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4 Nisan 2023 Salý          Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

ÝSKÝLÝP GAZETESÝ

Yozgat'ta sona eren U20 Kadýnlar Güreþ Þampiyonasýnda Belediye Ýskilipspor-
lu Kadýn güreþçi Halime Polat Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandý. 6’DA

HALÝME POLAT TÜRKÝYE 3.SÜ BAÞKAN 
ALÝ SÜLÜK'TEN 
OÐUZHAN KAYA'YA
ZÝYARET
Ýskilip Belediye Baþ-

kaný Ali Sülük Ak
Parti Çorum Milletvekili
Av. Oðuzhan Kaya'yý mec-
listeki odasýnda ziyaret etti.

Ziyarette Ýskilip'te de-
vam eden proje aþamasýn-
daki çalýþmalarla ilgili bilgi
alýþveriþinde bulunuldu. 

2’DE

Ýskilip Öðretmen
evi yemekhane sa-

lonunda düzenlenen iftar
programýna Ýskilip Kay-
makam Yunus Emre
Bozkurtoðlu, Belediye
Baþkaný Ali Sülük ,Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Murat Acer, Emniyet
Müdürü Önder Ýstanbul-
lu, Ýlçe Jandarma Komu-
taný J. Teðmen Hakan
Güven.Ýskilip müftüsü
Þuayip Güllü ve  þehit
aileleri ve gaziler katýldý.

5’TE

ÞEHÝT VE GAZÝ AÝLELERÝ 
ÝFTARDA BULUÞTU 

Yeni baþhekim 
Karpuzcu oldu

Hacettepe Üniversitesi mezunu Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Hulusi Can
Karpuzcu, Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin yeni Baþhekimi olarak atandý. 3’DE

ÝLÇEMÝZDE KÜTÜPHANE 
HAFTASI KUTLANDI 

Kütüphane Hafta-
sý dolayýsýyla ilçemiz
Azmimilli Ýlköðretim
Okulu'nda tören dü-
zenlendi. 

Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýnýn ardýn-
dan Kütüphaneler
Haftasý ile ilgili gü-
nün anlam ve önemi-
ni belirten konuþmayý
Okul Müdürü Salih
Yýlmaz yaptý.

Öðrenciler tara-
fýndan hazýrlanan mü-
zik dinletisi ve þiirler
okundu.             2’DE

FENALAÞAN MUHTAR, 
HAYATINI KAYBETTÝ

Çorum’un Ýskilip Ýlçesi Büyüktaþ Mahallesi
Muhtarý Sait Lekealmaz (53) vefat etti.

Sabaha karþý aniden rahatsýzlanarak Ýskilip
Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan Muhtar Lekealmaz,
tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.        3’DE

Meliha Palabýyýk
hayatýný kaybetti

Ýskilip'ten gelme merhum Hafýz Hamdi
Palabýyýk'ýn eþi Meliha Palabýyýk 95 yaþýnda
vefat etti. 

Harun ve lastikçi esnafýndan Süreyya
Palabýyýk'ýn Anneleri Hamdi Palabýyýk'ýn
babaannesi Meliha Palabýyýk, tedavi gördüðü
Çorum Özel Hastanesi’nde çoklu organ yet-
mezliðinden hayatýný kaybetti.               5’TE

AKTAÞ'TAN BAÞKAN
ALÝ SÜLÜK'E ZÝYARET
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Mehmet Aktaþ beraberinde Ýl Genel Mec-

lis Üyesi Doðan Uçar ve Belediye Meclis Üyesi Hatun Çam'la birlikte Belediye Baþkaný Ali Sü-
lük'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. 5’TE

Belediye Ýskilipspor kadýn ve erkek gü-
reþçileri Çorum'da düzenlenen U15

serbest Güreþ Ýl Þampiyonasýnda gururlandý-
ran baþarýlar elde ettiler. 6’DA

GÜREÞÇÝLERÝMÝZ 
GURURLANDIRDI
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ÝSKÝLÝP GAZETESÝ
Yerel Süreli Yayýn Haftada 2 Gün

Ýmtiyaz Sahibi
Ömer DOÐAN

Yazý Ýþleri Müdürü
Tuðba GÜL

Muhabirler
Ali ÝNAÇ

Sayfa Editörü
Gülen Uysal

Yönetim Yeri
Bahabey Mah. Hasýrcý Sk.
Belediye Sosyal Tes. B Blok
Kat:2 No:39
ÝSKÝLÝP

Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87

Baský:
Ýlkadým Basýmevi
Gülabibey Mah. Milönü Cad.
Sancaktar Ýþ Mrk. Bodrum
Kat No:4 ÇORUM
Tel:
0541 620 59 54

web:
www.iskilipgazetesi.com

E-mail:
iskilipgazetesi19@gmail.com

Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87

4 NÝSAN 2023 
Salý

Yýl: 14 Sayý: 945

Özel ilan-reklam 
(sütun/cm)

3 TL

Vefat, teþekkür, 
baþsaðlýðý vb. mesajlar

(4 sütun 10 cm 
maktu olarak)

90 TL

Toplantý ilanlarý 
(maktu)

90 TL

Birinci sayfa 
(3 Sütun/7 cm. maktu)

150 TL

Satýlýk - Yitik - Eleman
Arama vb. ilanlarý (2

sütun/5 cm.)
30 TL

Tüzük (maktu olarak)
375 TL

Tam sayfa 
ilan - reklam

750 TL

Abonelik Þartlarý
1 Yýl: 100 TL

Ýl Dýþý: 200 TL

www.iskilipgazetesi.com

Kuruluþ Tarihi: 
28 Þubat 2008
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Türkiye, imza sürecinin sona ermesiyle birlikte
resmi seçim sürecine girdi. YSK Baþkaný Ahmet Ye-
ner, Cumhurbaþkaný adaylarýnýn Recep Tayyip Erdo-

ðan, Kemal Kýlýçdaroðlu, Muharrem Ýnce ve Sinan
Oðan olduðunu duyurdu. 14 Mayýs'ta son karar mille-
tin...

PUSULA BELLÝ OLDU
KARAR MÝLLETÝN!

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük Ak Parti Çorum
Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya'yý meclisteki odasýnda
ziyaret etti.

Ziyarette Ýskilip'te devam eden proje aþamasýndaki
çalýþmalarla ilgili bilgi alýþveriþinde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili olarak Ýskilip Belediye Baþkaný Ali

Sülük; "Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn Oðuz-
han Kaya'yý ziyaret ederek ilçemizde yürütülen ve pro-
je aþamasýndaki çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi alýþve-
riþinde bulunduk. 

Ýlçemize hizmetlerinden ve ilgisinden dolayý ken-
disine teþekkür ederim" dedi.

Kütüphane Haftasý dolayýsýyla ilçemiz Azmimil-
li Ýlköðretim Okulu'nda tören düzenlendi. 

Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan Kütüphaneler Haftasý ile ilgili günün anlam
ve önemini belirten konuþmayý Okul Müdürü Salih
Yýlmaz yaptý.

Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan müzik dinletisi
ve þiirler okundu.

Azmimilli Konferans salonunda düzenlenen
programa Ýskilip Belediye Baþkan V. Hatun Çam, Ýl-
çe Emniyet Müdürü Önder Ýstanbul, Ýlçe Jandarma
Komutaný J. Teðmen Hakan Güven , Ýlçe Milli Eði-

tim Müdürü Murat Acer ve Þube Müdürleri Mehmet
Fidan ,Süleyman Gökoðlu ,Mustafa Çýkrýkçý Ýlçe
Müftüsü Þuayip Güllü, Ýlçe Orman Ýþletme Müdürü
Bülent Kayadibi, Ýlçe Gençlik Spor Müdürü Þevket
Akkoca , okul müdürleri, öðretmenler, veliler ve öð-
renciler katýldý. 

Kütüphaneler Haftasý münasebetiyle okuma ya-
rýþmasý düzenlendi. Düzenlenen yarýþmalarda dere-
ceye giren öðrencilere protokol tarafýndan hediyeler
takdim edildi.

Öðrencilerin yapmýþ olduðu etkinlikler, veliler
tarafýndan takdirle karþýlandý.

BAÞKAN ALÝ SÜLÜK'TEN OÐUZHAN KAYA'YA ZÝYARET

ÝLÇEMÝZDE KÜTÜPHANE 
HAFTASI KUTLANDI 
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ÇATALKARA RESTORAN

Rezervasyon Tel: 0364 511 66 13

Yöresel yemeklerin adresi

GÜNÜN HER SAATÝ 
ÝSKÝLÝP DOLMASI

Eþsiz 
lezzetlerle 

hizmetinizdeyiz...
Ýsteðe göre 

menü 
hazýrlanýr
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Hacettepe Üniversitesi
mezunu Ýç Hastalýklarý
Uzmaný Dr. Hulusi Can
Karpuzcu, Atýf Hoca Devlet
Hastanesi'nin yeni Baþhekimi
olarak atandý.

Hacettepe Týp Fakültesi
Mezunu Ýç Hastalýklarý
Uzmaný Dr. Hulusi Can
Karpuzcu, Ýskilip Atýf Hoca
Devlet Hastanesi
Baþhekimliði için sözleþme
imzaladý.

Daha önce Ankara
Kýzýlcahamam Devlet
Hastanesinde görev yapan Dr.
Hulusi Can Karpuzcu 2022
yýlýnda iç Hastalýklarý Uzmaný
olarak Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesine atanmýþtý.

Ak Parti, Milliyetçi Hareket Par-
tisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin
Çorum aday adaylarý açýklandý. Buna
göre Ak Parti'den 54, Milliyetçi Ha-

reket Partisinden 22, Cumhuriyet
Halk Partisi'nden 24 isim aday aday-
lýðý için baþvuruda bulundu.

Ýþte aday adaylarý:

Yaklaþan Cum-
hurbaþkanligi ve
Milletvekilliði Se-
çimler öncesi Yeni-
den Refah Partisi Ço-
rum milletvekili aday
adaylarý Yasin GÜ-
LER , Mithat ÞAHÝN
,Murat ÇATALPE-
LÝT Ýskilip ilçe baþ-
kanlýðina ziyarette
bulundular.

Ziyarette 14
Mayýs tarihinde
yapýlacak olan
seçimler ele alýnarak
görüþüldü.

Yeni baþhekim 
Karpuzcu oldu

3 PARTÝNÝN 
ADAY LÝSTELERÝ 

AÇIKLANDI

YENÝDEN REFAH PARTÝSÝ ADAY ADAYLARI 
ÝLÇE ZÝYARETLERÝNE DEVAM EDÝYOR 

FENALAÞAN MUHTAR, 
HAYATINI KAYBETTÝ

Çorum’un Ýskilip Ýlçesi Büyüktaþ
Mahallesi Muhtarý Sait Lekealmaz
(53) vefat etti.

Sabaha karþý aniden rahatsýzla-
narak Ýskilip Devlet Hastanesi’ne
kaldýrýlan Muhtar Lekealmaz, tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.

Merhumun cenazesi 3 Nisan 2023
Pazartesi günü Ýskilip Ulu Camii’nde
öðle namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Hacýkarani
Mezarlýðý’nda topraða verildi.

Allah rahmet eylesin, mekaný cen-
net olsun.
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"…….Babamýn memuriyeti sebebiyle bulundu-
ðum, Anadolu'nun çocukluðumun geçtiði tüm yer-
lerini, kasabalarýný -Ýskilip dýþýnda- hepsini, bir ve-
sile ile çok yýllar sonra tekrar görme, ziyaret etme
fýrsatým oldu. Bu geri dönüþler/ziyaretlerin hepsi
bende derin teessürler býraktý ne yazýk ki… Çocuk-
luðumun uzun/kýsa belirli bir dönemini geçirdiðim
her yer, yýllar sonra o eski günlerden ne yazýk ki en
küçük bir duygu/görüntü kýrýntýsý bile býrakmadan
kaybolmuþlardý sanki… Oralarýn, o zamanki görün-
tüsünden, havasýndan, kokusundan, sesinden bir
eser bulabilirim umuduyla, kasabalarýn sokaklarýný
arþýnlamýþ, tanýdýk/aþina bir köþe, bir çeþme, bir so-
kak, bir sima bulabilme umuduyla oradan oraya se-
fil bir umutla sürüklenmiþtim. Ama heyhat… Bey-
hude çabalarýmýn sonunda anlamýþtým ki, aslýnda o
zamanlar yaþadýklarým, çoðunlukla benim kendi
içimde oluþturduðum bir sahnede benim gözümde
canlandýrdýðým ve ancak benim algýlayabildiðim,
kendi bakýþ açýmla hafýzama nakþettiðim bir manzu-
me… Ve o manzume ancak o yaþlara ait idrakle öy-
le hafýzamda yer alýyor. Þimdiki idrakim, þimdiki
gözüm/gönlüm/algýlamamla onu yakalamam müm-
kün deðil… Tabii, bir de, zamanýn getirdiði deðiþik-
liklerin, eskimelerin/yenilemelerin payýný da inkar
etmemeliyim… Hepsi birleþince "Nerede benim ço-
cukluðumun bilmem neleri" mevzusu oluveriyor,
ister istemez…

Ýþte tüm bu sebeplerle, çocukluðumun bende en
derin izler býrakmýþ yerini, Ýskilip'i, birkaç kez fýrsat
yakalamama raðmen ziyaret etmek istememiþtim. O
eski, o benim çocukluðumun Ýskilip'inden hiç bir
þey bulamama korkusu yüzünden… Ta ki geçen se-
neye kadar… Fotoðrafçýlýða amatörce de olsa mera-
kým vesilesiyle üyesi bulunduðum bir internet site-
sinde bir gün birden bire "Yivlik" daðýný gördüm.
Büyük bir heyecanla, eski bir sevgiliye kavuþur-
muþçasýna, iþtahla fotoðrafa týkladým. Tabii sonrasý
çorap söküðü gibi geldi… Ýskilip'in, Ýskilip dostlarý
tarafýndan çekilmiþ binlerce fotoðrafýna göz attým,
bu vesile ile aralarýnda beni anýlarýmý kaleme alma
konusunda cesaretlendiren sayýn Zehra Mine Baran
hanýmefendinin de bulunduðu, hepinizin yakýndan
tanýdýðý birçok Ýskilip aþýðý dostunu tanýma þerefine
eriþtim… Bundan dolayý çok bahtiyarým þüphe-
siz… Ama böylesi bir geliþme, beni içimde büyüt-
tüðüm o aþkýn gün yüzüne çýkmasýna, gerçeklerin
zalim ve çirkin yüzünün, benim içimde sakladýðým
o temiz çocukluk anýlarýmý kirletmesine yol açtý…
Fotoðraflar bana, þimdiki Ýskilip'in çok daha kirli,
çok katlý betondan binalý, daha az aðaçlý, daha geniþ
bir alana yayýlmýþ, yollarý gerçek Arnavut Kaldýrýmý
dediðimiz tarzdan ziyade beton kalýplarla oluþturul-
muþ sahte yavan, her yerde gördüðümüz güya Arna-
vut Kaldýrýmý olan, dar sokaklarýnda bile park eden
arabalarýn mezarlýða çevirdiði bir yeri gösteriyor-
du… Ýster istemez, benim zamanýmýn evlerini, par-
kýný, yollarýný, kiremitlerini arýyordu gözlerim…
Ama ý-ýh… Maalesef, her yer gibi Ýskilip 'im de o
anlamda kirlenmiþti… Bundan her yer gibi, her þey
gibi nasibini almamak mümkün müydü?

Ben bu duygular içindeyken, sayýn Baran bana,
kendisinin de farkýna vardýðý, farklý boyutlarda da
olsa, bu kirlenmiþliðin tükenmiþliðin tanýklarýndan
olmam konusunda teklifini iletti. Severek, heyecan-
la kabul ettim. Bu vesile ile, çocukluðumun gözün-
den algýladýðým Ýskilip'i bir kez daha yad' etme, þim-
diki Ýskilip ile mukayese edebilme imkaný doða-bi-
lecekti… 1964 yýlýnda Ýlkokul 3. sýnýfýnda iken gel-
diðimiz Ýskilip'ten, 1969 yýlý baþlarýnda Ortaokul 2.
sýnýfýnda iken, yine babamýn Simav'a tayini dolayý-
sýyla ayrýlmýþtýk. Çocukluðumun o 4,5 yýllýk evre-
sindeki yaþadýklarýmý bu denli kapsamlý ve ayrýntýlý
hatýrlamam, baþta kendim olmam üzere herkes tara-
fýndan þaþkýnlýkla karþýlanmakta. Ama ne yapayým
ki öyle… Zamanýmýn Ýskilip 'ini, sokak sokak, ev
ev, aðaç aðaç en ufak ayrýntýsýna kadar hatýrlýyorum.
Coðrafi konumlandýrma ve hafýzaya alma konusun-
da yeteneðimin farkýnda olmama raðmen, Ýskilip'ten
çok daha sonra ve çok daha fazla süre bulunduðum
yaþadýðým yerleri, Ýskilip kadar þümullü hatýrlaya-
mýyorum maalesef… Bu da, Ýskilip'in bende özel
bir yere sahip olduðunu da ayrýca gösteriyor… Özel
bir yer gerçekten de…

Hatýrlýyorum o zamanlar bütün evler ahþaptandý.
Ahþap dediysem tamamý deðil elbet. Kolon direkle-

ri, tabanlarý ahþap, duvarlarý ahþap çapraz çerçeve-
nin içinde toprak tezek/tuðla döþemeli… Çoðu iki
katlýydý evlerin. Zaten üçten fazla katlý bina hatýrla-
mýyorum. O da sanýrým Belediye binasýydý. Ama o
betondandý… Birkaç tane bina vardý galiba beton-
dan; Belediye, Ortaokul binasý, okulum Azm-i Mil-
li, Kaymakamlýk binasý/lojmaný, Devlet hastanesi…
Diðer tüm binalar, resmi özel, ya dediðim gibi ahþap
ve toprak karýþýmýndan yada taþtan yapýlmýþlardý…
O zaman evimizin balkonundan taa uzakta karþýdan
Köprübaþý camisinin minaresi, sol taraftan Yivlik
daðý, arkadan Kale görünürdü. Ama sanýyorum þim-
di olsa karþýdaki apartmanýn balkonundan baþka bir
yer görülemeyecek… O yüzden o zamanýn insanla-
rý gibi çocuklarý da geniþ engin fikirliydi. Manzara-
mýz ta ileride ancak daðlarla, doðal engellerle kesi-
lebilirdi. Ufkumuz doðal bir engelle karþýlaþýncaya
kadar açýktý… Güneþ bir daðýn ardýndan doðar, bir
tepenin üzerindeki aðaç siluetinde yok olurdu…
Þimdilerde ise öyle mi ya?. Karþýnýzdaki apartma-
nýn çatýsý ufkumuz oldu…

Bizim evde de, arkadaþlarýmýn evlerinde de öyle
olurdu, haftada bir, 15 günde bir annelerimiz, elle-
rinde tahta fýrçalarýyla (o zamanlar þimdiki gibi de-
terjanlar, yüzey temizleyiciler falan yok tabii) artýk
küllü sularla mý, sabunlu sularla mý habire uðraþýr-
lar, tüm evi, merdivenleri ovarlar, fýrçalardý… O
günler bizlere eve girmek yasaktý. Ortalýklarda do-
laþmayalým diye… Akþam oldu mu eve girdiðimiz-
de ovulmuþ, fýrçalanmýþ, temizlenmiþ, ýslanmýþ ama
kurumaya yüz tutmuþ tahta zeminlerin, kapýlarýn,
merdivenlerin, týrabzanlarýn insaný sarhoþ eden o te-
miz kokusunu içimize çekerdik. O büyük ahþap ev-
lerde ne böcek olurdu ne de haþarat.. Hiç hamam
böceðiyle karþýlaþtýðýmý hatýrlamýyorum. Sadece bir
kez, o da Ýskilip'e geldiðimizin ikinci yýlýnda, tahta-
kurusu için ilaçlama yaptýðýmýzý hatýrlýyorum. Ço-
rum'dan, beyaz bir toz getirtmiþti babam, annem
suyla karýþtýrýp filitle evi bi güzel ilaçlamýþtý…

Böcek haþarat olmadýðý gibi, yiyecekler de bo-
zulmazdý. Ne bizim ne de tanýdýðýmýz hiç kimsenin
evinde buzdolabý yoktu. Yiyecekler tel dolaplarda
saklanýrdý. Ne bozulurdu, ne kokardý. Suyumuz bile
soðuk akardý yaz kýþ… Her akþam üstü annem, eli-
mize testileri tutuþturur, doðru Çarþý camisinin ya-
nýndaki çeþmeden "Yivlik suyu" doldurmaya yollar-
dý bizi. Yivlik suyu çeþmesinin gri mermerden ka-
idesi vardý , öyle hatýrlýyorum. Þimdilerde nasýldýr
acep? Hala ayný yerde, yine ayný gürlükte ve soðuk
akýyor mudur? Yoksa o da, ticari pet þiþe sularýna
yenilmiþ midir?

Babam kýþ gelmeden sonbaharda, eve kilolarca
elma alýrdý. Kýrmýzý ve sarý elmalar… Onlarý yük-
lükte, kalanýný sedirlerin altýnda saklardýk. Ýlkbaha-
ra yaza kadar bozulmadan çürümeden, mis gibi ko-
karak, evlerimizi kendine has kokulara bezeyerek
dayanýrlardý. Hatta son zamana doðru, özellikle sarý
elmalar kaybettikleri sudan olacak, kabuklarýný bu-
ruþturur, renklerini koyuya, kavuniçi ye çalarlardý
da tadýndan yenmezlerdi.

Kýþ için sadece meyveler saklanmaz, depolarý-
mýz' da elbet Her evde mutlaka salça, pekmez, pes-
til, sucuk, köfter ve de kavurma yapýlýrdý. Kýþ gel-
meden ihtiyaca, güce göre 2-3 küçükbaþ hayvan ke-
silir, bir araya gelen 5-6 aile imece usulü, kesilen
hayvanlarýn etlerini küçük kuþbaþý doðrar, doðranan
etler kazanlarda piþirilir, daha sonra tencerelere ken-
di yaðýyla aktarýlan etler soðumaya, donmaya býra-
kýlýrdý. Donan etler, tencere ters çevrildiðinde sanki
kaþar peyniri tekerleði gibi dýþarýya kalýp halinde çý-
kar, annelerimiz o kalýptan kýþýn ihtiyaç oldukça ke-
ser keser kullanýrlardý. O zamanlar, þimdiki gibi yok
yaðlý et, yok kolesterol, yok kýrmýzý et falan bilin-
mezdi. En makbul ve pahalý et kuzu etiydi. Hatýrlý-
yorum kuzu etinin kilosu 7,50 Liraydý. Dana etinin
kilosu ise 6 Lira. Enflasyon falan da yoktu o zaman-
lar. 4,5 Yýllýk Ýskilip'te kalýþ süresince, kuzu etinin
kilosu ancak 7,50 Liradan 8 Liraya yükselmiþti…
Kazanlar da ya odun ateþiyle ya da evlerdeki piston-
lu gaz ocaklarýnda kaynatýlýrdý. Þimdiki LPG'li
ocaklarla ilk kez, 1965 yýlýnda Milangaz markasýy-
la tanýþmýþtýk. Fýrýnýn yanýndaki boþ dükkan birden-
bire Milangaz bayisi oluvermiþ, herkes çaðýn bu
müthiþ kolaylýðýna geçivermiþti. Ve sanýyorum mo-
dernleþme, bozulma da iþte onunla o yýllarla baþla-
mýþtý…………"

Merhaba Ýskilip, Ýskilipli'm…

Bizleri bu dünyada insan olarak yaratan, her
türlü nimetiyle donatan, ezan ülkesinde minare
gölgesinde dolaþtýran Rabbimiz Yüce Allah'a
sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber efendi-
miz Hz. Muhammed Mustafaya (SAV) salat ve
selam olsun. Ramazan ayýmýz mübarek olsun.
Yüce Rabbimiz yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz du-
alarýmýzý ve tövbelerimizi kabul eylesin.

Yüce Rabbimiz biz insanoðlunu ruh ve be-
denden müteþekkil olan, mükemmel bir varlýk
olarak yaratmýþtýr. Bunu da Kur'an-ý Kerim'de:
"Biz insaný en güzel surette yarattýk", buyurarak
ifade buyurmuþtur. Yaratýcýmýz olan Rabbimiz
bizi bizden daha iyi bildiði, daha çok sevdiði
için ve bizlerin her iki dünyada da huzura kavu-
þabilmesi, mesut ve bahtiyar olabilmesi için biz-
lere hayat nizamýmýz, rehberimiz olan Kur'an-ý
Kerim'i göndermiþ; Kur'an-ý belki okuyamazlar,
okur anlayamazlar, anlar yaþayamazlar diye,
Kur'an-ý okuyan, okutan, anlayan, anlatan, onu
yaþayan ve hayatýna ilmek ilmek dokuyan ve bi-
zim gibi insan olan Hz. Muhammed Mustafa'yý
içimizden peygamber seçmiþtir. Rabbimiz,
"Rabbinizin baðýþýna, geniþliði göklerle yer ara-
sý kadar olan ve Allah'a karþý gelmekten saký-
nanlar için hazýrlanmýþ bulunan cennete koþun",
buyurarak Ahirette cenneti bize hedef göstermiþ.
Bu müstesna ödüle kavuþabilmemiz için, "Ben
cinleri ve insanlarý, baþka deðil, sýrf bana kulluk
etsinler diye yarattým" buyurarak ta bu dünyada
ki yaratýlýþ gayemizi bizlere bildirmiþtir.

Hedefimiz cennet, yaratýlýþ gayemiz de Yüce
yaratanýmýza kulluk olduðuna göre; cennete
ulaþmak ve kulluk görevimizi de yerine getire-
bilmek için, Yüce Allah'ýn emirlerine harfiyen
uyup, Peygamber efendimizin de sünnetine dört
elle sarýlarak müntesibi olmakla gurur duyduðu-
muz Ýslam dinimizi yaþamamýz gerekmektedir.
Dinimiz Ýslam da genel olarak itikat, ibadet ve
ahlak olmak üzere üç ana husustan teþekkül et-
mektedir ki bu üç ana husustan birisinin varlýðý
diðerinin varlýðýna baðlýdýr. Ýman olmadan iba-
detten, ibadet ve iman olmadan da en büyük er-
dem olan Ýslam ahlakýndan bahsetmemiz müm-
kün deðildir. Ýmaný koruyan ve güçlendiren iba-
dettir. Ýbadete hayat veren, onu genel geçer kýlan
da imandýr. Ýman ve ibadet bir araya gelerek ma-
neviyatý doðurur. Maneviyatýnda varlýðýný, dýþa
yansýyan yönünü, onu gözle görünür kýlan Ýslam
ahlaký ifade eder. Zira maneviyat Yüce Allah'ýn
bizden istediði yaþantýnýn, Peygamber efendimi-
zin sünnetinin ruhunu ifade eder. 

Mesela, manevi açýdan insaný bir aðaca ben-
zetecek olursak, aðacýn kökleri insanýn imanýný;
aðacýn dallarý, beslendiði toprak ve su, insanýn
ibadetini; aðacýn meyveleri de insanýn manevi-
yatýnýn dýþa yansýyan ahlakýný teþkil eder. Nasýl
ki aðacýn köklerini topraðý kazmadan göremi-
yorsak, insanýnda yüzüne bakarak imanýn varlý-
ðýný yokluðunu, kuvvetini ve zayýflýðýný anlaya-
mayýz. Nasýl ki aðacýn kökünün saðlamlýðýný ve
sýhhatini dallarýnýn ve yapraklarýnýn kuvvetin-
den, parlaklýðýndan anlýyorsak; insanýnda imaný-
nýn varlýðýný ve kuvvetini onun ibadetlerinden
yaþantýsýndan anlarýz. Nasýl ki aðacýn deðerini,
onun meyveleri ve insanlara ve bütün canlýlara
olan faydasýyla ölçüyorsak; insanýn deðeri de
imanýnýn ve ibadetlerinin neticesi olan manevi-
yatýyla, maneviyatýnýn doðurduðu güzel ahla-
kýyla, Yüce Allah'a layýk bir kul, Peygamber
efendimize layýk bir ümmet, vatanýna, milletine
ve bütün insanlýða layýk bir fert olmasýyla ölçü-
lür. Nasýl ki aðacýn kökleri, topraktan, sudan ve
dallarý vasýtasýyla aldýðý güneþ enerjisinden bes-
leniyorsa; insanýn imaný da ibadetleri vasýtasýyla
güçlenir. Nasýl ki bir aðacýn meyve vermesi ve
meyvesinin kalitesi kökünün ve dallarýnýn sýhha-
tinden ve saðlamlýðýndan kaynaklanýyorsa; insa-
nýn da maneviyatý ve onun dýþa yansýyan güzel
ahlaký, yaratýcýsýna olan aþkýndan, saygýsýndan,
peygamberine olan sevdasýndan, hürmetinden
ve bütün bunlarýn göstergesi olan imanýnýn ve
ibadetlerinin tezahüründen kaynaklanýr. Zira
maneviyatýn özünde Allah aþký vardýr. Peygam-
ber sevdasý vardýr, ihlas vardýr. Yani her an Yüce
Allah'ýn bizi gördüðüne gönülden inanarak ya-
þamak vardýr. Yunus Emre'nin dilinden: "Yaratý-
laný yaratan için sevmek" vardýr. Kalp kýrmak
gönül yýkmak deðil, dargýn gönülleri barýþtýr-
mak, kýrýk kalpler arasýnda köprü kurmak vardýr.
Peygamber efendimiz ne güzel buyurmuþ. "Ýn-
sanýn Müslümanlýðýnýn göstergesi ve dininin gü-
zelliði, onun çirkin hal, hareket ve yaþantýyý terk
etmesinden anlaþýlýr". Yine Yunus Emre ne gü-
zel ifade etmiþ: 

Aksakallý pir hoca
Bilinmez hali nice
Emek vermesin hacca
Bir gönül yýktý ise. 
Maneviyatsýz bir insan ruhsuz bir cesede

benzer. Nasýl ki insanýn bedenine ruhu canlýlýk
katarak ona hayat veriyorsa; ruh bedenden çýktý-
ðý zaman beden iþlevini yitiriyorsa, ayný þekilde
maneviyatta, insanýn yaþamýna deðer katarak,
insana, yaratýlýþ gayesini, ahiretteki hedefi olan
cennete girebilmeyi ve Yüce Rabbimizin cema-
lini görebilme istek ve arzusuna ulaþabilme bi-
lincini aþýlýyor. Tam tersine zayýf bir imanýn ve
ibadetsiz geçirilen zamanýn meyvesi olan mane-
viyat yoksunluðunun tezahürü olan ahlaksýzlýk-

ta, insaný, Yüce yaratýcýsýndan uzaklaþtýrarak
peygamberine düþman ediyor. Böylece insan ro-
tasýný kaybetmiþ gemi misali nereye gideceðini
ve nerede demirleyeceðini bilmeyerek hem ken-
dine zarar veriyor hem de içinde yaþadýðý toplu-
ma kötü örnek teþkil ederek toplumun manevi-
yatýný ve huzurunu bozuyor. Böylece de hem
þeytanýný ve nefsini sevindiriyor hem de kendi-
sinin de zarar gördüðü ahlaksýz insanlarýn ve
toplumlarýn çoðalmasýna vesile olarak her fýrsat-
ta hak din olan yüce dinimiz Ýslam'ýn ve onun
müntesibi olan Müslümanlarýn kökünü kazýmak
isteyen din düþmanlarýnýn ekmeðine yað sürmüþ
oluyor.

Ýnsan, Yüce Allah'ýn emirlerine boyun eðme
ve Peygamberimizi de kendine rehber edinme-
nin kendisine verdiði maneviyatla kendini oto
kontrol altýnda hisseder. Allah'a karþý kulluðunu
daha samimi, ibadetlerini daha þuurlu ve geçimi-
ni saðlamak için üslendiði iþini daha dikkatli
yapmaya özen gösterir. Yapmasý gereken kulluk
görevleri ve özellikle de ibadetler ona yük gibi
gelmez, yaptýkça zevk alýr ve bu hal onu kötü
duygulardan uzaklaþtýrarak onu sosyal hayatta
örnek bir insan yapar. Maneviyat duygusu olan
insan, yapmacýk hareketlerden uzak durur, yap-
týðý ve yapacaðý her iþte "Yüce Allah bizi görü-
yor, melekler kayýt ediyor" sloganýyla, her an
Yüce Yaratýcýnýn  "Basîr" yani kalplerde geçen-
leri dahi gören ve bilen olduðunu düþünerek bir
hayat sürer. Böylece iþçi, iþinin hakkýný verir,
memur görevine zamanýnda gelip gider, amir
hiçbir adaletsizliðe göz yummaz, tüccar, esnaf
ve sanayici azýcýk bile olsa haksýz kazanca yel-
tenmez, sahte fatura düzenlemez, haksýzlýk yap-
maz, haksýzlýða göz yummaz, rüþvet alýp vermez
ve vatanýna, bayraðýna, dinine, milletine ve ül-
kesine karþý sorumluluklarýný her halükarda ye-
rine getirir.

Maneviyattan yoksun olan toplumlarýn ömrü
uzun süreli olamaz. Böyle bir toplum, muhase-
besi tutulmayan bir iþyerine benzer. Ýliþkiler kar-
deþlik deðil, menfaat üzerine kurulmuþtur. Ada-
let ve eþitlikten yoksundur. Haklýlarýn güçlü ol-
duðu deðil, güçlülerin haklý olduðu bir yaþam
tarzý benimsenmiþtir. Böyle toplumlar dünyayý
ahiret için bir araç deðil, ahiretsiz bir amaç edin-
miþlerdir. Hesap verme þuurundan yoksun, mal
biriktirme hýrsýyla dolu, hiç ölmeyecekmiþ gibi
bir hayat sürmüþlerdir. Halbuki Necip Fazýl'ýn
dediði gibi: "Mezarlýklar dünyadayken yerimiz
doldurulamaz diyenlerle doludur". Yine Mevla-
na'nýn dediði gibi: "Altýndan aðacýn olsa zümrüt-
ten yaprak, akýbet gözünü doyurur bir avuç top-
rak". Yani: "Göðe taht kursan güneþi eline alsan,
ne faydasý olacak ki eðer Allah'ý bilmeyeceksen.

Sonuç olarak en mümtaz þekilde yaratýlan, en
üstün vasýflarla donatýlan insandan, kulluk bina-
sýnýn kapýsýný imanla, direklerini ibadetle, du-
varlarýný da maneviyatýn tezahürü olan güzel ah-
lakla inþa edip, o güzel mekanda, evveli rahmet,
ortasý maðfiret sonu cehennemden azad olma
ayý olan ramazan ayýný da fýrsat bilerek Yüce Al-
lah'ý görüyormuþçasýna, maneviyat dolu samimi
bir hayat sürdürmesi istenmektedir. Zira, insa-
noðlunun cennetteki evini, daha dünyada iken
inþa ettiðinin farkýnda olmasý gerekir, öyle deðil
mi? Aslýnda maneviyat, hepimizin hayatýnda
sandýðýmýzdan çok daha fazla önemli ve hatta
belki de hayatýmýzda dengeyi bulmamýz gereken
diðer tüm alanlarýn temelini oluþturuyor. Hayat-
tan tatmin olabilmemizin tek yolu, yaptýðýmýz
þeylerin anlamlý olmasýdýr. Ýþte maneviyat, bu
anlamý bulmamýzý saðlýyor. Maneviyat büyük
resmi görmemizi, bizim ötemizde henüz fark et-
mediðimiz þeyler olabileceðini anlamamýzý sað-
lýyor. Sadece kendimiz için yaþamak yerine,
baþka insanlar ve canlýlar için, en önemlisi de
Yüce Allah için, Allah aþkýyla yaþamanýn ne an-
lama geldiðini bize gösteriyor. Maneviyat bu
dünyadaki yerimizi bulabilmemizi ve yaþadýðý-
mýz hayatýn bir amacý, hedefi ve anlamý olduðu-
nu bize öðretiyor.

Hepimiz, hayatýmýzda bazen zor zamanlar-
dan, zor imtihanlardan geçiyoruz. Zorlandýðýmýz
anlar oluyor. Ýþte maneviyat böyle zamanlarda
bize umut veriyor, sabýr aþýlýyor. Maneviyat bi-
zim içimizdeki inancý inþa ediyor, geliþtiriyor.
Hayatta yalnýz olmadýðýmýzý anlýyoruz. Hayatta-
ki her þeyin kontrol altýnda olduðuna inanýyoruz
ve bu inanýþ bize ilerleme gücü çalýþma azmi ve-
riyor. Maneviyat kalbimize huzur veriyor. Zor
zamanlardan geçerken bile aradýðýmýz sakinliði
ve huzuru bulabileceðimiz bir ortam saðlýyor.
Hayattaki zorluklara karþý daha berrak bir zihne
kavuþmamýza yardýmcý oluyor. Maneviyat, ha-
yattaki birçok þeyin geçici olduðunu gösteriyor.
Paranýn, makamýn, þanýn ve þöhretin geçici ol-
duðunu, bunun yerine aile, birlik beraberlik, kar-
deþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma gibi hayatta
uzun vadede daha deðerli þeyler olduðunu keþ-
fetmemize yardýmcý oluyor. Her zamankinden
daha fazla dayanýþmamýzý ve kenetlenmemizi
saðlýyor. Böylelikle hayatýmýzda bir denge kur-
mayý öðretiyor. Böylece maneviyat bizlere, ah-
laklý bir insanýn nasýl yetiþtirileceðini, yaþanabi-
lir erdemli bir toplumun nasýl inþa edileceðini ve
böylelikle iki dünya saadetinin nasýl elde edile-
bileceðini bize öðütlüyor.

Ýskilip Ýlçe Müftülüðü

BÝREYSEL VE TOPLUMSAL
HAYATTA MANEVÝYATIN ÖNEMÝ

CEM BALKAN'IN 
ÝSKÝLÝP ANILARI

(2)
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Milliyetçi Hareket Partisi
Çorum Milletvekili aday adayý
Mehmet Aktaþ beraberinde Ýl
Genel Meclis Üyesi Doðan
Uçar ve Belediye Meclis Üyesi
Hatun Çam'la birlikte Belediye
Baþkaný Ali Sülük'ü makamýn-
da ziyaret etti. Ziyarette karþý-
lýklý görüþ alýþ veriþinde bulu-
nuldu

Belediye Baþkaný Ali Sülük;
"Milliyetçi Hareket Partimiz
Çorum Milletvekili Aday Adayý
Mehmet Aktaþ, Ýlçe yönetim
kurulu üyemiz Recep Cömart, Ýl
Genel Meclis üyemiz Doðan
Uçar ve Meclis üyem Hatun
Çam'a nazik ziyaretlerinden do-
layý teþekkür ederim. Milletve-
kili aday adayýmýza çýktýðý bu
yolda baþarýlar dilerim" dedi.

Ýskilip Öðretmen evi ye-
mekhane salonunda düzen-
lenen iftar programýna Ýski-
lip Kaymakam Yunus Emre
Bozkurtoðlu, Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük ,Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Murat Acer,
Emniyet Müdürü Önder Ýs-
tanbullu, Ýlçe Jandarma Ko-
mutaný J. Teðmen Hakan
Güven.Ýskilip müftüsü Þua-
yip Güllü ve  þehit aileleri ve
gaziler katýldý.

Kaymakam Bozkurtoðlu
ve Baþkan Sülük misafirler-
le tek tek ilgilendi. 

Ýftarýn ardýndan Kayma-
kam Bozkurtoglu "Vataný-
mýzýn birliði ve bütünlüðü
için canlarýný ortaya koyan
þehitlerimizi rahmet ve min-
netle anýyor, hayatta olan
kahraman gazilerimize say-
gýlar sunarýz" dedi.

AKTAÞ'TAN BAÞKAN ALÝ SÜLÜK'E ZÝYARET

Meliha Palabýyýk
hayatýný kaybetti

Ýskilip'ten gelme merhum Hafýz Hamdi
Palabýyýk'ýn eþi Meliha Palabýyýk 95 yaþýnda
vefat etti. 

Harun ve lastikçi esnafýndan Süreyya
Palabýyýk'ýn Anneleri Hamdi Palabýyýk'ýn babaan-
nesi Meliha Palabýyýk, tedavi gördüðü Çorum
Özel Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliðinden
hayatýný kaybetti.

Merhumenin cenazesi, 2 Nisan Pazar günü
Akþemseddin Caminde, ikindi namazý müteakip
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu mezarlýk-
ta topraða verildi. Allah rahmet eylesin.

ÞEHÝT VE GAZÝ AÝLELERÝ 
ÝFTARDA BULUÞTU 

700 bin kamu iþçisine zam!
Emeklilerin en düþük

maaþýnýn 7.500 TL’ye, bayram
ikramiyelerinin ise 2 bin liraya
yükseltilmesine dair yasa Türkiye
Bütük Millet Meclis’inden
(TBMM) geçerek yasalaþtý. 

Yasa ile birlikte geçici iþçilere
de kadro imkaný getirildi. Geçici
iþçilerin çalýþma süreleri 11 ay 29
güne çýkartýldý. Uygun þartlar sað-
landýðýnda ise geçici iþçilere
kadro imkaný verilecek. Þimdi ise
tüm dikkatler 700 bin kamu iþçisi-
ni ilgilendiren toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde.

2 yýllýk zam oranýnýn belir-
leneceði sözleþme görüþmeleri
geçtiðimiz ay baþlamýþ ve Türk-Ýþ
ile Hak-Ýþ taleplerini Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’na
iletmiþti. 

Görüþmelerde ikinci aþamaya
ise gelecek hafta Çarþamba günü
geçilecek. Bir uzlaþý saðlanmasý
halinde ise gözler Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný Vedat
Bilgin tarafýndan yapýlacak açýk-
lamaya çevrilecek. Zam oranýnýn
ise Ramazan Bayramý öncesinde
açýklanmasý bekleniyor.

"EMEKÇÝLERÝMÝZÝ 
MUTLU EDEN 
SÖZLEÞMEYE 
ÝMZAATACAÐIZ"
Türk Metal Sendikasýnýn 17.

Olaðan Genel Kurulu'nda konuya
iliþkin açýklamalarda bulunan

Bakan Vedat Bilgin, "Önümüzde
çözülecek her dosyayý çalýþýp kap-
atýyorum. En son kapattýðým
dosya, geçici iþçiler dosyasýydý.
Þimdi de önümüzde bu duruyor.
Bunu da çözeceðiz" dedi. 

Bilgin, Toplu Ýþ Sözleþme
görüþmelerinin devam ettiðini
belirterek, "Çalýþanlarýmýzý,
emekçilerimizi mutlu eden bir
sözleþmeye imza atacaðýz." dedi.

ZAM TALEBÝ 
BELLÝ OLDU
2023-2025 dönemini kapsaya-

cak olan sözleþme için Türk-Ýþ ve
Hak-Ýþ toplu iþ sözleþmelerinin

yürürlük baþlangýç tarihinde aylýk
brüt çýplak ücretleri 15 bin liranýn
altýnda olan iþçilerin aylýk brüt
çýplak ücretlerinin 15 bin liraya
çekilmesi talep edildi. 

Ýþçilerin ücretlerinin 15 bin lira
taban ücrete çekilmesinin ardýndan
bütün ücretlere yüzde 15 oranýnda
refah payý ilave edilmesi istenerek,
ardýndan birinci 6 ay yüzde 45,
sonraki 6 aylýk dönemlerde ise
enflasyon ve yüzde 5 oranýnda
artýþ yapýlmasý istenildi.Ýki kon-
federasyon ayrýca taban ücrete
ilave olarak 2023’te aylýk 2.500
TL, 2024 yýlýnda da 3.500 TL
sosyal yardým talebinde bulundu.

Türk-Ýþ 2022 Aralýk ayý araþtýrma sonuçlarýna
göre, açlýk sýnýrý 8 bin 130 lira, yoksulluk sýnýrý 26 bin
485 lira olarak açýklandý. Ayný araþtýrmada bekar bir
çalýþanýn ‘yaþama maliyeti’ ise aylýk 10 bin 612,76
liraya yükseldi. Geçtiðimiz günler asgari ücret 8 bin
506 lira olarak açýklanmýþ, Türk-Ýþ 9 bin liranýn altýn-
da kaldýðý için asgari ücret masasýnda yer almamýþtý.
Açlýk sýnýrýyla asgari ücret arasýndaki 376 liralýk fark
ise dikkat çekti. Türk-Ýþ 2022 Aralýk ayý araþtýrma
sonuçlarýný paylaþtý. Araþtýrmaya göre, 4 kiþilik bir
ailenin saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için
yapmasý gereken aylýk gýda harcamasý tutarý (açlýk
sýnýrý) 8 bin 130,56 liraya yükseldi. Gýda harcamasý ile
giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðitim,
saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu
diðer aylýk harcamalarýnýn toplam tutarý (yoksulluk
sýnýrý) 26 bin 483,93 liraya, bekar bir çalýþanýn ‘yaþa-
ma maliyeti’ ise aylýk 10 bin 612,76 liraya yükseldi.

Açlýk sýnýrý açýklandý
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Belediye Ýskilips-
por kadýn ve erkek
güreþçileri Çorum'da
düzenlenen U15 ser-
best Güreþ Ýl Þampi-
yonasýnda gururlandý-
ran baþarýlar elde etti-
ler. 

Bu çerçevede
Adem Uysal'ýn hoca-
lýðýný yaptýðý Beledi-
ye Ýskilipsporlu gü-
reþçiler U15 serbest
Güreþ Ýl Þampiyona-
sýnda erkeklerde 52
kg'da Erdem Topal,
44 Kg'da Samet As-
lan, kadýnlarda 53
kg'da Esmanur Öz-
mez müsabakalarda
gösterdikleri baþarý-
larla dereceye girdi-
ler. Katýldýklarý tüm
müsabakalarda baþa-
rýlý olan güreþçilerin
antrenmanlarý sürekli
devam ediyor.

Yozgat'ta sona eren U20 Kadýnlar Güreþ Þampi-
yonasýnda Belediye Ýskilipsporlu Kadýn güreþçi Hali-
me Polat Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandý.

Belediye Baþkaný Ali Sülük; "Yozgat'ta sona eren

U20 Kadýnlar Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda Bele-
diye Ýskilip Spor Kulübü güreþçimiz Halime Polat
Türkiye 3.'sü oldu.  Sporcumuzu tebrik eder, baþarý-
larýnýn devamýný dilerim" dedi.

Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin bitimine
sekiz hafta kala liderlik koltuðunu bý-
rakmadý. Üst üste üç zorlu maça çýkan
Çorum FK son iki maçýný da tek farklý
galibiyetler ile kazanmayý baþardý.

Peþ peþe üç zorlu rakip ile karþýla-
þan Çorum FK hata yapmadý. Bu üç
maçtan dokuz puan almayý baþaran
Tahsin Tam ve talebeleri bu maçlarda
gol dahi yemedi. Önce Amed’i, ardýn-
dan Erok’u yenen Kýrmýzý-Siyahlýlar
bu haftada Ankaraspor’u yenerek þam-
piyonluðun en büyük adayý olduðunu
gösterdi. Ýlk yarýnýn bu döneminde üst
üste üç yenilgi alarak hayal kýrýklýðý
yaþayan Kýrmýzý-Siyahlýlar ligin 2’nci
yarýsýnda bu tabloyu tersine çevirdi.

Tam 11 haftadýr yenilmeyen Kýrmý-

zý-Siyahlýlar, son haftalarýn formda ta-
kýmý Ankaraspor ile karþý karþýya geldi
ve altý haftadýr yenilmeyen rakibini tek
gol ile maðlup etti. 

Son yenilgisini 7 Aralýk’ta Düzce
deplasmanýnda alan Kýrmýzý-Siyahlýlar
o maçtan bu yana çýktýðý 12 maçta da
yenilgi yüzü görmedi. Son dört maçýn-
dan 12 puan çýkarmayý baþaran ve son
sekiz maçýndan da yedi galibiyet alma
baþarýsý gösteren Tahsin Tam ve talebe-
leri zorlu haftalarýn sonunu baþarý ile
getirdi. 

Baþkent deplasmanýnda Çorum FK
32. dakikada Ferhat Yazgan ile buldu-
ðu golle sahadan 1-0 galip ayrýldý. Bu
galibiyetle Çorum FK puanýný 57’ye
yükseltirken, liderliðini de sürdürdü.

ÇORUM FK
DOLUDÝZGÝN

GÜREÞÇÝLERÝMÝZ 
GURURLANDIRDI

HALÝME POLAT TÜRKÝYE 3.SÜ


