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MATI ; u Keş. 

Din Adamı İle Yobaz 
Hasırlayan Kâmil Kanaç 

27 - Mayıs - 1960 ihti¬ 

lâlinden sonra idi. İstanbul 

da bulunan zamanın Cum¬ 

hurbaşkanı Ccınal i’aça'nın, 

İstanbul Itınm-Il.ıtıp Okula 

ile Yüksek İslâm Enstitüsü- 

nü ziyaret edeceği öğrenil¬ 

mişti Zaten bu ziyaret her 

iki okul çevresinde bekleni¬ 

yor \c isteniyordu. Çünkü 

ütedenberi Türkiye'de din 

eğitimine karşı olan gurup¬ 

ların o zamanlar yaymaya ça¬ 

lıştıkları, İmam-Hatip Okul¬ 

larının kapatılacağı şeklinde¬ 

ki dedikodubrın, dindar in¬ 

sanlar arasında sebep olduğu 

telaş ve üzüntüler hesaba ka¬ 

tılırsa, ziyaretin değeri \co- 

nemi daha iyi anlaşılır kanı¬ 

sına varılmıştı. 

Milli Eğitim ilgilileri ve 

kendi maiyeti erkânı ile I. 

Hatip Okuluna gelen ve Din 

eğitimi hakkında gerekli bil¬ 

giler edinen merhum Cemal 

Paşa’nın o ziyareti, baştan 

sona kadar memnuniyet ve¬ 

rici, çok olumlu bir hava için 

de geçmiş, Türkiye'deki Din 

eğitimi bakımından da ümit 

verici olmuştu. 

Yalnız bu heyet içinde, 

ender yetişir (!) milli kabili¬ 

yetlerden (!) ve eski bakan¬ 

lardan II. Ali Yücel de bu¬ 

lunuyordu. üstelik o zaman¬ 

larda bu zatın yine Milli E* 

ğitim Hakanlığına getireceği 

söylentini dolaşıyordu. Tek¬ 

kede doğmuş, büyümüş bir 

şeyh çocuğu olduğu halde, 

zamanın devrimci akımının 

en önüne geçmeyi, kıta za¬ 

man sonra da başarmış olaıı 

bu şahıs, hcrnasılsa bir yo¬ 

lunu bularak bu heyet ara¬ 

sına karışmış bulunuyordu. 

Hır ara kendisini oradakiler 

arasında ilim v« din bakımın¬ 

dan ctı yetkili kişi görmüş 

olacak ki; ortava şöyle bir 

lâkırdı atıyor: 

19* Devamı Sayfa 4 de 

ŞAHANE TEMSİL 
Din görevlileri Ce¬ 

miyeti tarafından şahane 

bir temsil daha getiriliyor. 

Kur'an*ı Kcrim’de zik¬ 

redilen ASHAB-I KEHF, 

6 temmuzda kazamızda. 

Yunus Emre temsilini ya¬ 

pan Abdullah Kars yö¬ 

netimindeki İBRET SAH¬ 

NESİ topluluğu tarafın- 

nan temsil edilecektir. 

öğrendiğimize göre, 

temsilde yine eskisi gibi 

kir gayesi güdillmlyccck, 

sandalyeler beş lira, ma¬ 

salar otuz lira olacaktır. 

Bu temsil dolayıslyle 

Din görevlileri Cemiye¬ 

tini tebrik eder, ibret 

sahnesi topluluğuna ba¬ 

şarılar dileriz. 

DUYURU 2UVİİ23 

Sınırlı Sorumlu BALLICA ON-lŞ Kamunu Koepc- 

ratifinin normal yıllık genel kurul toplantısı^ Nr-4972 

Cumartesi günü saat IO.UO ila Uallıca köyündeki salonun¬ 

da yapılacaktır. Üyelere duyrulur. 

Mehmet ÖNDER Hahattin GÖRGÜ 

Müdür Y. Kr. Başkan 
GÜNDEM 

1- Yoklama ve açılış 

2- Başkanlık Divanının teşkili. 

3- Raporların okunması ve hesapların arzı. 

4- Rapor ve hesaplar hakkında konuşma 

5- Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası. 

6- Genel kurulun tasvibine sunulacak konular. 

6.1. Gidrr bütçesinin görüşülmesi. 

6 2. Çalışına programının onaylanması, 

6.3. Yatırımlar hıkkında yetki alınması. 

6.4. Birliklere giriş çıkış yetkisi alınması. 

6 5. Çıkan vc çıkarılan ortaklar hakkında karar vermek 

7- Scçi itler (Yönetim, Denetleme vo murahhas üyeler) 

8- Dilek vc kapanış. 

DİKKAT! 
ilçemiz Camilerine 

yardım edecek hamiyet- 

perver hemşehrilerimiz: 

Derneğimizin TAŞO¬ 

VA Ziraat Bankasındaki 

hesap numarası 630/74 

dlr. 

Kimler Ne Kadar 
Vergi ödedi 

81- Alim Meşhur 2148 
82- Mümin Kara 1755 
83- Davut Şenel 170 
84- Yusuf Günaydın 8S0 
85- Ali Kıza Günaydın I0S 
86- Aydın Daykal 1447 
87- Cahit özer I89IS 

Hüseyin Yıldırım 
Mustafa Yıldırım 
İbrahim Yıldırtın 
Necati Yıldız 
Yaşar Yıldız 

93- Nuri Değişmen 
94- Hilmi özkavaklı 
95- Nazım Güner 
94- Dcıtao IIinici 
97- Ahmet Gülper 
98 Yılmaz Şenset 
99- Mehmet Güngör 

100- Çakmak Tüylüoğlu 

40 
400 
145 
00 

285 
584 
00 

00 

3825 
200 

1407 
140 
300 

Dernek Seçimi 
Mercimek Köyü Cami¬ 

lerini Yaşatma derneği ilk 
yıllık genel kurul toplantı¬ 
sı II Haziran Pazar günü 
saat 13.00 dc Mercimek kö- 
yündo olgun bir hava İçinde 
yapılmıştır. 

Yönetim kurulu seçile¬ 
rek aşağıdaki şekilde görev 
taksimi yapmıştır. 

B«|k*n Şükre Tynş (f|H»ee) 
2 Balkın Mıhmıt Sıykıl 

H*»hı»'p Anı Tukııl |Ç»Mşı) 

V«ını«J«r Ikfihle» 8eU« I*"»1'"! 

Uya ■ O»*"** *•«* 
Oya 1 Nail îerıl 

•ışınlı' Otlım 

ATATÜRK Diyor ki: 
Hazırlayan A K. Günaydın 

önemli bir görevin yapılmasında berıdan evvel 
harekete geçen millet olmuştur. Şu veya hu sebeple 
tehir ettiğim mühim vazifeyi, millet hana ihtar et 
iniş ve yaptırmıştır. Runu, milletin ortak ruhundaki 
yücelik ve olgunluğa parlak bir ürnak olarak belir- 
teceğim. 

II üt ün medeni eserleri, bütün dünyada ilk defe 
yapmış veya yaşamış olan İnsanlar Türk ırkındandır, 

İlham ve kuvvet kaynağı milletin kendisidir 
Riz çalışmamızda halkımızın yücaliğlne, halkı¬ 

mızın azim ve imânına istlnad elliyoruz Muvaffaki¬ 
yetin kaynağı bu iki kuvvettir. 

(89* Devamı fayfe I de) 





SAYFA 
_İAŞO 

ATATÜRK Diyor ki: 
(Bşt. Sayfa | d#) 

Bu büyük halk top- 

lantısında bulunanlar, 
Türkiye'de yeni bir dö¬ 

nemin banladığını ve Türk 

Halkının artık kendi li¬ 

derlerinin koruyuculuğu 

altında değil, kendi ken¬ 

disini İdare edeceğini ilân 

ettiler. 

Ben gerektiği zaman 

en büyük hediyem olmak 

üzere Türk Milletine ca¬ 

nımı vereceğim. 

Hayatımın bütün saf¬ 

halarında olduğu gibi, son 

zamanların buhranları ve 

felâketleri arasında da, 

bir dakika geçmemiştir 

ki, her türlü huzur ve 

istirahatiml, her nev’i 

şahsî duygularımı, mille¬ 

tin selâmeti ve saadeti 

namına feda etmekten 

zevk duymayayım. 

Dünya üzerinde ya¬ 

şamış ve yaşayan millet¬ 

ler arasında demokrat 

doğan yegâne millet Türk¬ 
lerdir. 

Millet her türlü ira¬ 

desini hâkim kılmağa muk¬ 

tedirdir. 

Benim İçin en büyük 

korunma noktası ve şe¬ 

faat kaynağı milletimin 

sinesidir. 

Kudretsiz dimağlar, 

zayıf gözler, hakikati ko- 

Izy göremezler. O gibi¬ 

ler Büyük Türk Milleti¬ 

nin yüksek seviyesine na¬ 

zaran geri adamlardır. 

Fakat zaman bütün 

hakikatleri en geri olan¬ 

lara dahi anlatacaktır. 

Milletimizi vehimlerden 

kendini kurtaracak hale 

getirmeye çok çalışalım. 

İLÂN 
Gölbeyli Belediye Başkanlığından 
1- Bclcdiycmizcc Kasabanın Merkezi yerinde Beledi¬ 

ye hizmet Binası inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. nci mad¬ 

desi gereğince kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 133.924.80, liradır. 

3- Kksiltmc Gölbeyli Belediye Knctitncni huzurunda 

3/Tcmmuz. 1972 tarihine tesadüf eden Pazartesi gfınü saat 

14-45 de yapılacaktır. 

4- Kksiltmc şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatle¬ 

rinde Gölbeyli Belediye Başkanlığında görülebilir. 

Kksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

A - (7950.00) liralık geçici teminatını, 

B - 1972 yılına ait ticaret odası bclgcaini; 

C - Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksilt¬ 

me şartnamesinde belirtilen müteahhitlik belgesini ibra* 

sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklın yeterlik 

belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları; 

6- isteklilerin teklif mektuplarını 3/Tcmınu : 1972 gü¬ 

nü saat 14. de kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu 

başkanlığına vereceklerdir. 

7- Telgrafla ve posta ile müracaat kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5/6/1972 

Seyit Ahınct Yıldız 

'Taşova - Gölbeyli Belediye Reisi 

ZAYİ 
05-AC-904 plâka nolu Traktörümün muayene 

cüzdanını kaybettim. Hükümıüzdür. 

Hüseyin Şahin 

Eaençay 

_| 
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MMMMI 

S Evimizin Köşesi 
jamaaasaasaaaaAAAasaah 
2 Kmütc KTSlM t 
4 hv KkonomtAİ Tcknisvcm E 
ŞâSaaa*aA*A*A*S.VAAAS**AÎ 

VİŞNE REÇELİ 
İri ve olgun vişnelerden reçel yapılır. 
I kilo vişne 

1.5-2 kilo şeker 

1.5 gram limon tuzu veya I limon suyu 

Yapılıjı: Vljneler bol tu Tçlnde daldırılarak 

yıkanır. Sapları kopaı ılarak ç*klrd<îkl«rl çıkarılır., 

Sonra bir kat şeker vc bir kat vişne olmak üzere 

ve en üste şeker gelecek şekilde bir kaba veya re¬ 

çel pişirme tenceresine katlanarak konur. Bir g«- 

cc kendi haline bırakılır. Şeker, vişnenin suyunu 

emer ve eriyerek sulanır. Ertesi günü vişnelere 

hiç su ilâve edilmeden ocağa konur. Vişneler bir 

müddet piştikten sonra delikli kepçe ile dışarı 

alınır. Geride kalan şurup kaynatılarak koyulaştı¬ 

rılır. Sonra vişneler şuruba tekrar konarak limon 

tuzu veya limon suyu İlâve edilir ve beş altı daki¬ 

ka daha pişirilir. Kıvamına gelince ateşten indiri¬ 

lir ve sıcak sıcak temiz ve kuru kaplara doldurulur. 

Not: Reçelin alüminyum tencerede pişirilme¬ 

si uygun değildir. Rengini karartır. 

-39iasst>^nBS-?sm(«i 

BULMACA 
I 2 3 4 5 6 

s 
*a 

a 

vY* 
fi 

Soldan Sağa: I- Bir iç¬ 

ki, 2- Bir kadın ismi 3- Ata¬ 

türk'e suikast hazırlayan bir 

casusun ikinci ismi. 4- Tersi 

ceket 5- Tersi güreşte bir 

oyun, Fransızca hayır (oku¬ 

nuşu) 6- İşaret edatı, Bir sayı 

Yukardan Aşağı : I- Amerika’da bir eyalet, 

2- Bir Peygamber, Nota 3- Bir kuş (Mahalli isim) 

4- Bir göl vc ova 5* Tersi (Hayvanlar için yuva 

bulmaya çalışır anlamına. İki kolime. 6- Yad et, 

Hitam. 

DİKKAT! 
Sayın Taşovalı’iar 

İSTANBULDAN GETİRMİŞ OLDUĞUMUZ 

Nylon - PLÂSTİK mutfak t»vAii ELEK¬ 
TRİK MALZEMELERİ TOKTAN SATIHLARI OE- 

VAH ETMEKTEDİR. 

M«|«ı*mı<* u|r*m«nı< UiMtf. 

HKI.AllAT rlNOÜMI ‘KOÛM! 

Çı||.r t .d S*. IH IAÜOVA 
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8«f öğretim Yılı Daha Biterken... Din Adamı île Yobaz 
U/1» 2 d*) 

t'ilihtndın imtihana 

yokta lamanındı mı 

Anlayamadığınız ko- 

nvhit 4<ru« vt/ı den 

^ j nda öğretmeninize 

**krar aordunuz mu* 

VaHtl problemlerinizi 

fcomUft aktınız' B4İ|iıin« 

*« tecrübesine inandığı- 

W kimselere mi. sizin¬ 

le i/eıı tediyede olan ar- 

Indsflarınna mı? 

Arkadaşlarınızı sefer¬ 

ken nelere dikkat ettl- 

r*z, Arkadaşların İnsan¬ 

ların geleceklerine (müs- 

bet * menfi) etkisi oldu¬ 

ğunu biliyor musunuz1 

Mensubu olduğunuz 

milletin orf-ldet ve ge¬ 

leneklerine saygının ge¬ 

rekti!. ne İnandınız mı? 

Yaz tatilinde de bil¬ 

gilerimi! unutmamak içir, 

ve gelecek eğretim yılın¬ 

da ders çalışmağa intibak¬ 

ta zorluk çekmemek için 

pttnft olarak, gerek genel 

kültürü artırıcı kitaplar, 

gerekse ders kitaplarını- 

lı okuyacak mısınız1 

Ödendiklerinizin ya* 

rm ne iş* yarayacağını hiç 

dOndunuz mu* 

taı tatilinde ne ya¬ 

pa* ağtfU4i daka evvel plân- 

İ4#noys dutundua uz m d? 

!*ı«A »fierifuzi plin* 
l> M# fokOde yapcinti mı? 

*• P€Vl£ T Inaania- 
r*o «>#*.}**; difkHeri on* 

ı*rt yalariMııın banan/ 

Nkcf W * |^*| | kor- 

w* M»*»**» »♦'O 

dan bafka destluk kura¬ 

cak kimseler bulamamak¬ 

ta. sonuç olarak da öf ren- 

cinin duygu ve düşünce¬ 

leri bilinememektedir. Ka¬ 

labalık sınıflarda yalnız 

hisseden öfrenci. okul dı¬ 

şında maksatları ne ol- 

dufu bilinmeyen grupla¬ 

ra katılmaktadır. Aynı yaj 

ve seviyedeki İnsanların 

birbirine dofru yolu gös¬ 

terememesi sonucu ola¬ 

rak da bu gençler mem¬ 

leketin basına deri ol¬ 

maktadır. 

İnsanlar arasındaki 

gerçek münasebetlerin 

yerini hiçbir şey tutamaz. 

Dolayısiylc radyo, tele¬ 

vizyon. sinema v.b. gibi 

araçlar İnsanlar arasında 

münasebet kurmakta çok 

yetersizdir. İnsanları tat¬ 

min edemez. 

O halde burada dev¬ 

letin görevi başta öğren¬ 

cilerle, tecrübeli ve bil¬ 

gili kimselerin olmak ü- 

zere, bütün İnsanların 

ı .ünasebetlerini sağlaya¬ 

cak müesseseler kurmak¬ 

tır. Bu müesseseler, İn¬ 

sanların dinlenmek, eğ¬ 

lenmek için ayırdıkları 

zamanın iyi değerlendi¬ 

rilmesini, insanların her 

an yeni bilgiler edinme¬ 

sini sağlamayı amaç edin¬ 

mekle beraber, asıl gaye¬ 

ti İnsanlar arasındaki İliş¬ 

kiyi müsb-’t yönde çağalt- 

mak olmalıdır. 

İntanlar doğunca ne 

iyidir ne kötüdür. Onla¬ 

rı iyi veya kötü yapan 

toplumdur. 

Gelecek yHarın, baş¬ 

ta öğretmenlerimiz cl- 

Mb eze/t öğrenci veli* 

lortOMie ve öğrencileri- 

mfeo mmMufc gefirmetl- 

• 4dorMl 

(Bşt. Sayfa 1 de) 

“Din adamı yetiştirmek 

için yedi »ene çoktur ve uzun 

bir zamandır. Efendim, üst 

tarafı otuz üç farzla şıı na¬ 

maz sureleri değil midir? Bun- 

lar bir ayda, bilemedin cıı 

fazla üç ayda eksiksiz öğre¬ 

nilir. HtınLrı bilen dc pekâ¬ 

la Din adamı olabilir." 

İliç beklenmeyen, bu söz 

karşısında herkes hayretle 

birbirinin yüzüne bakarken, 

emekli bir kurmay asker olan 

İlim Yayına Cemiyeti Baş¬ 

kanı Vehbi Bilimcr, gereken 

cevabı yetiştiriyor. 

“Beyefendi,! Beyefendi. 

Sizin dediğiniz gibi bir ay¬ 

da din adamı yetişmez, ancak 

YOBAZ yetişir. Bcıı oluz se¬ 

nedir İslâmiyet! tetkik edi¬ 

yorum onu halâ tam mnna- 

. lyb « frenmiş değilim. Bu 

ihtisas asrında, ihtisasa *ıygı 

gösterelim ve bilmiyorsak lüt¬ 

fen konuşmayalım." 

Burada bu olayı anlatı¬ 

şım, dünyada yaptıklarının 

hesabını vermek üzere çok¬ 

tan öbür dünyaya gitmiş olan 

insanları karalamak ve çekiş¬ 

tirmek için değildir. Bu gün 

aramızda yaşayan aydınları¬ 

mızın birçoğunda din vc din 

adamı konusunda Haşan Ali 

den daha sağlam bir görüş 

sahibi olmadıkları içindir. 

Çünkü zaman zaman meyda¬ 

na gelen olaylar karşısında 

aydın geçinenlerin çoğunun 

durum vc tutumları göster¬ 

miştir ki; Türkiye'deki aydın¬ 

ların kısmı azami, din ile ir¬ 

ticai birbirinden ayırdcdcbi- 

leeck ölçü vc kültürden yok¬ 

suldurlar. İlgisizlik vc bil¬ 

gisizlik nedeniyle bizim vc 

aydı Jİarımı/.ın kafasında yal¬ 

nız dinî ka*. ramlar değil, he¬ 

men hemen Jbütün kültürel 

kavramlar çingene çorbası 

halindedir. 

İşte II. Ali ve kafadarla¬ 

rının, din adamı yetişmesi 

için vedi seneyi çok görme¬ 

si bundandı. Hani yanlışta 

değildi, çünkü cenaze yıka¬ 

lı ak vc defnini yapmak, otuz 

üç far; la beraber bazı namaz 

surelerini vc dualarını öğren¬ 

mek içm değil yedi sene, ye¬ 

di ay bile çoktu. Aynen za¬ 

manımızda Din adamları po¬ 

zisyonundaki bazı ma’lüm şa¬ 

hısların ilmi kalhdcıı kalbe 

akıttıkları gibi bir yolla da 

bu iş pekâla haliolabilir. Hal- 

bu ki: 

“Biz devrin ilim vc kül¬ 

türü ile mücehhez, cemiye¬ 

tin ihtiyaçlarına va asrın i- 

caplarına vakıf, üstelik dini¬ 

mizin bütün inceliklerini bi¬ 

len gerçek anlamda din ada¬ 

mı, yani Islâm bilginleri is¬ 

tiyoruz" denirse, o zaman 

iş değişir. Vc o zaman Din 

ile irtica birbirinden ayırdc- 

diicbilir vc işte o takdirde 

Din adamı ile yobaz kavra¬ 

mı iyice bilinir Bu da ancak 

kendimize dönmekle olur. 

Sayın Taşova Halkına 

MÜJDE! 
TAŞOVA BİRLİK Minibüs Yazıhanesi, 

Koyuncuoğlu Oto Yazıhanesinden ayrılarak. 

Şoförler Cemiyetinin bitişiğindeki kahvehane¬ 

de faaliyetine devam etmeye başlamıştır. 

Yazıhanemizden yalnız Minibüsler, her saat 

başı Amasya'ya sefer yapmaktadır. 

Amasya’dan ise dönüş, aynı eskisi gibi 

ULUS garajından yapılmaktadır. 

Sayın Halkımıza Duyurulur. 
# TAŞOVA 69 

• AMASYA 19 

TAŞOVA DİKLİK 

Minibüsleri Yazıhanesi 

FEVZİ ÜNAL 

■ 


