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Modern Türk edebiyatının günümüzdeki önemli
temsilcilerinden olan yazar Mustafa Çiftçi, Saraykent Çok
Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile edebiyat
söyleşisi gerçekleşti. Söyleşiye her sınıf kademesinden 24
öğrenci, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan,
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, öğretmenler ve
misafirler katıldı. Son dönemde özellikle herkesin ilgisini
çeken Gönül Dağı dizisine de ilham kaynağı olan Bozkırda
Altmışaltı adlı kitabı başta olmak üzere yazarın diğer
eserlerini, sanat ve hayat görüşü konuşuldu. >>> 4'TE

Ankara’da Yozgatlıları mutlu eden açılış

BASKENT’TE

YASAYACAK!

Türkiye’nin en fazla Yozgatlı nüfusuna sahip olan Başkent Ankara’nın en önemli
semti olan Çankaya’da Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önemli bir projeye imza
atarak Yozgatlıları mutlu etti. Çankaya Belediyesi tarafından 11 dönümlük alana inşa
edilen parka Yozgat’ın önemli değerlerinden sanatçı Nida Tüfekçi’nin ismi verildi.
BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI

Türk Halk Müziği sanatçısı
Müzikolog Nida Tüfekçi’nin
adını taşıyan parkın
açılışında konuşan Çankaya
Belediye Başkanı Alper
Taşdelen, “Çankaya’da
Nida Tüfekçi adını
ölümsüzleştirmek
benim için bir onur,
bir gurur kaynağı.
Yozgat’ın yiğit
insanları, mert
insanları bizim
her zaman
ALPER
gönlümüzdeydi zaten
TAŞDELEN
ama Nida Tüfekçi adını
Çankaya’da bu güzel parka vermek ayrı bir
mutluluk oldu. Ben bütün derneklerimize,
federasyonlarımıza, vakıflarımıza teşekkür
ediyorum. Yozgatlı hemşerilerimize
de buradan en kalbi muhabbetlerimi
gönderiyorum. Türk Halk Müziğine, Türk
folkloruna hizmet etmiş Yozgatlı sanatçı
Nida Tüfekçi’nin Çankaya’da sonsuza kadar
yaşayacak” dedi. >>> 2 ve 3'TE

TEŞEKKÜRLER
ALPER BAŞKAN

YENIDEN REFAH’TA

KONGRE ZAMANI
Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe
Başkanlığı 2’nci kongresini yapacak. Kongreye
tüm Yozgat halkı davet edildi. >>> 5'TE

Bakan Kasapoğlu’nu ziyaret etti

YOZGAT’A YAPILANLAR

iÇiN TEŞEKKÜR ETTi
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu’nu ziyaret etti. >>> 8'DE

NEVŞEHiR’i GEZDiLER
Duykon Kadın Kolları tarafından Nevşehir’e
gezi düzenlendi. Duykon Kadın Kolları Genel
Başkanı Aysel Arslan, “Yozgat - Nevşehir
Tanıtım ve Kültür Gezisi" etkinliğimizi başarıyla
tamamlamış olmanın mutluluğunu ve haklı
gururunu yaşamaktayız. >>> 4'TE

GÜNCEL
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Vefa Dostlukta Bağlılıkta Sebat Etmektir

AHMET
SARGIN
Vefa, sevgide devamlılık demektir. Vefa demek,
ihtiyaç hâlinde olana yardım
etmektir. İnsan dediğin
vefakâr olur. Vefakâr olmanın, yani sırf Allah rızası için
sevmenin mükâfatı büyüktür. Hadis-i şerifte buyurulur
ki: “Kıyamette hiç bir himayenin bulunmadığı zaman,
Allah’ü Teâlâ’nın himayesinde bulunacak yedi kişiden

biri, birbirini (sırf Allah rızası
için) sevenlerdir.” (Buhari)
Vefa, dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Arkadaşa
yaptığı iyiliği az görmek,
onun yaptığını çok bilmek
vefadandır. Vefa demek,
gerek hayattayken gerekse
de öldükten sonra sevgi
ve ilgiyi devam ettirmek
demektir.
Ölen bir kimseye az bir
vefa göstermek, hayatta
yapılan çok iyiliklerden daha
makbuldür. Çünkü insan,
hayattaki arkadaşına bir
iyilik edince, belki bir karşılık bekleyebilir. Arkadaşın
dost ve akrabalarını arayıp
sormak vefakârlığın şartlarındandır. Onların haklarına
riayet, arkadaşa ikram
etmekten daha kıymetlidir.
Vefanın gereğindendir ki,
insan sevdiği arkadaşının

dostlarını, akrabalarını da
sevip haklarını gözetmelidir!
Çünkü insan, yakınlarına
gösterilen ilgiye daha çok
memnun olur. Sevgi, sevgilinin her şeyini, ona yakından uzaktan ilgili olan her
şeyi sevgili kılar. Öldükten
sonra yapılacak iyiliğe riya
karışması zor olur. Ölüler
için dua ve istiğfar edilir.
Yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Hayattaki akrabalarına, dostlarına iyilik edilir.
Peygamber efendimiz,
ihtiyar bir kadına ikramda
bulundu. Sebebini soranlara, “Bu kadın, Hatice hayatta iken bize gelir giderdi.
Ahde vefa, dindendir”,
buyurdu. Onun için kırıcı ve
üzücü konuşmaktan ve sert
bakmaktan uzak durmalıdır!
Gerçek müminlerin duruşu
bile sevgi telkin eder. Böyle

bir kimse, makam sahibi
de olsa, eski arkadaşlarını arar. “Kerem sahipleri,
darlık zamanlarında kendileriyle düşüp kalkanları,
genişlik zamanlarında da
ararlar” denmiştir. Sıkıntılı
anında arkadaşın yardımına
koşmalı, “Kara gün dostu”
olmalıdır. Şeytan, nefs ve
kötü arkadaş, ara bozmaya çalıştığı için arkadaşlığı
devam ettirmek zor olur.
Bunun için, “Arkadaşlık
ince ve lâtif bir cevherdir.
Korunmasını bilmezsen
kazaya uğrar!” demişlerdir.
Bu cevheri korumak; arkadaşta kusur aramamak ve
hiçbir hatasını görmemekle
olur. Çünkü kusursuz insan
olmaz. Kusursuz insanla
herkes geçinir. Asıl yiğitlik,
kusurlu arkadaşla iyi geçinmektir. Daima onu kendine

tercih etmelidir! Vefakâr
olmanın şartlarından biri
de, dostun sevmediklerini,
düşmanlarını sevmemektir.
Dostun düşmanı ile birlikte
gezmek, düşmanlıkta ortak
olmak demektir.
Âlimler, “Evlada hizmet,
babasına hizmet demektir”
buyurmuşlardır. Evlada hizmet babayı sevindirdiği gibi,
evlada düşmanlık da babayı
üzer. Diğer yakınlarının
durumu da böyledir. Arkadaşının dostu ile düşman
olmamak veya düşmanı ile
dost olmamak da vefadandır. Arkadaş vefat ettikten
sonra da, onun yakınlarına
ilgi göstermek, sağlığında
ilgi göstermekten daha
kıymetlidir.
Eski zatlardan birinin oğluna vasiyeti şöyle: “Oğlum,
herkesle arkadaşlık edilmez.

İhtiyaç içinde olduğun zaman senden uzaklaşan,
genişlik zamanında malına
göz diken ve yükseldiği
vakit sana üstünlük taslayan kimse ile arkadaş
olma!” Vefasızlık şeytanın
hoşuna gider. Mesela arkadaşlar arasındaki sevginin
azalması, kırgınlığın zuhur
etmesi Şeytanı çok sevindirir. Şeytanı sevindirmemek,
onun oyununa gelmemek
için vefakâr olmalı, arkadaşın kusurlarını fazilet,
hakaretlerini de iltifat kabul
etmeli. İki arkadaştan biri,
diğerine sert bakınca, Şeytan sevinip oynar. Allah’ü
Teâlâ, “Şeytan, aralarını
bozmaması için, kullarım
güzel konuşsun!” buyuruyor. (İsra 53) Peygamber
Efendimiz en vefalı bir insandı. Ashabına yakınlarına,

eşlerine hep vefalı davranırdı. Elinde olanı fakire fukaraya dağıtırdı. Ashabını çok
sever onlara en güzel vefa
örneğini sergilerdi. Onun
vefasız davrandığı hiç görülmedi. Mekke’nin Fethin de
kendisine düşmanlık edip
onu göçe zorlayanları bile
affedip, bağışlamıştı. Vefa
Peygamberimizin en güzel
vasfıydı.
O halde, ihtiyacı olan
arkadaşa yardım etmeli,
ondan bir menfaat beklememeli ve ona karşı hiçbir
üstünlük göstermemelidir!
Her şeye itiraz eden, hayır
öyle değil, diyen, arkadaşlarını düşman etmekle
kalmaz, bütün insanların
nefretini kazanır. Sevdiğini
Allah için sev, sevmediklerine de Allah’ın kulları diye
saygı göster…
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Türk Halk Müziği sanatçısı
Müzikolog Nida Tüfekçi’nin
adını taşıyan parkın açılışında
konuşan Çankaya
Belediye Başkanı
Alper Taşdelen,
“Çankaya’da Nida
Tüfekçi adını
ölümsüzleştirmek
benim için
bir onur, bir
gurur kaynağı.
Yozgat’ın
yiğit insanları,
mert insanları bizim her zaman
gönlümüzdeydi zaten ama Nida
Tüfekçi adını Çankaya’da bu güzel
parka vermek ayrı bir mutluluk
oldu. Ben bütün derneklerimize,
federasyonlarımıza, vakıflarımıza
teşekkür ediyorum. Yozgatlı
hemşerilerimize de buradan en
kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum.
Türk Halk Müziğine, Türk folkloruna
hizmet etmiş Yozgatlı sanatçı Nida
Tüfekçi’nin Çankaya’da sonsuza
kadar yaşayacak” dedi.
BU KARARI BİRLİKTE ALDIK
Çalışmalarına devam
edeceklerini anlatan Taşdelen,
şunları kaydetti; “Yozgat’ın bağrı
yanık yiğit, onurlu insanları. Güzel
bir günde ve aydınlık bir günde
bir aradayız. Eylül ayından beri 25
temel atma ve açılış programımızı
devam ettiriyoruz. Bugün yine bu
açılışlarımızdan birinde beraberiz.
11 dönüme yakın bir alanı olan
içinde yürüyüş, koşu parkuru,
fitnes, çocuk oyun alanları, yeşilliği
ve yetişmiş ağaçları ile çok güzel
bir parkımızın açılışını yapıyoruz
ve Yaşamkent’e kazandırıyoruz.
Parkımızın adını da büyük onur
ve gururla Nida Tüfekçi olarak
koyduk. Nida Tüfekçi Yozgat evladı,
Yozgat’ın o güzel insanlarından bir
tanesi. Türk Halk müziğine, Türk

folkloruna çok büyük hizmet
bir isim. Büyük bir sanatçı.
Hem halk müziği, folkloruna,
icrasıyla besteleriyle ve
derlemeleriyle aynı zamanda
akademik çalışmalarıyla çok
büyük bir katkı sağlamış
olan büyük bir sanatçı.
Yozgat Derneklerimizle,
federasyon ve
vakıflarımızla biz
Çankaya’da Nida Tüfekçi
adını yaşatma kararını
birlikte aldık. Çünkü Nida
Tüfekçi adını yaşatmak bizim için
bir onurdur ve gururdur. Bugün
bu güzel parkımıza nida Tüfekçi
adını verdik. Çünkü Nida Tüfekçi
ismi adına yaraşır yakışır bir parkta
yaşamalıydı. Ben belediye başkanı
olarak Nida Tüfekçi adının bu parkta
yaşayacak olmasından Çankaya’da
yaşayacak olmasından da büyük bir
mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum.”
HALKA HİZMET HAKKA
HİZMET
Halka hizmet etmeyi hakka
hizmet olarak değerlendiren
Taşdelen, “Biz belediyeciliği halka
hizmet olarak görüyoruz, halka
hizmet eden aynı zamanda hakka

hizmet eder mantığıyla bakıyoruz.
Bu hizmetleri gerçekleştirirken
kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi
ayırt etmeden yaratılanı yaratandan
ötürü seven anlayışla hareket
ediyoruz. Kreşlerimiz, engelli
merkezlerimiz, kültür merkezlerimiz,
Çankaya Evlerimiz, parklarımız var.
Bir bu kadarı da 2022 ve 2023’de
olacak ve Çankaya Belediyesi
halkçı belediyeciliğin yıldızı olarak
parlamaya devam edecek. Çankaya
Belediyesinin hizmet aşkı hizmet
azmi devam edecektir. Bize bu aşkı,
azmi kazandıran en önemli unsur
Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü
biz Atamıza öyle kuru sözle değil
çalışarak, üreterek layık olacağımıza
inanıyoruz. Ne kadar fazla
çalışırsak ne kadar fazla üretirsek,
belediyemizi ne kadar halkla birebir
tutarsak o kadar Atamıza layık
olacağız” şeklinde konuştu.
GURUR VERİCİ
Park açılışına katılan CHP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun,
“Böyle güzel bir parkın açılışında
bulunmaktan, Türkiye’nin bir
değerinin isminin yaşatılmasından
ve bu bölgede de güzel bir
semtte de oldukça yeşil donatılı

metrekare olarak da 10 dekar bir
alanın yaşatılması gerçekten gurur
verici” dedi. Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen’in göreve
geldiği günden bu yana yoğun bir
çalışma içinde olduğunu anlatan
Torun, “Birçok ilkleri Çankaya’da
gerçekleştirdiniz. Bütçe çalışmaları,
yeşil alan çalışmaları olarak
ortaya koyduğunuz birçok eser ile
gururumuz oldunuz. Belediyecilik
tabi size miras kaldı. Duayen
belediye başkanımız Doğan
Taşdelen’i rahmet ve minnetle
anıyoruz. Bizim de örnek aldığımız
bir başkandı. Onun geleneğini de
siz yaşatıyorsunuz. Biz de bundan
mutluluk duyuyoruz. Güzel bir
günde güzel bir parkın açılışında
bir aradayız. Önemli bir ismin
yaşatıldığı Nida Tüfekçi isminin
yaşatıldığı bu parkın açılışında
bir arada olmaktan son derece
mutluyum. Tabi parkın ismi de
anlamlı. Nida Tüfekçi ismi burada
sonsuza kadar yaşayacak. Yozgatlı
hemşerilerim de bu gururu hep
yaşamış olacaklar” şeklinde
konuştu.
YOZGATLILAR KATILDI
Yozgat’ın yetiştirdiği sanatçı Nida
Tüfekçi adını taşıyan park 11 dönüm
üzerinde hizmet verecek. Koşu yolu,
kondisyon alanı, çocuk oyun alanı
ve yeşil alanı ile ferah bir yaşam
alanına dönüşen parkın yapımında
büyük emeği olan Çankaya
Belediyesi İmar A.Ş Genel Müdürü
Hüsnü Gürsoy’un yanı sıra, Yozgat
Demokrat Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mesut İbiş, Çankaya
Yozgatlılar Dernek Başkanı
Halil Özkan, Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Başkanı Ahmet Koç
ve çok sayıda vatandaş, Çankaya
ve Mamak CHP ilçe başkanları da
katıldı.
ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Çankaya Yozgatlılar Derneği
Başkanı Halil Özkan, Nida Tüfekçi
isminin ölümsüzleştirildiğini
belirterek, “Bugün iki defa
mutluyum. Çünkü çok değerli
hemşerimiz Nida Tüfekçi’nin ismi
güzel bir semtte, Çankaya’da
Yaşam kentte ölümsüzleştiriliyor.
Başkanımızın hızına yetişmek
mümkün değil. Bir hafta önce
konuştuk. Bu hafta açıyorum dedi.
Yozgatlılar adına ve Çankaya’daki
hemşerilerimiz adına teşekkür
ediyorum. Bugün gerçekten şunu
gördüm ki Yozgatlı istediği anda
Ankara’da çok yoğun bir şekilde
toplanabiliyor. Bu potansiyeli, gücü
her zaman kullanması gerekiyor.
İstediği her şeyi de alabilecek
güçte. Bugün Çankaya Yaşamkent’te
açıldı ama bunun Ankara’nın bütün
semtlerinde daha güçlüyüz. Bir
araya geldiğimizde biz Ankara’yı
sallarız. Yozgat’taki hemşerilerimiz.
Anamız babamız orada. Orada
doğduk ama burada doyuyoruz.
Burada yapılan bir şey Yozgat’ı da
ilgilendiriyor. Sizlere de teşekkür
ediyorum. Burayı hareketlendirdiniz.
İnşallah başka semtlerde de bu
şekilde buluşmayı diliyorum” dedi.
TEŞEKKÜR EDERİM
Sadık Ekinci, Yozgatlı olduğunu
ve Ankara’da yaşadığını belirterek,
şunları söyledi; “Nida Tüfekçi gibi
bir değerin bu şekilde anılması
bizleri hakikaten gururlandırdı. Alper
Taşdelen ve ekibine çok teşekkür
ediyorum.”
SONSUZA KADAR YAŞAYACAK
Yozgatlı Dernekler
Federasyonuna bağlı Yozgat Merkez
Başınayayla Köyü Dernek Başkanı
Mehmet Bulut: “Yozgatlı Dernekler
Federasyonuna bağlı Yozgat
Merkez Başınayayla köyü Dernek
Başkanıyım. Çankaya belediye
başkanımıza teşekkür ederiz.
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Alış: 832.76
Satış: 887.00

DOLAR

Alış: 9.19
Satış: 9.22

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

13/2
12/-2
14/1
17/3

DAMLA
YAŞAM ECZANESİ
ECZANESi
Kentpark yolu Yimpaş Avm
Karşısı No:2
217 25 55

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 10.64
Satış: 10.70

Çeyrek Altın

14/3

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:24 06:47 12:31 15:34 18:05 19:23

Ankara’da Yozgatlı olmak!

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Gurbetin en yakın
adresi Başkent…
Türkiye’nin Başkenti, biz Yozgatlılar’ın gurbet başkenti.
En çok da Ankara’ya gitmişiz yıllar
yılı…

Ankaralı olmak için
değil, Ankara’da doymak için gitmişiz.
Gidiş zor olmuş…
ozgat’ta Sarıhacılı’yı, oradan Elmadağ’ı geçmek çok
ama çok zor olmuş.
Ve gidenler yenilerine yol açmış.
Her yol, yeni gurbet
hikayeleri başlatmış
Ankara’da.
Ve bu gün ülkenin
kalbinde, başkentinde yaklaşık 1 milyon
Yozgatlı’nın yaşadığından bahsediliyor.
Bir milyon rakamının neresindeyiz
bilmem ama kesinlikle Yozgat’tan daha

fazla nüfusun dünyada Ankara’da yaşadığı
aşikar.
Gurbette bir şehir
kurmuşuz vesselam.
Ve bugün Angaralıyız gardaş…
Bizler Ankaralı
Yozgatlılar’ız…
ÇANKAYA’DA
BİR
YOZGAT
AÇILIŞI
Çankaya, Ankara’nın en büyük
semtlerinden bir
tanesi.
Çankaya’da Ankaralı Yozgatlılar için
çok özel bir program
vardı.
O programda biz

de olmalıydık, Yozgatlılar adına bir
duruş sergilemek,
Yozgatlı’ya değer
veren bir belediye
başkanına kadirşinas
bir duruş göstermek
gerekirdi.
Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen, Yozgat’ın yetiştirdiği, Türkiye’ye malolmuş çok kıymetli
bir ismi, bir sanat
devinin ismini parkta
yaşattı.
Yaşamkent Mahallesi’ne kazandırdığı
parka ‘Nida Tüfekçi
Parkı’ ismini vererek
Yozgatlılar’a verdiği
önemi, değeri ve öze-

ni gösterdi.
Alper Başkan’a
Yozgatlılar adına teşekkür ediyorum.
Böylesine kıymetli
bir açılışa Ankara’daki
Yozgatlı federasyon,
dernek ve vakıf temsilcilerinin katılması
ile ayrı bir güzellik
kattı.
Belki de uzun süredir ilk defa ortak bir
paydada buluşma ortamı sağlanmış oldu
biz Yozgatlılar adına.
Sayın Başkan’a da
bir Yozgatlı olarak
sohbetimiz sırasında
teşekkürlerimi ilettim.
Bundan sonraki
süreçte çalışmalarını,

projelerini, ortaya
koyduğu pozitif ve
kucaklayıcı duruşu
Yozgat Çamlık Medya
olarak yakinen takip
edeceğiz.
Dünün gurbetçileri,
Bugünün Ankaralı
Yozgatlılar’ına verdiği hediye inanın çok
kıymetli.
Yozgat’ta dahi hak
ettiği değeri yeterince
bulamayan Nida Tüfekçi ismini yaşatmak
adına Sayın Başkan’ın
ortaya koyduğu duruş
aslında Anadolu insanına verdiği değerin
de bir nişanesi.
Açılışta bulunmaktan, o anları ölüm-

süzleştirmek adına
Çamlık Medya olarak,
ekibimle yer almaktan son derece mutluluk duydum.
Ankaralı Yozgatlılar’a gelince, onlar
ister 1 milyon ister 1
kişilik nüfusa sahip
olsun bulundukları
yerlere değer katarlar.
Bu değerin sirayeti noktasında bizler
görevimizi enerjimizin
son limitine kadar
yapmaya hazır ve
nazırız.
Hayırlı olsun
Ankara
Hayırlı olsun
Yozgatlı…

Ankara’da Yozgatlıları mutlu eden açılış

BASKENT’TE

YASAYACAK!

Türkiye’nin en fazla Yozgatlı nüfusuna sahip olan Başkent Ankara’nın en önemli semti
olan Çankaya’da Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önemli bir projeye imza atarak
Yozgatlıları mutlu etti. Çankaya Belediyesi tarafından 11 dönümlük alana inşa edilen
parka Yozgat’ın önemli değerlerinden sanatçı Nida Tüfekçi’nin ismi verildi.

Nida Tüfekçi adı sonsuza kadar
yaşayacak” dedi.
GURUR DUYDUK
Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Başkanı Ahmet Koç,
“Bugün çok sevinçliyiz. Ankara’da
Çankaya Belediyesi tarafından
Yozgat’ımızın yetiştirdiği özellikle
Akdağmadeni’nin yetiştirdiği
ve dünyaya mal olmuş Nida
Tüfekçi’nin isminin verilmesinde
sevinçliyiz ve gurur duyduk. Açılışın
Yaşamkent mahallesinde adının
yaşatılması Yozgatlılar olarak bizleri
gururlandırdı. Ben Çankaya belediye
başkanımıza teşekkür ediyorum.
Onun ekibine de teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
SONSUZA KADAR YAŞASIN
Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma
Vakfı Başkanı Durak Turan Düz ise
emeği geçen herkese teşekkür
ederek, şöyle konuştu; “Başkent
Ankara’mızın Çankaya ilçesinde
böyle güzel bir alanda 11 dönüme
yakın bir yerde Türk folkrolüne
büyük emeği olan Yozgat’ın medarı
İftiharı değerli unutulmaz ve yad ile
andığımız Nida Tüfekçi’nin adının
bir parkta açmanın onuru ve gururu
içerisindeyiz. Çankaya Belediye
Başkanımıza ve bu parkta emeği ve
hizmeti geçenlere, adın verilmesinde
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Sonsuza kadar yaşasın istiyorum.”
BÜYÜK EMEK
Parkın önemli bir emeğin
sonucu olduğunu kaydeden KonutSen Başkanı Uğur Gözel, “Burada
parkın açılmasına vesile olan
başta Alper Başkan olmak üzere
emeği geçen Yozgatlı dernekler
varsa parkın açılmasına vesile
olan herkese teşekkür ediyorum.
Gayet gurur verici. Bu kadar çok
Yozgatlının yaşamış olduğu bu
başkentte tabii ki bu tür etkinliklerin
ve faaliyetlerin artması, bu tür

şeylere isimlerin verilmesi ve
ölümsüzleştirilmesi bizlere de gurur
veriyor. Emeklerinden dolayı herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
ANLAMLI BİR AÇILIŞ
Yozgat Demokrat Dernekler
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut İbiş,
geçen hafta yapılan kongrede tekrar
başkan seçildiğini anımsatarak,
şunları söyledi; “Geçen hafta genel
kongremiz vardı tekrar seçildik.
Yozgatlıya hizmet etmeye devam
edeceğiz. Ahmet Başkanım, Vakıf
başkanım ile hizmet etmeye devam
edeceğiz. Alper Başkanın güzel
anlamlı bir açılışına katıldık. Bizim
için değerli. Kendisine teşekkür
ederiz. Yozgat için yapılan her
hizmette gönül gönüle, el ele hep
beraber yapacağız.”
GURUR DUYDUK
Yenifakılı ilçesi ve Çevresi
Derneği Başkanı Ramazan İler,
“Yozgat’ın değerini Çankaya
belediyesinin yaşatması bizleri
gururlandırdı. Biz Yozgatlı olarak
gurur duyduk. Çankaya Belediye
Başkanımıza ve emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
ANILMASINI İSTİYORUZ
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Hikmet

Selvi: Çankaya belediye başkanımıza
teşekkür ediyoruz. Parkın dışında
birde kültür insanının kültür
merkezlerinde isminin yaşatılmasını
ve anılmasını istiyoruz.
SAĞ OLSUN
Saray Köyü Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa
Orhan: Alper başkanımıza bu güzel
jestinden dolayı Yozgatlılar adına çok
teşekkür ediyorum. Sağ olsun var
olsun.
Ankara Yozgatlı Dernekler
Federasyonu Kadın Kolları Başkanı
Gülümser Gürsu: Çankaya
belediyemize çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Kadın Kolları Yönetim Kurulu
Üyesi Canan Demirtay: Çankaya
belediyesine hayırlı uğurlu olsun.
Bol bol insanlara sağlıklı sıhhatli
yürüyüşler diliyorum.
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi: Mürvet Nazlı:
Bende bu ince düşüncelerinden
dolayı Çankaya belediye Başkanımıza
teşekkür ediyorum.
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Eğitim Sosyal İşler Başkan Yardımcısı
Tevfik Ardıçlı: “Ben bir Yozgatlı
olarak Türkiye’ye mal olmuş Yozgatlı

Nida Tüfekçi’nin isminin böyle güzel
bir parka verilmesinden dolayı sayın
belediye başkanımıza teşekkür
ediyorum” dedi.
KÜLTÜR ELÇİSİ
Çankaya Yozgatlılar Derneği
Başkan Yardımcısı Metin Algül,
şöyle konuştu; “Nida Tüfekçi bir
kültür elçisi. Sadece Çankaya’nın,
Ankara’nın değil, tüm Türkiye’nin
gönlünü fethetmiş bir kültür elçimiz.
Onun isminin Çankaya gibi büyük
bir ilçede yaşatılması bizim için
gurur kaynağı. Çankaya Belediye
Başkanımız Alper Taşdelen’e,
Federasyon başkanlarıma, dernek
yöneticilerime, tüm hemşerilerime
hayırlı olsun. İnşallah Nida Tüfekçi
ismini Çankaya’da daha farklı
alanlarda yaşatmaya gönül birliği
içerisinde çalışacağız. Sadece
Çankaya’da değil de Altındağ’da
Mamak’ta Yozgat’ımızın değerlerinin
isimlerinin yaşatılmasını da
başkanlarımız gereğini yaparlar.”
Yozgat Akdağmadeni Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Danışma Kurulu

Üyesi Hami Özalan, “Nida Tüfekçi
Yozgat’ın yetiştirdiği en büyük
sanatçılardan en büyük değerlerden
bir tanesi. Ben de Akdağmadenili
olmam hasebi ile onun isminin
Ankara’nın güzide bir ilçesinde
yaşatılmasında çok büyük mutluluk
duydum. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
Aşağı Öveçler Mahallesi
Muhtarı Kemal Üngörmüş, “Sayın
Alper başkanıma böyle bir yeri
bizlere takdim ettiğim için teşekkür
ediyorum. Böyle çalışmaların
artırılmasını bekliyoruz” dedi.
DEVAMI GELSİN
Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Keçiören Bölge Başkanı, Saraykent
Dedefakılı Dernek Başkanı Hasan
Atak, Başkan Taşdelen’e böyle
bir parkı kendilerine kazandırdığı
için teşekkür etti. Atak, “Biz bunun
devamını Keçiören’de de bekliyoruz
inşallah. Mamak’ta Altındağ’da
yapmak istiyoruz. İnşallah oranın
yöneticileri de bizleri duyar” dedi.
Eda DEMİREL
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Asrın projesinde sona doğru

GENEL MÜDÜR YOZGAT'TA

iNCELEME YAPTI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Genel Müdürü Metin Akbaş, AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren projesi
şantiyelerinde inceleme yaptı.

ÖĞRENCILERLE BULUŞTU

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Genel Müdürü Metin Akbaş, Ankara-Sivas
Yüksek Hızlı Tren projesi şantiyelerinde
inceleme yaptı.
Yozgat ve Kırıkkale şantiyelerini ziyaret eden
Akbaş, Yozgat YHT Garının fotoğraflarını ise ilk
kez paylaştı.
Akbaş sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verdi:
“Yozgat’tayız! Balışeyh’teki incelemelerimizin
ardından YHT Setiyle bir sonraki durağımız
Yozgat’a ulaştık.
Yozgat YHT Gar sahasında devam eden
çalışmaları yerinde inceledik. İnşa süreci

hakkında mesai arkadaşlarımızdan bilgi
aldık, değerlendirmelerde bulunduk. Modern
ulaşımın tüm bileşenlerinin eksiksiz uygulandığı
projemizin ilerleme durumu ve çalışmaları
hakkında yüklenici firmalardan brifing aldık,
değerlendirmelerde bulunduk. T15 Tünelinde
şantiye gezisi gerçekleştirerek çalışmaları
yerinde inceledik, işçilerimizle sohbet ettik.
Kırıkkkale’deyiz! Bakan Yardımcımız Sayın
Enver İskurt Bey’in iştirakleriyle inşa sürecinde
sona yaklaştığımız Ankara-Sivas YHT projesi
yapım işlerini yerinde incelemek için Kırıkkale
Yahşihan Şantiyesini ziyaret ettik.”
Murat KARATEKIN

Modern Türk edebiyatının günümüzdeki
önemli temsilcilerinden olan yazar Mustafa
Çiftçi, Saraykent Çok Programlı Anadolu
Lisesi’nde öğrenciler ile edebiyat söyleşisi
gerçekleşti.
Söyleşiye her sınıf kademesinden
24 öğrenci, Saraykent İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Doğan, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Hüseyin Çiftçi, öğretmenler ve
misafirler katıldı. Son dönemde özellikle
herkesin ilgisini çeken Gönül Dağı dizisine
de ilham kaynağı olan Bozkırda Altmışaltı
adlı kitabı başta olmak üzere yazarın
diğer eserlerini, sanat ve hayat görüşü
konuşuldu.
Bozkırda Altmışaltı eseri ile tebessüm
ederek memlekete ve insanımıza bakıldı.
Mustafa Çiftci’nin, yazı yolculuğundan
tadına doyulmaz, keyifli bir sohbet
gerçekleştirildi. Memlekette hasıl olan
acı-komik durumlar, gündelik yaşamı
kolaylaştıracak tavsiyeler, zamana
yenilen zanaatlar, çağa ayak uydurma
telaşı, çocukluk, taşra, anne sevgisi,
edebiyat, sinema, popüler kültür ve daha

nice mevzuları değinen, Bozkırın kalemi
Çiftçi'nin hayata ve insanlara tükenmeyen
bir merakla bakışına değinildi.
Mustafa Çiftçi gözlemlerini,
tecrübelerini okurlarıyla ve
öğrencilerimizle tatlı bir sohbet havasında
paylaştı. Kâh hüzünle kâh neşeyle;
her daim hissetmek ve hissettirmek
gayretiyle yazdığına şahit olan misafirler
Mustafa Çiftçi’yi can kulağıyla dinleyip
sorularına cevap aradılar. Saraykent
Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, Z
kütüphanesinde gerçekleştirilen söyleşide
tüm katılımcıların yüreğini ısıtacak, yüzünü
gülümsetecek, içini ferahlatacak dostane
bir ortam oluştu.
Kedere, derde-sıkıntıya, şifa niyetine,
içten, iyimser ve insancıl bir sohbet
gerçekleştiği için Okul Müdürü sayın
Rıza Uslu, yazar Mustafa Çiftçi'ye,
öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve
katılımcılara teşekkürlerini sundu. İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan günün
anısına Mustafa Çiftçi’ye hediye takdim
etti. İHA

NEVŞEHiR’i

GEZDiLER
Duykon Kadın Kolları tarafından Nevşehir’e
gezi düzenlendi. Duykon Kadın Kolları Genel
Başkanı Aysel Arslan, “Yozgat - Nevşehir
Tanıtım ve Kültür Gezisi" etkinliğimizi başarıyla
tamamlamış olmanın mutluluğunu ve haklı
gururunu yaşamaktayız. "Kardeş-Şehir" projemiz
kapsamında verdiğimiz sözü tutarak ilk
turumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.
KADINLARA YÖNELİK
Yaptıkları gezi hakkında bilgi veren Arslan,
“ Kadınlara yönelik yaptığımız bu etkinliğimizin
amacı her iki ildeki coğrafi, kültürel ve tarihi
değerleri birebir görerek, kıyaslayarak hem
kadın girişimini artırmak hem de Yozgat'ımızın
Nevşehir gibi turizme açılmasını hatta ön
plana çıkmasını sağlamak. Aynı zamanda
turizm ve istihdam fikirleriyle memleketimizin
ekonomik refahına katkı sağlamak ve genç göçü
engellemek. Turumuza Çamlık, Kazankaya
Kanyonu, Haceş Müzesi, Sefa Termal, Sarıkaya
Roma Hamamı, Kapadokya'da Avanos Sallanan
Köprü, Uçhisar Kalesi, Ürgüp, Üç Güzeller
Peribacaları, Göreme açık hava müzesi ve Hacı
Bektaşi Veli ziyaretimizden sonra gezimizi
Yerköy'de noktaladık” şeklinde konuştu.
Arslan, etkinliği düzenlemede emeği
geçenlere teşekkür etti.

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012
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YENIDEN REFAH’TA

KONGRE ZAMANI

Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı 2’nci

kongresini yapacak. Kongreye tüm Yozgat halkı davet edildi.
Kongreye tek aday olarak katılacak olan
Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Salih
Suntay, 23 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de
Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde yapılacak
kongreye tüm Yozgatlılar’ı davet etti.
Suntay, gazetemizi ziyaret ederek kongre
süreci hakkında bilgi verdi.
Türkiye’de ve Yozgat’ta ciddi anlamda
teşkilatlanan Yeniden Refah Partisi’nin
kongrelerle yenilendiğini, güç kazandığını
kaydeden Suntay, merkez ilçe kongresine partili
partisiz tüm Yozgatlılar’ı davet etti.
Tarık YILMAZ

iSLAM’DA SOHBETi

ANLATTI

“PROJE ÜRETİYORUZ”

Sarıkaya Derkaplancı Köyü Derneği Başkanı
Adnan Yılmaz, kısıtlı imkanlarına rağmen
köylülerine verdiği sözü gerçekleştirerek adeta bir
mucizeye imza attı.
Daha önce Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Keçiören-Yenimahalle ve Pursaklar Bölge
Başkanlığı dönemlerinde Yozgatlılara Keçiören’de
Kınalı Hasan Evi ve Parkını kazandıran,
Yenimahalle ve Pursaklar’da Yozgatlıları mekan
sahibi etme adına bugün bile adı geçen ilçelerde
gündemde duran etkili projeleriyle adından
söz ettiren Yılmaz, Derneği adına almış olduğu
görkemli tesisin açılışına hazırlanıyor. Yılmaz,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “ Biz dedikodu
değil proje üretiyoruz, iş yapıyoruz. İnsanları birlik
ve beraberlik sarmalında birleştirmeye çalışıyoruz.
İçimizde kendini verimsiz hisseden arkadaşlarımız,
yerini işgal etmekte direnmiyor, daha verimli

olacak arkadaşına görevini devrederek ayrılıyor.
Tüm köylülerimle kol kola yürümenin gururunu,
onurunu yaşıyorum. Bu projem vaadimden çok
erken gerçekleşti diye yan gelip yatmayacağım.
Daha yeni yeni projelerle Derneğim adına daha
çok güzellikler yaşatmaya devam edeceğim.
Gerek gurbetteki gerek Ankara ve İstanbul da
yaşayan güzel köyümün güzel insanlarına ne kadar
teşekkür etsem az çünkü bu dernek yönetimime ve
bana güvenmenin duygusu bu olsa gerek güven
olmayan bir yönetim ile hiç bir şey olmuyor ben
ve yönetimime güvenen köylülerimize ve Yozgatlı
hemşerilerime de teşekkür ediyorum” dedi.
HABER MERKEZİ

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Ensar
Vakfı Yozgat Şubesinde konferans
verdi. Gülden, vakıf üyelerine 'İslam'da
sohbet ve önemini' anlattı.
Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı
Hasan Kandemir, her hafta
farklı konu ve konuklarla
ile yatsı namazı sonrası
Ensar sohbetlerinin
olacağını söyledi.
Vakıf Başkanı Hasan
Kandemir yaptığı
açıklamada, bu hafta
düzenlenen Ensar
sohbetlerinin konuğunun
İl Müftüsü Ali Gülden
olduğunu belirterek,
Müftü Gülden’in
“İslam’da sohbet ve önemi konulu”
sohbetle katılımcılarla hoş bir sohbet
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kandemir, “Her hafta Salı günleri

yatsı namazından sonra farklı konu
ve konuklarla alanında uzman
hocalarımızla Ensar sohbetlerimiz
olacak. Malum kış ayına giriyoruz.
Bizde vakfımızda bu uzun kış gecelerini
daha güzel değerlendirme
adına böyle bir program
gerçekleştirmeyi
düşündük. Bu haftaki
konuğumuz İl Müftümüz
Sayın Ali Gülden’di Sayın
Müftümüz’le “İslam’da
sohbet ve önemi konulu”
oldukça güzel verimli bir
sohbet gerçekleştirdik.
Bundan sonrada her hafta
Salı günü yatsı namazından
sonra bu tür sohbetlerimiz
devam edecek. Bu vesile ile Müftümüze
ve değerli katılımcılarımıza teşekkür
ediyoruz.”diye konuştu.
Haber Merkezi

TEŞEKKÜR

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bizleri unutmayan
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
Bizleri İçişleri Bakanlığında ağırlayan, misafir eden
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya
Bizleri Yozgat'ta ağırlayan
Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'a
Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse'ye
Bizleri ziyaret eden, çiçek gönderen ve telefonla arayıp
günümüzü kutlayan
Siyasi Parti İl Başkanlarına ve yöneticilerine
Kurum Müdürlerine ve Vatandaşlarımıza
teşekkür ederiz.

MUSTAFA SEVIMLI
Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı
Mehmet UZEL
Yozgat Köy Muhtarlar
Derneği Başkanı

Abdulkadir& Nadir Açıkgöz
Abdulsamet& Furkan Açıkgöz

MASFALLI VE KÖRÜKLÜ TENTENE-KAMP ÇADIRI
ŞEMSİYE-KAMYON BRANDA- BUĞDAY ÇADIRI
VE HERTÜRLÜ ÇADIR BRANDA TAMİRİ
VE İMALATI YAPILIR.

TEL: (0354) 414 04 04-GSM:0544 732 05 58-0532 632 05 58
Yenidoğan Mah. Sivas Cad. Hamam Yolu No:2 SORGUN/YOZGAT
saracoglubranda@gmail.com-www.saracoglubranda.com.tr
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ:

“BAŞARIYA ODAKLANDIK”
'21 EKIM DÜNYA

GAZETECILER
Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi bünyesinde, 2021-2022 eğitimöğretim döneminde fakülte bölümlerine
yeni yerleşen öğrencilerin, üniversite ve
çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak,
bölümlerin yapısını ve olanaklarını
tanımalarına yardımcı olmak amacıyla
oryantasyon programı düzenlendi.
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen
oryantasyon programına Yozgat Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney,
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü,
öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Güçlü, iki yıllık bir ayrılıktan sonra
bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını
belirterek öğretim dönemini sağlıklı bir
şekilde devam ettirebilmek için hijyen, maske
ve mesafe kurallarına uyulması noktasında
hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine vurgu
yaptı.
Teorik ve uygulamalı dersler kapsamında
en iyi ve kaliteli eğitim öğretimi sunmaya
çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Güçlü, her
öğrenciyi birer evlat olarak gördüklerini ve
vatana, millete hizmet edecek fertler olarak
yetiştirmek istediklerinin altını çizdi.
“Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan
hasretle beklediğimiz ve çok özlediğimiz
öğrencilerimizle bir arada olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek konuşmasına
başlayan Rektör Karadağ, "Yozgat Bozok
Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak sizleri
aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz"
dedi.

Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yozgat Bozok Üniversitesi bütün branşlarda
öğrencilerini her alanda donanımlı ve yetkin,
her alanda daha iyisini yapabilecek bir
donanımda yetiştirmeyi hedefine koydu.
Yozgat Bozok Üniversitesi akademiyaya
hitap ederken eğitim-öğretimde de en iyisini
nasıl yapabilirizin hep gayret ve çabası
içindedir. Bu temelde biz Üniversite yönetimi
olarak bu ülkenin yarınları, geleceği olan
sizleri çok daha iyi yetiştirmek için her ne
yapılması gerekiyorsa bunun gayret ve çabası
içinde olduk ve olacağız inşallah. Altyapı
imkanlarının daha güçlü olması noktasında da
daha iyi olmanın hedeflerini sürekli dikkate
alarak sizleri en iyi şekilde yetiştirmek
istiyoruz.
Sporcu zeki olacak, sporcu çevik olacak
ama sporcu aynı zamanda ahlaklı olacak.
Ahlak bir erdem olarak varsa o kişide,
o zaman bu sporcu olur, hukukçu olur,
eğitimci olur, öğretmen olur ve mesleğini
en iyi şekilde icra eden bir birey olur. Bu
erdem, ahlak ve liyakat bu ülkenin yarınları
ve geleceği olan siz öğrencilerimizde
var olduğunda geleceğin Türkiye'si daha
müreffeh ve hayallerin gerçekleştiği bir ülke
haline gelecektir.
Biz sizleri her açıdan donanımlı her açıdan
yetkin ama bir o kadar da haddini ve hududu
bilen, vatanına milletine bayrağına bağlı ve
sürekli ülkesine bir şeyler katmaya gayret
eden bireyler olarak yetiştirmeyi hedef olarak
belirledik.
Yozgat Bozok Üniversitesi hedefini sürekli
ileriye sürekli daha yükseğe odaklamış bir

üniversite. "Kararlılıkla, Başarıya..." mottosuyla
başarıya odaklanmış bir üniversite. Yozgat
Bozok Üniversitesi hem eğitim-öğretim
süreçlerinde kararlı ve başarıya odaklı bir
Üniversite olarak araştırma ve geliştirme
faaliyetleri noktasında da çok üst çıtalara
tırmanan bir üniversitedir. Marka üniversite
olma noktasında emin adımlarla ilerleyen bir
üniversitedir.
2019’da Yozgat Bozok Üniversitesi
üniversitelerin bilimsel çalışmalarının yer
verildiği sıralamada 42. sırada yer alırken
2020 içerisinde 21. sıraya yükseldi. Biz
marka üniversite olmanın hedeflerine
odaklanmıştık ve bir şeye inanmıştık.
Üniversitemiz akademik donanımı, genç ve
dinamik deneyimli kadrosuyla başarmalı,
başaracak demiştik. Burada bir kararlığımız
vardı. Sizlerin de bu nokta da hedefleriniz
ve hayalleriniz olsun. Kendinizi başarıya
odaklayın. 1. Sınıftan itibaren mesleğimde
kendi alanımda en iyisi olmalıyım, en iyisini
başarmalıyım, diye hedefler belirleyin. Bunun
azim ve karalılığı hiçbir zaman sizde eksik
olmasın. Bu motivasyon sürekli olarak taze ve
zinde olsun. İnanın başarılar da beraberinde
gelecek. Bu başarı hem sizlerin, hem ailenizin
hem de bizlerin gururu olacak."
Açılış konuşmalarının ardından
öğrencilere fakülte bölümleri ve öğretim
elemanları hakkında bilgiler verildi.
Üniversite ve kampüs hayatının işleyişine
yönelik bilgilendirmelerin de yapıldığı
programda üniversitenin akademik ve
idari birimleri ile süreçler hakkında bilgiler
aktarıldı. HABER MERKEZİ

GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 21
Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir
mesaj yayımladı.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,
Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez
unsurlarından birisinin basın olduğunu söyledi.
Gazetecilerin, haber alma özgürlüğü,
toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve
fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi
açısından büyük bir sorumluluğa sahip
olduğunu belirten Başkan Ferhat Yılmaz,
yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Gazetecilik geçmişten günümüze önemini
koruyan kutsal mesleklerden biridir. Dünyanın
her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak
toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde
ulaşmasında aracı olan her türlü zorluğa
ve sıkıntıya rağmen fedakârca ve özverili
bir şekilde çalışan basın mensuplarımız
mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı
bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek
için verdikleri mücadele her türlü takdiri hak
etmektedir. Toplumsal bilinci ve kamu yararını
gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu
çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın
kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri
halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan
başta İlimiz ve İlçemizde faaliyet gösteren
tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim
Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek
hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.
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Kırıkkale’nin
Delice ilçesinde
kontrolden çıkan
otomobilin takla
atarak şarampole
yuvarlandığı kazada
2 kişi hayatını
kaybederken, 2 kişi
de yaralandı.
Kaza, sabah
saatlerinde
Kırıkkale-Yozgat
karayolu Delice
ilçesi geçişinde
meydana geldi.
Edinilen bilgilere
göre, Mazlum Metin
(51) idaresindeki 35
CTY52 plakalı Fiat
marka otomobil,
sürücüsünün
direksiyon
hakimiyetini
kaybetmesi
neticesinde takla
atarak şarampole
devrildi.
Kazada

otomobilde bulunan
4 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine
olay yerine sağlık,
polis ve jandarma
ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan
sürücü Mazlum
Metin, Mecbure
Metin (51), Zeynep
Ateş (78) ve Remzi
Ateş (79), yapılan
ilk müdahalelerinin
ardından
hastanelere
kaldırıldı.
Tedavi altına
alınan yaralılardan
Zeynep Ateş ve
Remzi Ateş, yapılan
tüm müdahalelere
rağmen
kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların
tedavisinin ise
devam ettiği
öğrenildi. İHA
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Yozgat Mûsıkî Geleneğinin Beyanıdır -2

BURHANETTİN
KAPUSUZOĞLU
camlikgazetesi@gmail.com

Anonim ezgiler;
Nazi’den koşmalar,
“Dahdiri diri de dön
beri de” enterasan
havalar, erkek kadın
halay havaları; “Ada
düdüğü” (nay düdük)
adlı gürgenden yapılmış kalın bir kavaldan
ezgiler, davul zurna ile çalınan halay
ezgileri, ağırlama,
yeldirme, yelleme,
yanlama, hotlama ve
yeldirmesi, kol oyunu
ve yeldirmesi, Papini
ve yeldirmesi, Keçeli
keriboz ve ağırlaması,
Kara kuşun kanadı
(sözlü), Dilo ve ağırlaması, Allı durnalar
gibi ezgiler kaydettik.
Yozgat’ta kırık havaya, oyun havalarına
“şıngılım” da diyorlar.
Yozgat içinde hâlâ
güzel bağlama, dolaylarında güzel kaval ve
davul zurna çalanlar,
güzel oyun oynayanlar
vardır. Yozgat dolayları da bozlak söylüyor ve halay çekiyor.
Biz Akdağmadeni’nde

kesik kerem, uzun
havalar, evvel bahar,
yüce dağ, Türkmeni
bozlağı… gibi ezgiler;
davul zurnadan üç
ayak yanlaması ve
yeldirmesi, çiçek dağı
ve yeldirmesi, kadın
halayı ve yeldirmesi,
gelin hâlayı, gelin bindirme, yürütme havaları, hopbare, sin sin
havaları, ayrıca kabak
halayı, ardıç halayı,
ova yanlaması, yayık
halayı, daban halayı,
keklik halayı, halime halayı, Haymana
halayı gibi havalar
kaydettik. Akdağmadeni tarafında kırık
havalara ‘yeşilleme’
diyorlar. Sorgun’da
taklidi temsili kartal
halayı, içinde ellerin
sert bir şekilde birbirine çarpıldığı “ellik”
oyunu, kıyılı, hareli,
mico, çığrık, fadimem,
tek ayak, durnalar
haley havası ve vıy
vıy’la biten enteresan
ezgiler, avşar ağzı havalar, Sümmani’den,
Karac’oğlan’dan, Kerem’den parçalar ve
bazı iç havalar, semah
ezgileri plağa aldık…
(Halil Bedi Yönetken,
Yozgat Müzik ve Oyun
Folkloru, Derleme
Notları, I, İstanbul
1966, s. 49-50)
Yozgat mûsıkî ve
halay kültürü bakı-

mından fevkalâde
zengin bir bölgedir,
fakat derlendikten
sonra bu kayıtlar nerede kaldı kim bilir!?..
En son Dedelili Topal’ın söylediği Kağnıcı Bozlağı, ayrıca
Tekler-Çiftler Zeybeği,
Sürmeli Zeybeği, Yozgat Zeybeği… ve daha
niceleri, sadece adını
bildiğimiz ve gerisini
unuttuğumuz türkü
ve oyunlarımızdan mı
olmalıydı?!..
Hüznî Baba: “Derdimi ummana döktüm, sonra sayıştık.”
dermiş... Ummanlara
bedel derttir bizimkisi
de. Çünkü, unutulan
ya da unutturulan
kültür mirasımız, eğer
yazı namına bir aziz
gayrete şahit olsaydı,
galiba bu kültür berhayat olurdu. Böylece
zamanın birkaç meraklısına da âh çekmek kalmazdı!..
Neyse ki, kalanını
birkaç erbab-ı himmet
esirgedi…
Bu himmetin bir
hasılası olarak sadece TRT repertuarında
Yozgat’a ait toplam
yetmiş bir adet türkü mevcuttur. Bu
türkülerin yirmi beşi
Akdağmadeni’nden,
on altı tanesi Boğazlıyan’dan, yirmi altısı
Yozgat merkezden

derlenmiştir. Ancak
şu hususu unutmamak lâzım, sadece
derlemenin yapıldığı
bölgeye has türküler
değildir bunlar. Ehline
malûmdur, derlemeyi
yapanın tasarrufu! galiba biraz farklı tecellî
etmişe benziyor. Yozgat türkülerinin çevre
vilâyetlere kayıtlanmaları ise bir başka
meseledir!..
Şifahî kültürde yaşatılan büyük kültür
mirası hâlâ himmet
beklemektedir. Sahaya inilince kayıt altına
alınıp kurtarılmayı
bekleyen nice saklı
hazineler olduğu görülecektir.
Hasılı… Yozgat’ın
türkü külliyatı ve
nağmelerdeki mirası
büyük bir hazinedir. Bu eşsiz hazine,
muHâfızları olan Hâfız Süleyman Efendi
ve Hadiye Hanım’ın
taş plaklarında; Nida
Tüfekçi, Şakir Öner
Günhan, Osman Duran, Soner Özbilen ve
Bayram Bilge Tokel’in
derledikleri ve çığırdıkları ile yaşamaya
ve yaşatmaya devam
edecektir...
Meşhur Mûsıkîşinaslar
Bozok’un ve merkez mekânı Yozgat’ın
mûsıkî vadisindeki

meşhurlarından olan
Hâfız Süleyman Efendi, Hadiye Hanım,
Arap Hâfız ve Âşık
Gülşanî Baba ilk akla
gelenlerdir.
Bunların dışında
dikkat çekenleri isimleri ise şöyle sıralayabiliriz…
Bağlama üstadı
Niyazi Ülkü, ahalinin
nezdinde hâlâ Niyazi
Bey’dir. Bir öğretmen
olan Niyazi Bey, türkü ve bilhassa bozlak
ustası olarak adından
sıklıkla söz ettirir. O,
bu ustalığı ile gelecek
zamanın Nida Tüfekçi’sini gelenekle tanıştıran isimlerden biri
olmuştur.
Bir başka mûsıkîşinas öğretmen de,
Ali Kethüdazade Salih Şükrü Efendi’nin
oğlu Mehmed Muhsin
Gökay’dır (d. 1900 v.
1968).
Muhsin Bey, Çanakkale gâzîsidir ve
Birinci Cihan Harbi
sırasında Kuzey Afrika’da tesis edilen
Seydi Beşir Esir Kampı’ndaki esaret günlerinde çile doldururken
sazların çoğunu çalmasını esir kampında
öğrenmiş bir Yozgatlıdır.
Memleketine dönüşünden sonra sınıf öğretmeni olarak vazife-

lendirilmiştir. Muhsin
Gökay, bu vazifesinin
dışında mûsıkî derslerinin dolu dolu geçmesi için Gezici Mûsıkî
Muallimi olarak da köy
okulları dahil pek çok
okulda talebelerine
meşk ettirmiştir.
Devrinde meşhur Kemânî Muhsin
Bey’dir.
Merhum Muhsin
Bey’in dostlarıyla bir
araya gelerek mûsıkî
meşk ettiği hâlen söylenir.
Muhsin Bey’in mûsıkî heyetinde, çevresinde Baş Muallim
Mehmed Ali Bey diye
hürmet edilen bir muharip gâzî olan Mehmed Ali Ural (d. 1896
v. 1981), Çapanların
Ziya Bey ve Püskülübüyüklerin Halit
Efendi’nin (d. 1897
v. 1974) adları tesbit
edilebilmiştir.
Bunlardan başka:
Udî bestekâr Sami
Bey, Kemancı Kambur
Hıdır, Bağlamacı Rıza,
İnce işçi Udî Ahmet
Usta, elimizde Yozgat
türkülerini çığırdığı
bir ses kaydı bulunan bozlak ve Avşar
söylemekle meşhur
Kemancı İsmail Ağa,
Defçi Sabri Ağa ve
Defçi Hasan.” hâlâ
adından bahsedilen
sanatkârlardır.

Bugün her biri ayrı
bir türkü klasiği olan
türkülerimizin kaynak
kişisi olan Deremumlu
İbrahim Bakır da (d.
1928 v. 1975) yöre
mûsıkîsinin köşe taşlarındandır…
Ve gayr-ı Müslimler: “Kemancı Niko,
Kemancı Nazar, Kemancı Samırkaş’ın
oğlu, sonradan Müslüman olup Şükrü adını
alan ve 1934’de Mustafa Kemâl Paşa’nın
Yozgat’ı ziyaretleri
sırasında tertip edilen konserde sazende
olan Kemancı Kör
Seterek, Udî Kara,
demircilik yapan ve
sürmeli havasında
oynayan Kemancı
Kalusluoğlu.” meşhur
sanatkârlardan bazılarıdır.
Düğünleri sanatkârlar çalar ve
nağmelerle coşkuya
ahenk katarlarmış.
Esnasında da mahremiyete çok riayet
edilir, çalıp söyleyen
sanatkârlar ve düğüne
gelen kadınlar arasına
kalın bir perde çekilirmiş, kadınlar görülmesin diye!..
Kaynak: S. Burhanettin Kapusuzoğlu,
“Bozoknağme-Yozgat’a Güzelleme,”
İstanbul 2015, s. 147153,157-159.

YOZGAT'TA ALAN TARAMASI YAPILACAK
Kayseri’de Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 0103 Aralık tarihleri arasında
düzenleyeceği 20. Eğitim
Şurası öncesinde bölge
danışma meclisi yapıldı.
Kayseri Öğretmenevinde
düzenlenen programda 3
salonda Mesleki Eğitimin
Geliştirilmesi, Öğretmenlerin
Mesleki Gelişimi ve Okul
Öncesi, İlköğretim ve
Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği
konulu çalışmalar konuşuldu.
Ayrıca Kayseri ile birlikte
Sivas ve Yozgat'ta yapılan
meclislerde raporlanarak,
şura için düzenlendi. Danışma
Meclisi salonlarını ziyaret
eden Kayseri İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Saim Durgun
da yaptığı açıklamasında, “0103 Aralık tarihleri arasında 20.
Şura’yı toplamadan önce bölge
çalışmaları devam ediyor.
İlimizde de önce il çalışmaları
daha sonra da Sivas ve Yozgat
illerini de içine alan bölge

çalışması ilimizde yapılacak.
Şuralar öncelikle danışma
meclisleri, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın politikaları,
eğitimde geliştirilmesi gereken
hususlar nelerdir konusunda
ön çalışmalar yapılır. Kararlar
alınır ve bu kararlar daha sonra
Türkiye genelinde 20. Şura’da
toplandığında bağlayıcı
olmamakla birlikte Milli Eğitim
Bakanlığı’na yol gösteren
kararlardır.
Bu sene 20. Şura’da ele
alınan konular 3 başlıkta
toplandı. Birincisi eğitimde
fırsat eşitliğinin sağlanması,
ikinci alan meslek eğitimlerinin
geliştirilmesi ve üçüncü
alanımız da öğretmenlerimizin
meslek eğitimi. Bu konularda
çalışılacak. Burada yine 3
salonda bunlar yapılacak.
İnşallah burada alınan kararlar,
Ankara’da yapılacak olan
şura çalışmasında kayda
değer olup, orada milli
eğitimimize yol gösterecek

kararlar olmasını diliyorum.
Çalışmalarınız inşallah buna
yol açacaktır. Burada da
eğitimde fırsat eşitliği çok çok
önemli bir konumuz ve bu
konuda bakanlığımız özellikle
fırsat eşitliğini sağlayabilmek
adına hepimizin bildiği gibi
yardımcı kaynak alımında
dezavantajlı çocuklar bunlara
erişemiyor diye kitap alımını
kesinlikle yasakladı.
Bu bağlamda da
bakanlığımızın sitesinde her
ay yardımcı kaynaklar fasikül
şeklinde yayınlanıyor. Bu
çalışmalarda bakanlığımıza bu
eğitimde fırsat eşitliğini nasıl
sağlayabiliriz sorusu adına
yeni kararların alınması için bir
fırsat olacak.
Ben hepinize
çalışmalarınızda başarılar
diliyorum. İnşallah alınan
kararlar geleceğimiz adına
çok önemli kararlar olacaktır.
Sizlere kolaylıklar diliyorum”
dedi. IHA
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Yozgatspor aradığı

golcüyü buldu!

22 EKİM

Forvet
oyuncusu
2021 Bayram
CUMA
Ekrek

Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan
temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da transfer sürüyor.
Kırmızı-siyahlı takım forvet
oyuncusu Bayram Ekrek ile
anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Yalova
Kadıköyspor forması giyen
Bayram Ekrek 2021-2022
sezonunda Yozgatspor 1959
FK’nın formasını giyecek.
Yozgat’a gelen golcü oyuncu
bugünden itibaren kırmızı-siyahlı
takımla birlikte antrenmanlara
çıkacak.
Ekrek, dün Develispor ile
oynanan hazırlık maçında forma

giymedi.
Bayram
Ekrek, geçtiğimiz
sezon Yalova
Kadıköyspor
forması ile çıktığı
7 maçta bir gol
kaydederken, bir
öncesi sezonda
Sorgun Belediyespor
ile çıktığı 9 maçta
gol atma başarısı
gösteremedi.
Murat KARATEKİN

Haftanın
YOZGAT’A YAPILANLAR
karmasına
iÇiN TEŞEKKÜR ETTi
girdiler
Bakan Kasapoğlu’nu ziyaret etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Başer, Bakan
Kasapoğlu’na Yozgat’ın
talep ve projelerine
destek verdiği için
teşekkür etti.
Başer sosyal
medya hesabından
yaptığı paylaşımda,
“Yozgatımızın talep ve
projelerine her zaman
destek veren Gençlik ve
Spor Bakanımız Sayın
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu'na "Teşekkür"
ziyareti yaptım. Yeni
proje taleplerimize
de desteklerini
esirgemeyen Sayın
Bakanımıza tekraren
teşekkür ediyorum”
dedi.
Murat KARATEKİN

THF Kadınlar 1. Liginde mücadele
eden temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal
Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün
iki oyuncusu haftanın karmasına girdi. 7
sporcunun yer aldığı haftanın karmasında
iki sporcu da Yozgat’tan yer aldı. Yozgat
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor
Kulübünün sporcuları Atiye Gülseven ve
Sakine Doğan haftanın karmasında yer aldı.
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik
ve Spor Kulübünden yapılacak açıklamada,
“Sol oyun kurucumuz Atiye Gülseven ve

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı

ÜYELERE iNDiRiM SAĞLANACAK
Memur-Sen İl Temsilciliği ile Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü arasında
iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında Sendika
üyeleri ile aileleri Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünün tesislerinden indirimli
faydalanabilecek.

Kalecimiz Sakine
Doğan göstermiş
oldukları
performans
ile
haftanın
karmasına seçilmiştir sporcularımızı
tebrik eder başarılarının devamını
dileriz” ifadelerine yer verildi.
Murat KARATEKİN

Yozgat ASP GSK'nın
oyuncuları Atiye Gülseven
ve Sakine Doğan haftanın
karmasında yer aldı.

Memur-Sen İl Temsilcisi
Kenan Şerefli ile Gençlik ve
Spor İl Müdürü Rasim Parlak,
11 maddeden oluşan işbirliği
protokolünü imzaladılar.
İl Temsilcisi Kenan Şerefli,
protokolün hayırlı olması
temennisinde bulundu.
Şerefli, “Yozgat Gençlik Ve
Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat
Memur-Sen il Temsilciliği'mize
bağlı iş kollarında çalışan
üyelerimize yönelik spor ve
diğer serbest zaman etkinlilerine
yönelik işbirliği protokolü
imzaladık.
İl Müdürümüz Rasim Parlak
beye ilgilerinden dolayı teşekkür
ediyoruz. Buna göre üyelerimiz şu
hizmetlerden faydalanabilecek;
Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü ile Memur-Sen Yozgat
İl Başkanlığı arasında imza altına
alınacak protokol gereği, Yozgat
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme
Havuzunda sendika üyelerine
ayrıca eş ve çocuklarına yönelik
yüzme kurslarının açılması
ve üyelerin indirimli tarifeden
faydalanması hedeflenmektedir.

Gruplar 10'ar kişilik olarak
ayarlanacak. Aylık 4 hafta
üzerinden bir gün erkekler, bir
gün kadınlar olmak üzere seanslar
bir saat üzerinden uygulanacak.
Ücret çocuklar için sporcu tarifesi
üzerinden, yetişkinler için ise
yüzde 50 indirimli tarife üzerinden
uygulanacak. Seans ücretine ek
olarak bir defaya mahsus 5 lira
kart parası ödenecek.
Gruplara kendi içinde eğitim
verilecek ve bu gruplara dışarıdan
eğitim için alım olmayacak.
Abone kayıt formu eksiksiz
doldurulacak ve gerekli belgeler
hazırlanacak. Kurs programı
tesisçe uygun görülen gün ve
saatte ayarlanacak. Bu protokol
imza tarihinden itibaren 31 Aralık
2022 tarihine kadar geçerli
olacak. Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü gerekli gördüğünde
protokolü iptal etme yetkisine
sahiptir. Havuz Kurallarına
uyulacak kurallara uymayan
üyelerin, üyeliklerini iptal
etme yetkisi havuz yönetimine
bırakılmıştır”
Murat KARATEKİN

