılı
devletler tarafından işgaline
zemin hazırlayacak bir
kaos ortamı yaratılmak
istendiğini belirtti. >>
4'TE

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir:

"BiR ÖLÜR
BiN DiRiLiRiZ!"

AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir, 15
Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü
münasebetiyle yaptığı
açıklamada,
şehitleri
rahmetle,
gazileri
minnetle
andıklarını
söyledi.
>> 5'TE

Ahmet Efendi’nin ilim ehli ile çam ağaçları altında
sohbet ettikleri bir anı anlatan Ergin, “Çamlığın
zirvesinde radar var. Orada hocaefendiler çam
dibinde sohbet ediyorlar. Ahmet Efendi çam ağacına
sırtını vermiş karşısındakiler kıbleye dönük oturmuş.
Yağmur yağmaya başlıyor. Yağmur damlaları aşağı
damlıyor. Yağmur hızlanıyor. Sığınaklı bir yere inelim
diyor. Elini kaldırıyor. Bulutların semada gidecek yeri
mi yok bu tarafa gitsin diyor" dedi. >>> 3'TE

'368'iNCi MARKETiNi AÇTI

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliğine
(Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi
Kooperatif Market'in 368'inci
şubesi Sivas’ta törenle açıldı.
Törene katılan hemşerimiz,
birlik yönetim kurulu üyesi Adem
Darımla, bir çiftçi kuruluşu olan
kooperatif bünyesinde açılan
marketin Sivas’a hayırlı olması
temennisinde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Yönetim
Kurulu Üyesi Adem Darımla,
“Marketlerimizden 368’inci
şubesini Sivas’ta açtık. Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri
bir çiftçi kuruluşudur. 17
bölge birliği, 1618 kooperatifi,
yaklaşık 25 iştiraki ile çiftçimizin
hizmetinde olan bir kooperatif
yapılanmasıdır" dedi. >> 2'DE

Yeni Başkan Gökay Açıkgöz Oldu

"DUYGULARINI

ANLIYORUM"
Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler
Derneği Genel Kurulunda yapılan
seçim ile Gökay Açıkgöz başkanlık
görevini Nedim Elmalı’dan devraldı.
Geçtiğimiz hafta yapılan genel
kurul toplantısında tek aday olarak
giren Gökay Açıkgöz, derneğin yeni
başkanı oldu.
6'DA

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan:

"ASLA BOYUN

EĞMEYECEĞIZ"

Sorgun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Üzeyir Arslan,
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü dolayısıyla
bir mesaj yayımladı. Arslan
mesajında, ülkemizin istiklaline
ve istikbaline yapılan bu alçakça
saldırıyı unutmadıklarını ve
unutmayacaklarını belirtti. 2'DE

GÜNCEL

16 TEMMUZ 2021 CUMA

Tarihi Güne Yozgat’ta Bizler de Tanıklık Ettik

AHMET
SARGIN
O gece Yozgat
da ayaktaydı ve coşku
doluydu: 15 Temmuz
bir dönüm noktası.
Terör örgütleri adına
kırılma noktası da diyebiliriz.
Milli heyecanın
doruğa ulaştığı gün.
Büyük ihanetin patlak verdiği, içimizdeki
hainlerin ülkeyi kaosa
sürüklemek için her
türlü ihanete kapı
araladıkları gündü.
O günü unutmamak
ve tarihe not düşmek
zorundayız.
15 Temmuz 2016
da kızım Nurbanu’nun
düğünü vardı. Yani
mutlu günümüzdü,

oynadık, güldük, eğlendik ve oldukça da
yorgun düştük.
Düğün akşamı misafirlerle birlikteydik,
evimiz oldukça kalabalıktı. Salondan çıkıp
geç saatte evimize
dönmüştük.
Yorulmuştuk, takadımız kesilmişti ve
hüzünlüydük. Televizyonu açma fırsatımız
bile olmadı.
Yemek saati de geçmişti, misafirlere yemek ikramı için sofra
hazırlanıyordu. Sofraya oturduk, bir lokma
ya aldık ya da almadık; gelin gönderdiğimiz kızımızdan telefon
vardı: Tedirgin ve ürkek telefonu açtık.
Hanım konuşuyordu,” Anne “DARBE “
oluyor darbe!..” diyordu. “Ne darbesi kuzum
diyebildi”: Zannettik
ki: gelin arabasına
darbe yaptılar, kazaya
uğradılar!…
Lokmalarımız boğazımızda düğümlendi.

Sofradan kalkıp televizyon başına koştuk.
Evet bir darbeden söz
ediliyor, Ankara ve
İstanbul da askerlerin sokağa döküldüğü, yolların kesildiği
ve TRT den bildirinin
okunmaya başlandığı
anlatılıyordu.
Beynimizden vurulmuştuk. Ülkenin
gidişatı değiştirilmek
isteniyor, gelişmesinin
önüne sed çekilmeye
çalışılıyordu.
Türkiye bir felaketin
eşiğine sürükleniyordu. Tam anlamıyla
nutkumuz durmuş,
şaşkın ve ne yapacağımızı da bilemez haldeydik.
Cumhurbaşkanımızdan ve devlet yetkililerinden bir haber
beklerken Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın
ajanslara cep telefonundan sokağa çıkın
duyurusu düştü. “ Sokağa çıkın sokakları bu
hainlere bırakmayın!”
talimatıydı bu…

Hiç tereddüt etmeden apar topar fırladık; abdestinizi alın
gidiyoruz dedim. Eve
bir nöbetçi bıraktık.
Evli kızım Gülnihal,
damadım Aydın Bora
ve hayatlarının baharında bu şoku yaşayan
torunlarımla birlikte
sokağa koştuk. Hedefte Cumhuriyet Meydanı vardı. Yol boyu
belediye hoparlöründen yapılan anonsları
duyuyorduk, çok daha
fazla heyecanlandık.
Sanki Cumhuriyet
Meydanına doğru bir
insan seli akıyordu.
Uzak bir noktaya aracımızı park edebildik.
Yozgat Saat kulesi önü- Cumhuriyet
Meydanı tıklım tıklım
doluydu. Yozgat tarihi bir gün yaşıyordu.
Büyükcami ( Çapanoğlu Camii) den ezanlar
okunuyor ardından
salalar veriliyordu.
Heyecanımızın doruğa
çıktığı, coşkunun sel
olup aktığı bir anı yaşı-

yorduk…
Cumhuriyet Meydanı, Lise Caddesi, Un
Pazarı, Belediye Caddesi hınca hınç dolmuş
kalabalık aynen sel
dalgalarının deli dolu
akışı gibi bir o yana bir
bu yana akıyordu. “Ya
Allah Bismillah Allahu
Ekber” Tekbir! Allahu
Ekber, Allahu ekber!”
nidaları gökleri inletiyordu. Kendimi savaşa giden mücahitlere
benzetmiştim; kendimden geçmiş ölümüne haykırıyordum.
Ancak karşımızda düşman yoktu. Biz sesimizi göklere- oradan
Ankara’ya darbe tapmaya çalışan hainlere
ulaştırmak istiyorduk.
O gece “Gök kubbede
hoş bir seda” olarak
kalacak haykırışımız
vardı.
Bir birimizi kaybetmemek adına göz
ucuyla çocuklarımla
takip de kalıyordum.
Yozgat tarihi bir kalabalığa ve tarihi bir

coşkuya tanıklık ediyordu. Tanıdığım,
tanımadığım herkes
buradaydı. Kalabalık
büyük dev bayraklar
eşliğinde bir o yana bir
bu yana akıp duruyordu. Kontrolsüz bir güç
gibiydi. Her an her şey
olabilirdi. Dedi kodu
haberleri ayyukta, herkesin bir eli de cep telefonlarındaydı. Ankara
da jetlerin alçak uçuş
yaptığı, bazı noktaların
bombalandığı ölen ve
yaralananların olduğu
söyleniyordu…
Bu durum sabah
ezanına kadar devam
etti. Sanki her ezan,
her sala milli heyecanımızı depreştiriyor,
bizi savaşa hazırlıyordu!... Daha sonra
valimizin, belediye
başkanımızın, garnizon
komutanının ve müftü
vekilimizin konuşmalarını dinlemeye başladık. Kontrolsüz güç
kontrole alınmış, halk
sükûnete davet ediliyordu. Halen gözümüz

kulağımız Ankara ve
İstanbul’dan gelecek
haberlerdeydi. Hiç
dinmeyen ve hiç eksilmeyen kalabalık Yozgat ta tarihi bir güne
tanıklık ediyordu.
Biraz rahatladığımızı hissedip olan biteni
öğrenelim diye evlere
televizyon başlarına
koştuk. Yozgat’ ta
coşku hiç dinmemiş
artarak devam etmişti. Haberler bizi biraz
rahatlattı… İçimizden
çıkan bir ihanet çetesinin “FETO” Terör
örgütünün bizi kendi
silahlarımızla arkamızdan vuruşuna şahit
olmuştuk… Bu haykırış
günlerce devam etti :
“ Demokrasi mitinglerine dönüştü ve Yozgat bir aya yakın süre
ile bu milli heyecanı
dolu dolu yaşadık…
Allah bu millete böyle
acılar göstermesin.
Yaşasın Kahraman
Türk Milleti! Kahrolsun
hainler ve millet düşmanları!..
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi
Kooperatif Market'in 368'inci şubesi Sivas’ta
törenle açıldı. Törene katılan hemşerimiz, birlik
yönetim kurulu üyesi Adem Darımla, bir çiftçi
kuruluşu olan kooperatif bünyesinde açılan
marketin Sivas’a hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim
Kurulu Üyesi Adem Darımla, “Marketlerimizden
368’inci şubesini Sivas’ta açtık. Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur.
17 bölge birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık
25 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan
bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya
örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de Tarım
Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken,

diğer taraftan da tüketicinin yanında yer
alıyor. Üretici ile tüketici arasında köprü olma
noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde
geliştirerek dönüştürüyor” dedi.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Adem Darımla, Tarım
Kredi Kooperatiflerinin Türkiye’nin köklü
kurumlardan bir tanesi olduğunu hatırlatarak,
“Dünyada tarımın ve kooperatifçilik mantığının
gelişimine paralel olarak Tarım Kredi
Kooperatifleri de özellikle son dönemlerde
bir dönüşüm içerisindedir. Bu manada Türk
çiftçisini destlerken onların daha iyi koşullarda
ürünlerini satabilmesi ve tüketicinin mutfağına
gidebilmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri
gerekli dönüşümü yaparak son üç yılda
marketçilik sektöründe de yerini aldı” diye

konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine
(Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif
Market'in 368'inci şubesi Sivas’ta törenle açılmış
oldu. Tarık YILMAZ

DİREKSİYON
HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Yozgat’ta meydana gelen trafik
kazasında 2 kişi yaralandı.
Veli Üstün yönetimindeki 06 BIH
627 plakalı Renault marka otomobil,
Yozgat-Ankara karayolu Saray köyü
mevki yakınlarında sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü Veli Üstün ve
eşi Cemile Üstün yaralandı. Yaralılar
112 Acil servis ekiplerince Yozgat Şehir
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yapan ailenin Sivas’tan Ankara’ya
bayram tatili için gittiği öğrenildi. İHA

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan:

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞIZ"
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Üzeyir Arslan, 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj
yayımladı. Arslan mesajında, ülkemizin
istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça
saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını
vurgularken, milli irade dışında bir seçeneğe
asla boyun eğilmeyeceğini ifade etti.
Türk Milleti’nin gücünü sandıktan aldığını
kaydeden Arslan, “15 Temmuz 2016 hain
darbe girişiminin 5. yıl dönümündeyiz.
Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu
alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah’ın izniyle
unutmayacağız. Türk milleti gücünü sandıktan,
yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru
kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli
irade dışında bir seçeneğe de asla boyun
eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihe
geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde
hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan
rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor,
gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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OKTAY: MÜCADELEMiZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA tarafından düzenlenen “Beşinci Yılında 15
Temmuz” konulu çevrimiçi sempozyumda konuştu. Oktay, “15 Temmuz hain darbe girişimi,
siyasi tarihimizde, demokrasiye ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son
halkasıdır. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahaleler zincirine eklenen her yeni halkada
Türkiye'nin temel demokratik kurumları vesayetçilerin hedefi olmuş ve milletin sesi bastırılmıştır.
15 Temmuz ise milletimizin topyekûn mücadele ruhuyla geçmişteki tüm darbe girişimlerinden
ayrılmıştır ve bir direniş destanına dönüşmüştür. O kara gece, 81 ilimizden genciyle yaşlısıyla,
kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımız iradesinin hiçe sayılmasına canı pahasına karşı durmuştur.
Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanları dolduran aziz milletimizin gösterdiği cesaret
olmasaydı, kim bilir, bugün nasıl bir Türkiye manzarası olacaktı. Çünkü 15 Temmuz hain kalkışması,
yalnızca egemenliğimize karşı bir vesayet girişimi değil açıkça bir terör saldırısı ve esaret
girişimiydi” açıklamasını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu saldırıya 17-25
Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle ve 2015 yılının temmuz ayından itibaren yoğunlaşan çukur
eylemleriyle de birlikte bakmak gerekir. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen karanlık odaklar 15
Temmuz saldırısıyla asıl maksatlarını, ülkemiz üzerinde nasıl bir oyun oynamaya çalıştıklarını ortaya
koymuştur. FETÖ maşasının yıllarca güdümlü şekilde hazırladığı alçak plan hamdolsun Sayın
Cumhurbaşkanımızın kararlı dik duruşu ve milletimizin cesaretiyle bozulmuştur. Sadece o gece
değil, siyasi hayatının her döneminde her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran
Sayın Cumhurbaşkanımız; ‘biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık,
tanımıyoruz’ dedi ve milletimizi onurlu bir mücadeleye davet etti. İşte bu çağrı üzerine selalarla,
dualarla meydanlara inen milletimiz tarihe geçecek bir direniş destanına daha, omuz omuza, birlik

beraberlik içinde imza atmıştır. 251 kardeşimiz şehit
olurken, 2 bin 734 kardeşimiz ise yaralanarak gazilik
unvanıyla şereflendi. Göğsünü siper ederek bu hayâsız
akını durduran şehitlerimize ve bugüne kadar vatanımız
uğrunda şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah'tan
rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.” Bugüne
kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde FETÖ üyesi
terörist Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildiğini
belirten Oktay, "Örgüt elebaşının yeğeni Selahattin
Gülen, örgütün Emniyet personelinden sorumlu mahrem
imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri
mahrem yapılanmasından İsmail Okkalı ve FETÖ'nün
PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay gibi isimler sadece
geçtiğimiz 7 ay içerisinde ülkemize getirilen isimlerden
sadece bir kaçıdır. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak
FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı'yı da ülkemize
getirerek adalete teslim etmiştir. Diğer tüm terör örgütleri gibi
FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecek. Yurt içinde
farklı maskeler altında gizlendiğini zanneden
ya da yurt dışına kaçarak devlete millete
yapmış olduğu ihanete rağmen huzur
bulacağını sanan örgüt üyeleri
varsa, buradan ben bir kez daha
uyarmış olayım; FETÖ ihanetinin affı
yoktur. Dünyanın neresinde olursa
olsun bu ihanet şebekesini son
hücresine kadar temizleyeceğiz.
Tek bir şehidimizin kanını,
tek bir gazimizin ahını yerde
bırakmayacağız. Kan döken, bu
millete pusu kuran, zarar veren
hiçbir yapının dünyanın hiçbir
yerinde varlığını sürdürmesine
izin vermeyeceğiz. Bunu
FETÖ'cülere kucak açan ülkeler
de FETÖ'yü taşeron olarak
kullananlar da böyle bilsin”
diye konuştu.
Eda DEMİREL

AHMET EFENDi’Yi
BAŞKAN MÜJDAT
KARACA'DAN
ANLAMLI ÇAĞRI

Yozgat’ın evladı, gözbebeği Yiğit
Alp’in şefkat yolculuğu devam ediyor.
Şefaatli’de de Yiğit Alp’e destek amaçlı
kermes düzenlendi, belediye başkanı
Müjdat Karaca kermesi yalnız bırakmadı,
destek oldu. Şefaatli’de SMA Hastası
Yiğit Alp için kermes düzenlendi.
Şefaatli Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen kermese belediye başkanı
Müjdat Karaca da katılarak, tüm ilçe
halkına destek çağrısında bulundu.
Kermes alanını ziyaret eden Başkan
Karaca; “Yiğit Alp kardeşimiz için Şehit
Alaaddin Karadağ Anaokulunda açılan
kermese katılım sağladık. 15.07.2021
tarihinde ilçe merkezimizde yapılacak
olan kermese de tüm halkımızı davet
ediyoruz.” Eda DEMİREL

KERAMETLERi iLE ANLATTI
Yozgat’ımızın mânevî önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve
ahlâk abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi oğlu
AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin ilk defa kerametleri ile anlattı.

Ergin, Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’nin
Allah sevgisini dünyadaki bütün mevcudatın
üzerine koyduğunu ve sevdiğini söyledi.
RUHUYLA İBADET HALİNDEYDİ
Ahmet Efendi’nin iyilik, güzellik, temizlik
timsali olduğunu dile getiren Ergin, şunları
kaydetti; “Ahmet Efendi, Rabbini peygamberini
kitabını sevdi ve onu uyguladı. İyilik güzellik
temizlik sembolü oldu. Ahmet Efendi ruhuyla
ibadet halinde dolaşıyordu. Ahmet efendi
kendisinin veli olduğunu biliyordu ama
çevresindekiler olarak bilemedik.”
BULUTLAR DAĞILIYOR
Ahmet Efendi’nin ilim ehli ile çam ağaçları
altında sohbet ettikleri bir anı anlatan Ergin,
“Çamlığın zirvesinde radar var. Orada
hocaefendiler çam dibinde sohbet ediyorlar.
Ahmet Efendi çam ağacına sırtını vermiş
karşısındakiler kıbleye dönük oturmuş. Yağmur
yağmaya başlıyor. Yağmur damlaları aşağı
damlıyor. Yağmur hızlanıyor. Sığınaklı bir yere
inelim diyor. Elini kaldırıyor. Bulutların semada
gidecek yeri mi yok bu tarafa gitsin diyor. Bir
tufan geliyor bulutlar gidiyor” şeklinde konuştu.

ALLAH NE EMREDERSE ONU YAPARDI
Ergin, Ahmet Efendi’nin Allah’ın emirlerini
yerine getirdiğini anlatarak, şöyle konuştu;
“Allah-u Teâlâ ne emrediyorsa onu yapıyor.
Peygamber efendimiz ne yapıyorsa onu yapıyor.
Onların yolunda ömrümü feda ediyor. Gönlü
onlarla beraber. Vücudu dünyadaydı ama
ruhaniyeti hep onlarla beraberdi.”
AHMET EFENDİ KİMDİR?
Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Efendi (H.1322
- M.1906) yılında Yozgat’ta dünyaya geldi.
Şeyhzade lakabıyla tanınmış olmasına rağmen,
kendisi Çerkeşli “Pir-i Sânî”Şeyh Mustafa
Efendi’nin halifesi olarak Yozgat’ta “Halvetî
Tekkesi” kuran ve “Büyük Şeyh” diye bilinen
Şeyh Hacı Ahmed Efendi’nin torunu ve beşinci
oğlu Abdullah Arif Efendi’nin büyük oğludur.
Annesi müderris ve Şeyh Mehmet Ali Efendi’nin
kızı Hafize Hanım’dır.
Şeyhzade Ahmet Efendi, önce Daru’l-Hilafe
Medresesi’nde Büyük Ali Efendi ve Derviş
Efendi gibi devrinin ünlü hocalarından feyiz
almış ve marifet kazanmıştır.
İstanbul’da öğrenim gördüğü sıralarda

ise devrin alim ve fazıl kişilerinden
Fatih Müderrislerinden Gümülcineli
Mustafa Efendi’den feyz almıştır. Bilahare
Hocaefendi’nin tavsiyesi üzerine Yozgat’a
dönüp Gedikhasanlı Şakir Efendi’ye intisap
etmiştir. Şakir Efendi’nin vefatı ardından
İstanbul – Ayazma Camii İmam Hatibi Mustafa
Hulusi Efendi’ye ulaşmış, bir müddet onun
hizmetinde bulunmuş, takdir ve iltifatlarına
mazhar olmuştur.
Şeyhzade Ahmet Efendi, ilerleyen yaşı ve
rahatsızlıkları sebebiyle son on yılı hep yatakta
geçmiş, bu haldeyken bile ibadetten ve Hakkı
zikredip Hakk’ın huzurunda olmaktan uzak
kalmamıştır. Nihayet 07 Ocak 2002 Pazartesi
günü 96 yıllık ömrünü tamamlamış ve rahmet-i
Rahmana kavuştu Yozgat’ımızın manevi
şahsiyetlerinden Şeyhzade Ahmet Efendi’nin
türbesi Hastane Caddesi üzerindeki Ahmet
Efendi Camii’nin bitişiğinde bulunuyor. Türbe
yurdun dört bir yanından gelen insanların ve
sevenlerinin ziyaret edip, manevi şifa ve huzur
bulduğu bir nur abidesi olarak ayakta duruyor.
Eda DEMİREL
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Hukuk neyimiz olur?

UĞUR
ÖZBEK
Yer yüzünde her
şeyin bir sistem içerisinde nizami bir şekilde hayat bulduğunu
ve varlığını devam
ettirdiğini gözümüzü
çevirdiğimiz her hangi
bir yandan okuyabiliriz, tabi görebiliyorsak.
Bir yumurtadan civcivin çıkması bir kurala
ve sisteme bağlıdır;
bir kuluçka süresi vardır, yeterli sıcaklık ve
yumurtanın kıvama
gelebilmesi için gerekli
normal şartların sağ-

lanması gerekir. Ya da
bir fidanın yeşerip boy
vermesi, ağaç olması
oldukça uzun bir zaman alabilir ve bu sürecin bir takım kurallara ve şartlara bağlı
olduğunu kabul etmek
gerekir.
Evrende her şeyin
bir yasası olduğunu
kabul etmek tabiata
ibretle bakabilmemizin
belki de ilk adımı sayılabilir.
Arşimet’in suyun
kaldırma kuvvetini bulmasından önce de su
kaldırıyor, Newton’un
buluşundan önce de
yer çekiyordu. Tıpkı
insanın yaşama hakkından düşünme hakkına kadar doğumla
kazandığı her hakkın
bir hukuk metninde
sadece tescil edilip

tanındığı gibi.
Tabiatta insandan daha alt düzeyde
varlık gösteren her
canlının bir kuralla ve
bir sistematikle varolduğu ortadayken
insanın başı boş bir
varlık olduğunu düşünmek mesnetsiz bir
yaklaşım, tutarsız bir
iddia olacaktır. İnsanlık tarihi aynı zamanda
bir hukuk tarihidir.
Adem’in yaratılmasıyla
O’na bir sınır çizilmiştir. Varlık aleminin
yani somut alemin
sınırlı olması varolana
doğası gereği bir sınır
koymaktadır; varlık
varolmakla sınırlanıyordur aslında. Adem
ilk insan olarak yaratıldı ve yasak ağacın
meyvesini yemekten
men edildi. Varolmakla

ruhu bedenle kayıtlanan insanın, mutluluğu, huzuru ve güvenliği için ve en sonunda
da bedeniyle ruhunun
bir olup, ruhun bedende varlığının verdiği iznin son haddine kadar
özgürleşebilmesi için
belirlenmiş bir izleği
takip etmesi, koyulan
kurallara uyması, haddini bilmesi ve hukuku
tanıması gerekir.
İnsan dürüst ve
erdemli davranışlar
sergilemek, kendisi
dışındaki insanın, tabiatın, eşyanın ve varlık
alemindeki her şeyin
hakkını gözetmek; insanla, doğayla ve kendiyle barışık yaşayabilmek sorumluluğuna
sahiptir. İnsanın sorumluluktan her kaçışı,
her kural ihlali, her

hukuk tanımayışı, her
ahengi bozan hareketi
güvenli ve emniyetli
alanından, yani “insan” kaldığı zeminden
kopması, uzaklaşması,
mevzi kaybetmesi ve
adeta ana yurdu cennetten kovulması mesabesindedir.
İnsanın her mevzi
kaybedişi kendine olan
mesafesini de artırır,
aslında insanın güvenli alanı, insan olarak
varolduğu zemin kendi
içindedir. Dolayısıyla
insanın her hukuk tanımaz ve hak gözetmez eylemi kendi ile
arasındaki mesafeyi
artırıp her seferinde
insanı kendine yabancılaştırır; kendini
bulmasının önünde bir
engel olarak dikilir.
İnsanın kendine ya-

bancılaşmasını Hegel
-farklı bir bağlamda-,
kendisini gerçekleştirirken bir uğrak yeri
olarak görür ve insanın
yaşamı boyunca kendinden uzaklaşma ve
kendine dönme döngüsünü deneyimleyen bir
varlık olduğunu söyler.
Hegel, insanın kendini
bulma istikametinde
kendine yabancılaşmasının bir uğrak yeri
olduğu konusunda son
derece haklıdır ancak haklılığını insanın
kendini karanlığa hapsetmesi ve bulamamacasına kaybetmesi
yönünde de yabancılaşmanın bir durak
olduğunu farkettiğimiz
anda kaybeder. Çünkü
çoğu insanın bahsini
ettiği döngüsü kendine
yabancılaşmakla son

bulmaktadır.
Peki hukuk neyimiz
olur? Hak nedir ve
sadece “biz”e mi aittir
yoksa ötekinin de, az
olanın da azınlıkta olanın da hakkı var mıdır?
İnsanın iç yolculuğunda hukuk nereye
düşer?
Hukuk, bir yaşama
biçimidir. Hukuk, birlikte yaşamanın asgari
şartıdır. Hukuk, insanın kendini bulmasında
takip edeceği yolun
başlangıcıdır, bizi güvenli limana bağlayan
palamardır. Bir elektrik
akımının takip etmesi gereken güzergahı
dışında bir noktaya
teması halinde sistem
şase yapar ve sigorta atar; Hukuk, takip
edilmesi gereken ana
güzergahtır.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE PRANGA

VURMAK iSTEDiLER”
Yozgat Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet
Bulut, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde
ülkenin batılı devletler tarafından işgaline
zemin hazırlayacak bir kaos ortamı yaratılmak
istendiğini belirterek, “15 Temmuzda
hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak
istendi” dedi. Bulut, yaptığı yazılı açıklamada
15 Temmuz silahlı darbe girişiminin
başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye’nin artık
yeni bir döneme girdiğini ve Türkiye’nin
bugün 15 Temmuz öncesinden daha güçlü
olduğunu söyledi. Başkan Bulut, açıklamasının
devamında şunları kaydetti; “Tarihimizin
en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda
dönüm noktaların biri olan 15 Temmuz’u
unutmadık. Kökü nerede olursa olsun,
hangi güce dayanırsa dayansın, iradesini
hangi odağa teslim ederse etsin, bu
millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı
tarihî bir meydan okumasıdır. Ülkemizi
hegemonyası altına alamayan,
her türlü baskıya ve oyuna
rağmen gelişimimizin,
güçlenişimizin önüne
geçemeyen güçler, bu
heveslerine darbe ile
ulaşmak istemişlerdir.
Ancak onların bilmediği
bir nokta vardır ki, Türk
Milleti, egemenliğini
teslim etmektense
şehit olmayı yeğleyecek
kadar vatan severdir.
Bilinmesini isterim ki, Milletimiz, o karanlık

gecenin şafağını nasıl aydınlıkla buluşturmuşsa,
istikbalimizi karanlığa boğmak isteyenler hangi
isim altında toplanırsa toplansın yine gereken
yanıtı verecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini
şiar edinen Yozgat SMMM odası olarak
demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.
Devletimizin yanında, milletimizin emrinde
olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize
ve demokrasimize karşı olanların da karşısına
dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz
var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa
hepimiz varız. Yozgat Mali müşavirler olarak,
aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.
Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri
arasında yerini almasını ve lider
ülke haline gelmesini iş dünyasına
yön vererek hep birlikte çalışarak
sağlayacağız. 15 Temmuz da Türk
Milleti’nin varlığına, istikbaline ve
inançlarına darbe vurmak isteyenlere
karşı gövdesini siper ederek
gösterdikleri kahramanlıkla
adlarını tarihe yazdıran
şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyor,
gazilerimizi şükran ve
minnetle anarken,
vatanına ve
bağımsızlığına
sahip çıkan aziz
Milletimizi saygıyla
selamlıyoruz.”
Eda DEMİREL

TÜRK DEVLETi YIKILMAYACAK!
Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl
Başkanı Tekin Irgatoğlu, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle
bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde
15 Temmuz Destanını yazan bütün
kahramanları gönülden yad ettiklerini
ifade eden Irgatoğlu,” 15 Temmuz
demokrasi sevdalısı milletimizin yazdığı
muhteşem bir destandır. Çanakkale
Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu
gibi 15 Temmuz gecesi mazisindeki
şanlı kahramanlıklara bir yenisini daha
ekleyen milletimiz; tüm fertleriyle birlikte
tek yürek olmuş, iradesini, vatanını
ve geleceğini darbeci hainlere ve
uzantılarına çiğnetmemiştir. Bayrağımıza,
ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize
kasteden bu alçak girişim, milletimizin
cesur savunması ile püskürtülmüş, bir
kez daha bütün dünyaya devlet ve millet
birlikteliğinin gücü gösterilmiştir. Bu
sinsi ve hain yapı ile mücadele, ülkemiz

için bir beka meselesidir. Ancak şu
bilinmelidir ki ülkemiz; böylesine hain
bir darbe girişimine karşı bile dimdik
ayakta duran, tek yürek olan vatansever
evlatlarıyla, hedeflerinden hiç şaşmayan,
aydınlık geleceğe güvenle koşan ve kendi
kararlarını kendisi veren özgür ve bağımsız
bir ülke olma özelliğini sonsuza dek
sürdürecektir. Devletimizin tüm kurumları,
güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua
ve destekleriyle; ülkemizin bekasına,
birliğine, huzuruna ve geleceğine kast
eden tüm hain odaklara ve bölücü terör
örgütlerine karşı sürdürülen mücadeleden
asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin
15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı
verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla
unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima
yaşatılacaktır. Türk milleti yenilmeyecek,
Türk devleti yıkılmayacaktır. 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik gününde
şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle,
şükranla anıyorum" dedi. Eda DEMİREL

Başın sağolsun
Çokradan

Köy halkını
yasa boğan
genç ölüm

Çayıralan’ın Çokradan
Köyü’nde yaşayan Aytaç
Demir’in genç yaşta vefatı
ailesini olduğu kadar köy
halkını da derinden yaraladı.
Çokradan Köyü sakinlerinden
İsmail Demir’in oğlu Aytaç
Demir vefat etti. Genç yaşta
gelen vefat köyü yasa boğdu.
Merhum Aytaç Demir, bugün
öğle namazını müteakip
kılınacak cenaze namazının
ardından defnedilecek. Yozgat
Çamlık Gazetesi merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesi
ve Çokradanlılar’a başsağlığı
diliyoruz. Tarık YILMAZ
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BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Ayrıntısı şifahî
kültürde pek meşhur “aygırı kısrakla
avlarlar hikâyesi”nde
verilecektir.) sonunda
İsmail Bey de bir tertibin ardından Mustafa
Bey tarafından öldürtülür. Mustafa Bey, bir
defasında da Gürün
üzerine yürür ve mezalim yapar. Zulmün
ardı arkası kesilmez.
Her geçen gün, Mustafa Bey’in gücü artar.
Bozok, Yeni İl, Sivas,
Kayseri ve Çankırı bölgelerinde hâkimiyet
tesis eder. Surre Emîni
tayin edilir. Vazifesinin
sonunda “hacı” olur.
Hacı Mustafa Bey’in,
Samsun ve civarının
hâkimi Canikli Hacı Ali
Paşa ile nüfuz mücadelesi yüzünden arası
açılır. Aralarındaki
sen-ben davası giderek artar ve husmete
dönüşür. Saray ise

daima aralarında denge siyaseti güder. İşin
sonunda Canikli Hacı
Ali Paşa, Hacı Mustafa Bey’e bir sûikast
tertip ettirek ortadan
kaldırma yoluna gider
ve Hacı Mustafa Bey’in
has adamlarından bazını elde ederek fırsat
kollamaya başlar. Bu
sırada Hacı Mustafa
Bey, içinde yaşadığı şartların tesiri ve
ceberrutluğunun bir
karşılığı olarak etrafında her şeyden şüphe
eder hâldedir. Babası
Ahmed Paşa’nın yakın
adamlarına bile güvenmemektedir.
Emniyeti için, maiyyetindeki has adamlarından kırk kişi seçer.
Onların tâlimiyle bizzat
meşgul olur. Ancak,
konağından çalınan bir
şamdan yüzünden güvendiği has adamlarından birisini suçlu sayar
ve idam ettirir. Kalan
otuz dokuz adamı ise;
“Böyle giderse bizi de
öldürtecek!” diyerek
büsbütün tedirgin olurlar. Bunun üzerine,
onlar da Hacı Mustafa
Bey’e karşı temkini
elden bırakmazlar.
Hacı Mustafa Bey,

1782 Nisanı’nda, Kurt
İni Deresi’nin Baltı Deresi ile birleştiği yerin
kenarında bulunan
“Abdullah Ağa’nın Bahçe” diye bilinen etrafı
duvarla çevrili içinde
köşk ve mermer havuzlar bulunan ve türlü ağaçlarla kaplı kendi
bahçesinde adamlarını
tâlime çıkardığı bir
gün, has adamlarına
tüfek tâlimi için mevzî
aldırır.
Çünkü “tüfenk icat
olalı mertlik bozulmuştur” artık. Buyruk verir; “nişan al ve ateş!”
Ve otuzdokuz tüfenk
toplu hâlde gürler. Has
adamları tüfenkleri
üzerine doğrultmuştur. Hacı Mustafa Bey
hemen orada hayatını
kaybeder.
Has adamlar derhal
atlanıp süratle Canikli
Hacı Ali Paşa’nın mıntıkasına doğru kaçarlar.
Peşlerinden gidilse de
yakalanamazlar. Sonradan yaptırılan tahkikatta, sûikastte Hacı
Ali Paşa’nın parmağının olduğu öğrenilir.
(Mustafa Bey suikastinin Canikli Ali Paşa’nın
tertibi olduğuna dair
bilgi için bkz. Rıza

Karagöz, age., s. 136138.) Hacı Mustafa
Bey, Câmi-i Kebir’in
(Menkabeye göre Hacı
Mustafa Bey, Gürün’de
yaptığı mezalimin
ardından Horasan
Erenleri’nden bir zatın kerametini görür
ve gördüğü zuhuratın
tesiriyle yaptığına pişman olur. Ardından,
1779 tarihinde Yozgat’a Câmi-i Kebir’i
yaptırır.
Caminin vakfına
tahsis ettiği dükkânlar
ve bir han sayesinde
Yozgat, ticaret merkezi
olarak gelişir.) hemen
bitişiğindeki türbede
babasının ve dedesinin yanına defnedilir.
İstanbul’a giden Hacı
Mustafa Bey’in adamları, yerine, beyin oğlu
Ali Rıza Bey’i tayin
ettirmek isteseler de,
bunda muvaffak olamazlar.
O sıralarda İstanbul’da kendisi için
ikbâl kapıları arayan
Süleyman Bey, huzuru
temin etmek, halka
zulmetmemek ve vergileri vaktinde toplayıp
göndermek şartlarıyla
Bozok Sancağı Mutasarrıflığını elde eder.

Ali Rıza Bey’e ise çok
genç yaşında “emr-i
Hak” vâki olur! Ve
ardından Çapanoğulları’nın tarihinde yeni bir
sayfa açılır ve ailenin
ihtişamlı devri başlamış olur.
Divriği ve civarında
hâkim olan Köse Paşa
hanedanı başta olmak
üzere, büyük bey aileleriyle akrabalık kurması, onun gücünün
artmasına ciddî faydalar temin eder.  
Süleyman Bey’in
ince siyaseti ve zaman
zaman manevralar
yapsa da Saray’a karşı
itaati, nüfuzunu, Çankırı, Amasya, Şarkîkarahisar, Kayseri,
Halep, Adana, Tarsus,
Konya Ereğlisi, Niğde,
Kırşehir ve Ankara’ya
kadar yayar. Maraş,
Antep ve hatta Rakka
üzerinde tesirini hissettirir.
Sultan III. Selim
Han’ın Nizâm-ı Cedîd
hareketini destekler.
1808’de Rusçuk Âyânı Sadrazam Alemdâr Mustafa Paşa’nın
âyânlarla tertip ettiği
toplantıya katılır ve
sonunda düzenlenen
“Sened-i İttifâk”ı im-

zalar.
Anadolu’nun ortasındaki bu muazzam
güce karşılık Sultan
II. Mahmud Han ise
devletin yeniden gücünü toplaması ve
merkezî idarenin tam
hâkimiyeti için fırsat
kollar. Sultan II. Mahmud Han, Süleyman
Bey’in ölmesi ile birlikte Bozok merkezli
büyük bir bölgeyi
Çapanlar’dan kurtarır
ve İstanbul’dan gönderdiği ümera takımı
ile Bozok’u idare eder.
Yalnız mahallî rivayetlerde, Anadolu’nun
ortasında adeta bir
hükûmet gibi hareket
eden ve fevkalâde
güçlenen Süleyman
Bey’in üzerine bir ordu
gönderildiği, Süleyman
Bey’in de, ulü’l-emr’e
karşı gelip âsi olmamak ve padişah askerine kılıç çalmamak
için fetva ile zehir içerek canına kıydığı anlatır. (Yozgatlı tarihçi
Süleyman Duygu, Süleyman Bey’in ölümü
meselesini tartışır ve
ölümün şeklini “karanlık nokta” olarak tasvir
eder. Bkz. Süleyman
Duygu, Osmanlı Dev-

let Ricalinden Mehmet
Celâleddin Paşa, Türk
Kültürü, Sayı. 147148-149. Mart, Ankara
1975, s. 151. Bununla
birlikte şu bilgiler de
dikkate değerdir; “…
Süleyman Bey sarayında esrarengiz bir
şekilde ölmüştür. Geride bıraktığı 25 evlâdından bir kızı, Divriği
hanedanından Vezir Ali
Paşa ile evlenmiştir.”
Bkz. Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi
Ocaklarından Köse
Paşa Hanedanı, İstanbul 1998, s. 9; “… Bu
karar üzerine, bir yıl
önce Divriği’deki paşa
sarayından kocasını
isyan hercümercine
yollayan Cebbarzade
kızı Asiye Hanım’ın da
aile ile birlikte Sivas’a
gittiği görülüyor. Bu
zoraki göçün gerçekleştiği günlerde, babası Cebbarzade Süleyman Bey de Yozgat
sarayında esrarengiz
bir şeklide ölmüştür.
Anadolu soylusu Asiye
Hanım’ın da yaşam
öyküsü … maalesef karanlıktadır.” Bkz. Necdet Sakaoğlu, age., s.
20-210.)
DEVAMI YARIN

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı
Yaşar Taşdemir:

"BiR ÖLÜR
BiN DiRiLiRiZ!"

BEKİR BOZDAĞ

“HALKIN GÜCÜ TANKIN GÜCÜNÜ YENDI”
15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesinde mecliste
kullandığı ‘Bize düşen burada ölmektir’ sözleri ile hafızalara
kazınan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ, o hain gecede halkın gücünün tankın
gücünü yendiğini söyledi. Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe
kalkışmasının 5’inci yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.
Açıklamasında birlik vurgusu yapan Bozdağ, “15 Temmuz’da
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
Türk halkı; Cumhurbaşkanına, Meclisine, hükümetine, iradesine,
Anayasasına ve demokrasisine ölümüne sahip çıkmıştır” dedi.
ÖLÜMÜNE MÜCADELE
Türk halkının 15 Temmuz’da ölümüne bir mücadele verdiğini
dile getiren Bozdağ, “15 Temmuz’da Türk halkı; Merhum Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısına uyup ölümüne bir kurtuluş
ve İstiklal mücadelesi verdiği, bilumum düşmanları yendiği ve
büyük zaferler kazandığı gibi aradan geçen yaklaşık yüz yıl
sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
çağrısına uydu, birlik oldu, darbe teşebbüsüne karşı ölümüne
bir mücadele verdi ve bu mücadele sonucunda hem darbe
teşebbüsünü engelledi, hem de TSK içinde darbeye teşebbüs
eden FETÖ’nün teröristleri ile darbe teşebbüsüne destek veren
ülkeleri ve karanlık güçleri yendi” şeklinde konuştu.
GAZİ MECLİS
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletin kalbi olduğunu
anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti; “Türkiye Büyük Millet
Meclisi; Gazi Meclis’tir, milli iradenin tecelligahıdır, milletin
kalbidir. Kurtuluş mücadelesi yıllarında dahi bombalanmayan
Türkiye Büyük Millet Meclisi,15 Temmuz darbe teşebbüsü
sırasında hain FETÖ’cü teröristler tarafından bombalandı.
15 Temmuz’da darbe teşebbüsüne karşı Türk halkı tankların
altına yattığı, göğsünü açıp kurşunlara koştuğu, bomba ve
kurşun yağmuru altında mücadele ettiği gibi onların temsilcisi
milletvekilleri de Meclis’te ölümü göze aldı ve atılan bombaların
altında mücadelesini sürdürdü. Sokaklarda, caddelerde,
yollarda, meydanlarda ve her yerde Türk halkını geçemeyen
darbeci hain alçak FETÖ’cü teröristler, TBMM’de de milletin
vekillerini geçemediler; halkı da halkın Meclis’teki temsilcilerini
korkutamadılar, susturamadılar ve durduramadılar. Aksine
Türk halkı ve TBMM, darbe teşebbüsünü engelledi, darbeye

teşebbüs eden hain alçakları, onlara destek veren ülkeleri
ve karanlık bilumum güçleri de yendi. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, ikinci defa “Gazi” vasfını kazandı. Ölümü göze alıp
bombalar altında darbe teşebbüsüne karşı direnen ve mücadele
eden Gazi Meclis’in şerefli bir üyesi olmayı nasip eden Rabbime
sonsuz şükrediyorum.”
DESTAN YAZDI
Bozdağ, 15 Temmuz’da darbe teşebbüsüne karşı verdiği
mücadele ile Türk halkının büyük bir destan yazdığını
belirterek, “15 Temmuz, Türk halkının yenilmez ve geçilmez
bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gündür. 15
Temmuz’da Türk halkı, hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK
içindeki FETÖ’cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek
veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi. 15 Temmuz’da halkın
gücü tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz’da verdiği mücadele
ile Türk halkı; demokrasi, millet, devlet ve vatan düşmanlarına
en büyük darbeyi indirmiştir. 15 Temmuz, Türk demokrasi
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Artık Türkiye’de muhtıralar,
darbe teşebbüsleri ve darbeler devri kapanmıştır. Bundan sonra
darbe teşebbüsüne niyetlenecek ve kalkışacak hain alçaklar,
daima karşılarında Türk halkını bulacaktır. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk halkının darbe
teşebbüsüne karşı verdiği ölümüne mücadeleyi başka bir
ülke halkı ve lideri verseydi o ülkeye, o ülke halkına ve o ülke
liderine verilmedik ulusal ve uluslararası nişan ve madalya
kalmazdı. Belki Nobel Barış Ödülü dahi verilirdi. Ancak
yüzyılın demokrasi mücadelesini veren ve kazanan Türkiye
Cumhurbaşkanı liderliğindeki Türk halkı olunca, maalesef bu
büyük mücadeleyi ve büyük zaferi görmezden geldiler ve daha
kötüsü bu mücadeleyi ve başarıyı değersizleştirmek için her
şeyi yaptılar, hala da yapıyorlar. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne
karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi
saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. 15 Temmuz darbe
teşebbüsüne karşı mücadele ederken gazilik şerefine erişen
gazilerimizi saygıyla anıyor, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler
diliyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele
eden Aziz Türk milletinin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı
sunuyor, hepsini saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Eda DEMİREL

AK Parti Gençlik Kolları
Başkanı Yaşar Taşdemir, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü münasebetiyle yaptığı
açıklamada, şehitleri rahmetle,
gazileri minnetle andıklarını
söyledi. “Demokrasi kavgasında
şahitler biziz, bir ölüp bin dirilen
şehitler biziz” diyen Taşdemir,
açıklamasının devamında şu
ifadeleri kullandı; “15 Temmuz
Darbe Girişimi veya 2016
Türkiye askerî darbe teşebbüsü,
darbecilerin verdiği isimle Harekât
Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı,
15–16 Temmuz 2016 tarihleri
arasında Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh
Konseyi olarak tanımlayan bir
grup asker tarafından Türkiye'de
gerçekleştirilen askerî darbe
teşebbüsüdür. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin resmî internet
sitesi ve TRT'de yayınlanan
bildiride ordunun yönetime
el koyduğu ifade edilerek
ülkede sıkıyönetim ve
sokağa çıkma yasağı ilan
edildiği açıklandı. Sayın
Cumhurbaşkanımız ve
Başkomutanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN'ın
canlı yayına
bağlanarak
halkımızı
meşru
olamayan
bu darbeye
karşı durmaya
çağırmasıyla
ve demokrasinin ve milletimizin
egemenliği üzerinde bir güç
tanımadığını belirtmesiyle
milletimiz destansı bir direnişle
darbenin karşısında durmuştur.
O gece eli kanlı ve okyanus
ötesinden talimat alanlar
milletimize ait tanklar ve
uçaklarla milletimizi şehit ve gazi
etmişlerdir.
Aziz ve necip milletimiz
şanlı bir direnişle vatanımızın
sahipsiz olmadığını göstererek
direnmişlerdir. İstanbul ve
Ankara’da ağırlıklı olarak etkisini
gösteren hareket başarısız olmuş.
Darbe amacına ulaşamamıştır.
Asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti
ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ancak
milletimiz daima devletimizin
ve Cumhurbaşkanımızın
yanında yer almıştır. Tabi o
gece önemli kahramanlarımızda

unutmamız mümkün değildir.
251 vatandaşımız şehit oldu,
2196 vatandaşımız ise gazi oldu.
Yozgatlı şehit ve gazilerimiz
de mevcuttur; Muhammet
Emin TEKİN (Gazi) –Yerköy,
Mustafa ASLAN –Yozgat,
Mustafa KOÇAK – Yozgat, Yıldız
GÜRSOY – Sarıkaya, Ali Mehmet
VUREL – Çayıralan, Mustafa
ÇETİNKAYA (Gazi) - Sorgun,
Beytullah YEŞİLAY – Saraykent,
Şakir YEŞİLAY (Gazi) – Saraykent,
Yasin YILMAZ – Akdağmadeni’dir.
Aynı şekilde 16 Temmuz 2016’da
darbe girişimi sırasında Özel
Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye
çalışan Özel Kuvvetler Komutan
Yardımcısı Tuğgeneral Semih
Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı
Korgeneral Zekai Aksakallı’dan
aldığı emir üzerine göğsünden
vurarak öldürdü. Bunun üzerine
Semih Terzi’nin korumalarından
Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen
Mihrali Atmaca da otuz
kurşunla Halisdemir’i şehit
etmiştir. Dursun Ali Erzincanlı,
Halisdemir’in öldürülmesi
sonrasında kendisine atfen
“30 Kuş” adlı bir şiir yazmıştır.
15 Temmuz gecesi vatanına,
milletine ve bayrağına
sahip çıkmak için
babası Erol Olçok’la
birlikte köprüye koşan
Abdullah Tayyip
Olçok, 2 mermiyle
vuruldu ve henüz 16
yaşında şehadete
kavuştu. Lise öğrencisi Abdullah
Tayyip, FETÖ’nün kanlı darbe
girişiminin en genç şehitlerinden
biri oldu. 24 Haziran 1999’da
İstanbul’da, ailesinin ilk evladı
olarak dünyaya gelen Abdullah
Tayyip Olçok, 2006 yılında Capitol
İlköğretim Okulu’na başladı ve
iki yıl sonra Özel Efdal İlköğretim
Okulu’na devam etti.
Lise hayatına 2013’te, Ahmet
Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde
adım attı. 2015'te ise Koşuyolu Özel
Birey Temel Lisesi’ne geçiş yaptı.
Hukuk okumak istediğini söyleyen
Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş
sınavlarına hazırlanıyordu. Darbeci
cuntaya karşı sokağa çıkan babası
Erol Olçok'un ‘evde kal’ ısrarına
aldırmayan Abdullah Tayyip
Olçok, babasıyla omuz omuza
direnmek, yan yana mücadele
etmek için bir an bile tereddüt
etmedi" Eda DEMİREL
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Yeni Başkan Gökay Açıkgöz Oldu

"DUYGULARINI
SEMİHA
ARASBORA

Yadigar Serisinden
(Ağlama)
Nede çabuk doldu hemen gözlerin
Her yönden karışık eserken rüzgar
Kalırmı sanardın ebet izlerin
**Hepsi geçer yara dediğin bahar
**Sil göz yaşlarını gizle Yadigâr
Sefa süren neslin soyu değilsin
Dik duran başın az öne eğilsin
Şükrün mü az yada,belki cahilsin
**Bilirim vuruldun yüreğin kanar
**Sabret nasibini gözle Yadıgâr
Hangi yurt seninki şitil salasın
Asayla gezenden örnek alasın
Dilini çözen kul bir Şems bulasın
**Kalbinde kes bilet uzak değil gar
**Sessiz gidişini izle Yadigâr

ANLIYORUM"
Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler
Derneği Genel Kurulunda yapılan
seçim ile Gökay Açıkgöz başkanlık
görevini Nedim Elmalı’dan
devraldı.
Geçtiğimiz hafta yapılan
genel kurul toplantısında tek
aday olarak giren Gökay
Açıkgöz, derneğin yeni
başkanı oldu.
Açıkgöz, şehit aileleri,
gaziler ve yakınlarının
yanlarında en iyi şekilde
duracağını ve onları en
iyi şekilde elinden
geldiğince
temsil
edeceğini
söyledi.
Yeni

Başkan Gökay Açıkgöz, “Daha
önce de zaten ailelerimiz ile bir
arada çalışıyorduk. Bir gazi olarak
ailelerin duygu ve düşüncelerini
çok iyi anlıyor ve biliyorum.
Onların içinden biri olarak,
onlara hizmet edebilmek
amacıyla başkanlığa talip
oldum. Sabah akşam
demeden onların dertleri
ile dertlenip onların
sorunlarını çözebilmek
için çalışacağım.” dedi.
Haber Merkezi

Memleket sen nasıl bir acı korsun
Kıymet bilmeyenler seyrekte dursun
Dostum dediklerin arayıp sorsun
**Çıkar çivileri yaraları sar
**Yıprandın hemde çok fazla Yadigâr

HIRSIZLIK FARESI
ÇORUM’DAN
KAÇTI YOZGAT’TA
YAKALANDI

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat
Esertürk’ün göreve gelmesi ile birlikte kabuk
değiştiren İl Emniyet Müdürlüğü suçlulara
göz açtırmıyor. Çorum işlemiş olduğu birçok
hırsızlık suçundan dolayı aranan A.K. (50)
isimli şahıs Yozgat Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen operasyonla Sorgun
İlçesinde yakalandı. Hakkında 27 ayrı suçtan
toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası
bulunan A.K. isimli şahsın Sorgun ilçesinde
bulunduğunu tespit eden Yozgat Polisi
operasyonun düğmesine bastı. Saklandığı
evde polis tarafından kıskıvrak yakalanan A.K.
Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim
edildi. Murat KARATEKİN

TUROYD KIRŞEHIR,
YOZGAT iL BAŞKANI OLDU
Turizm Otel Yöneticileri
Derneği (TUROYD) Kırşehir,
Yozgat İl Başkanlığına Grand
Terme Hotel Muhasebe İnsan
Kaynakları Müdürü Sevgi
Dulkadir atandı.
Dulkadir’e görevinde
başarılar dileyen TUROYD
Genel Başkanı Ali Can Aksu;
“Amacımız Türk turizmi
ve otelcilik sektörünü
geliştirmektir.
Bu çerçevede turizm
sektörünün tüm paydaşları
arasında köprü oluşturmayı
misyon edindik.

27 AYRI
SUÇTAN
ARANIYORDU

Dayanışma ruhu
çerçevesinde turizmin hak
ettiği yere dönmesi en büyük
temennimizdir. Sektörün
sorunları bulunmaktadır.
Bu sorunları da istişare ve
ortak akıl yoluyla çözeceğiz.
Bu süreçte teşkilatlanma
çalışmalarımız da devam
etmektedir.
Bu vesileyle Kırşehir,
Yozgat İl Başkanlığı görevine
atanan Sevgi Dulkadir’i tebrik
ediyor görevinde başarılar
diliyoruz” dedi.
Tarık YILMAZ
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Bayram; dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır.
Bayram; ekmeğimizi, aşımızı ve soframızı paylaşmaktır.
Kurban; Allah’a yakınlaşmaktır.
Maddi ve manevi ibadetlerimizle Allah’a yakınlaştıran, birlik,
beraberlik ve kardeşliği en sıcak şekilde hissettiğimiz bir

Kurban Bayramı dileğiyle…

NİZAMETTİN ŞAHİNER
YOZGAT İMAM HATİP LİSELERİ
MEZUNLARI VAKFI
BAŞKANI
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom

youtube.com/YozgatCamlikTV

SPORCULAR 15 TEMMUZ

SEHiTLERiNi ANDI
Gençlik ve
Spor İl ve İlçe
Müdürlükleri
bünyesinde
açılan yaz
spor okullarına
katılan sporcular
15 Temmuz
şehitlerini andı.

Yozgat Güreş Eğitim
Merkezi güreşçileri,
Akdağmadeni İlçesinde
bulunan atletizm
sporcuları ile wushu
sporcuları 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Gününde şehitleri andı.
Sporcular, spor
salonlarında Türk
bayrağı açarak, şehitlerin
isimlerini okuyup,
‘burada’ dedi.
Yozgat Güreş Eğitim
Merkezi Güreşçileri,
antrenman öncesinde
15 Temmuz Hain darbe

girişiminde şehit olan
Yozgatlı şehitlerin
isimlerini okuyup
‘burada’ dedi. Gençlik
ve Spor Bakanlığı Spor
Okulları kapsamında
Akdağmadeni İlçe
Müdürlüğü bünyesinde
açılan atletizm
antrenmanlarına katılan
sporcular ile Wushu
Antrenmanlarına katılan
sporcular 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
gününde Türk Bayrağı
açtılar.
Murat KARATEKİN

ATA SPORUNA BÜYÜK ILGI
Yozgat’ta Gençlik ve Spor
Bakanlığını Yaz Spor Okulları
sürüyor. Yozgat Ata Gençlik ve
Spor Kulübü bünyesinde açılan
güreş antrenmanları devam
ediyor. Antrenör Atilla Kirazlı ile

Muharrem Açıkyürek, geleceğin
şampiyonlarını yetiştiriyor.
Yozgatlılar ise ata sporuna
büyük ilgi gösteriyor.
Yozgat Ata Gençlik ve Spor
Kulübü Antrenöre Atilla Kirazlı,

haftanın beş günü antrenman
yaptıklarını söyledi.
Kirazlı, “Yaz Spor Okulu
güreş antrenmanlarımız
sürüyor. Şuanda 30 sporcu ile
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Haftanın beş günü çalışma
yapıyoruz. günde üç saat
antrenman yapıyoruz. yetenekli
sporcuları Ata Spor Kulübümüz
bünyesine alıyoruz” dedi.
Murat KARATEKİN

twitter.com/CamlikGazetesi

