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YÖNETİM VE BASKI ADRESİ
Bilgin Ofset Matbaacýlýk

Fiyatý :  25 KR.
ABONE

Yýllýk   : 80 TL.
6 Aylýk  : 50 TL.

POSTA ÇEKÝ HESABI
06310458

ÝLAN VE REKLAM TARÝFESi
Resmi ilanlarýn sütün santimi          : 15,00 
Mahkeme ilanlarýn sütüna santimi  : 15,00 
Zayi ilanlarý                                  : 20,00 
Teþekkür                                     : 118,00 

Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Özel ilan,reklam v.s. ilanlarý pazarlýða tabidir.

Ýlan,reklam ve yazýlardan doðacak sorumluluk yazarýna aittir.
Gazetemize verilen yazýlar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade 
edilmez. Gazetemiz basýn ahlak yasasýna  uymayý kabul eder.

Pazartesi hariç hergün çýkar.
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ANLAYANA ANLAMLI SÖZLER!.GÜNCEL 

Cemalettin BÝLGÝN

Aynı dili konuşanlar
değil, aynı duyguları
paylaşanlar anlaşabi-
lir. Güzel ve anlamlı
sözler, aynı dili konu-
şanlar olarak aynı duy-
guları
paylaşamadıklarımızla
memleket meselele-
rinde anlaşamıyoruz,
hatta aynı siyasi parti
düşüncesini paylaştı-
ğımız gibi gözüken-
lerde anlaşamıyoruz. 
Ne yapalım aynı duy-
guları paylaşamadığı-
mız kişilerle aynı
şehirde yaşamak zo-
rundayız.
Hizmetler yapılmadı-
ğında üzülüyoruz,
birde yapılmayan hiz-
metler yapılmış gibi
gösterilince, ne yapa-
lım kendi aramızda
konuşup kalıyoruz.
Bakınız Hazreti Mev-
lana ne demiş!.
“Üzülme! Çünkü;
y r d n umudu en
ç resiz nl rd yoll r.
Unutm ! y ğmurun en
şiddetlisi en k r
bulutl rd n çık r”.
Hz. Mevlana
Bazı insanlar bencillik-
leri zirve yapar, ben-
cillikte zirve yapan
insanlara ne diyelim?,
ne desek zaten fayda
etmiyor. 
Bakınız bencillik konu-
sunda zirve yapanlara
Hz Mevlana ne
demiş?; Bencillik, gö-
züne t kılmış yn gi-
bidir. O gözler nereye

b k rs b ksın ken-
dinden b şk birini
göremez… -Hz. Mev-
lana, işte benciliği
tarif eden en anlamlı
söz. 
Çoğu zaman şunu söy-
leriz; MAL SAHİBİ
MÜLK SAHİBİ HANİ
BUNUN İLK SAHİBİ” bi-
rileri dünya malına
öyle taparcasına ya-
pışmış ki onu anlamak
mümkün değil, Hz.
Mevlana bakalım ne
demiş?; “Ne k d r
zengin ols n, nc k yi-
yebileceğin k d r yer-
sin. Denize testiyi
d ldırs n, l bileceği
k d r su lır, gerisi
k lır. Hz. Mevlana.
Denizler kadar serve-
tin olsa avucunun içi
kadar alabilirsin, tes-
tini doldursan ne
yazar ki!.
Yerel seçimler bütün
hızı ile devam ediyor,
seçim meydanları ısın-
maya başladı gerçi
Niksar’da meydan
falan yok ama, cadde
ve sokaklar renklen-
meye başladı.
Bu seçimde siyasetçi-
ler meydanlara fazla
parti bayraklarını as-
mama kararı vardı
ama gördüğümüz ka-
darı yine pek çok yere
parti bayrakları asıl-
maya başladı, çok aşı-
rıya gidilmez ise yine
de seçimin olduğunun
en güzel yani parti
bayraklarının belli yer-

lere insanları yorma-
yacak, çevreyi kirlet-
meyecek şekilde
olmasında mahsur ol-
mayacaktır. 
Siyasetçiler şuna dik-
kat etmelidir.
“Düşünc niz konuş-
manıza, Konuşmanız
har k tinize,
har k tiniz kad rinize
yansır. Güz l düşünen,
Güz l yaşar ve mut-
laka sonuca yansır. 
Günümüz siyasetçisi-
nin çoğunda böyle
özellikler göremiyoruz
tabi ki, amma bizler
yine de bir tavsiye ola-
rak bunları ifade ede-
lim.
Siyaset sahnesi ısınır-
ken bazı ahlak bozun-
tuları da ahlakı
değerlerden yoksun
bir şekilde senaryolar
yazmaya başlamışlar,
bizler bu kadar güzel
sözler içinde ahlak de-
ğerlerinden yoksun
olan kişilerin adilikle-
rinden bahsetmeyece-
ğiz, bilgi notu olarak
yazmakta fayda görü-
yoruz. 
Siyasetçinin kirli taraf-
larını inşallah bu se-
çimde görmeyiz,
kirlenen siyasetin kim-
seye faydasının olma-
dığı herkes bilir lakin
işine geldiğinde çir-
kinleştirmekten geri
kalmıyorlar. 
Güzel sözler sarf
edenler, söyledikleri
sözlerin hayata geç-

mesni sağlar ise, işte
o zaman siyasetin
güzel tarafı halka yan-
sır, halka yansıyan her
güzellik karşılık bulur.
Hz. Mevlana bakınız
ne kadar anlamlı
güzel sözler sarf
etmiş. “Kalp bir bahçe
gibidir. Onda mutlaka
bir şeyler bitecektir. O
halde güzel şeyler
ekin ki güzel şeyler
bitsin...” -Mevlana-
Bir başkan anlamlı

söz şudur; Düşünc n
konuşmana, Konuş-
man har k tin ,
Har k tin kad rin
yansır. Güz l düşün,
güz l yaşa.
Güzel düşünen insan-
lar güzel yaşamanın
tadına varırlar, inşal-
lah güzel düşünen in-
sanların sayısının
çoğalmasını isteriz ki
bu halka da yansımış
olacaktır.
Bugün Hz Mevlananın
öğüt dolu sözlerini
sunmaya çalışıyoruz,
güzel sözler insanın
kalbindeki karartıyı
önler, insanın ruhunun
tertemiz kalmasnı
sağlar. 
Gözl rinin gördüğünü
yür ğinin gördüğün
d ğişiyors n yv ll h!
Yür ğinin gördüğünü
gözl rinin gördüğün
d ğişiyors n yv h,
yv h!         Mevlana. 

Yürek gözlerden daha
önemli, gözler yanıla-
bilir ama yürek asla

yanılmaz, yürekten
sevmek bir başka gü-
zelliktir, insan gözleri
ile görür, yüreği ile
sever, yürek sevme-
dikçe, gözlerin bir an-
lamı yoktur. 
K Ip denizdir, diI de
kıyı. Deniz de ne v rs
kıyıy o vurur. Güzel
Kalp içindeki güzellik-
leri kıya vurduğunda
kıyıdaki güzellikleri
gören insanlar o gü-
zelliklerden faydalanır,
Denizlerin içini kirle-
tenler her zaman
deniz kenarında kirli-
liği yaşar. 
Kalp bir bahçe gibidir.
Onda mutlaka bir şey-
ler bitecektir. O halde
güzel şeyler ekin ki
güzel şeyler bitsin.
Kalbi kararan insan-
lardan Allah bizleri
uzak tutsun, kalbi ka-
raran insandan her
türlü kötülük beklenir
ki maalesef çok sayıda
kalbi kararmış insan-
ları görmek mümkün. 
Kalp karası olanlar in-
sanlara sınır tanıma-
dan iftira atmaktan ve
attırmaktan geri kal-
maz, bu şehirde kalbi
kara pek çok canlının
olduğunu görüyoruz. 
İnsanlar hiç bir şey
yokmuş gibi bugünü
yaşamalı, yarın öle-
cekmiş gibide ahireti
düşünerek yaşantısına
devam etmelidir, bakı-
nız Hazreti Mevlana ne
güzel söylemiş; “

Mis fir g l c kmiş gibi
evini, ölüm g l c kmiş
gibi k lbini t miz tut.
Hz. Mevlana
Temiz kalpli olmak in-
sanlık için en güzel
hediyedir.
Güzel kalp güzel dü-
şünür.
Güzel düşünen insan-
ları sever, doğayı
sever, kendisine sunu-
lan her nimetin kıyme-
tini bilerek yaşar. 
Çoğaltmak lazım gök-
yüzünde kuşları,
Suda balıkları,
Yüzlerde gülümse-
meyi,
Kalplerde sevgiyi,
Dünyada iyi olan,
güzel olan her şeyi..

"Yağmur Yaprağın 
Güneş Toprağın Duası-
dır. 
Benim Duamda 
Sevdiklerimin Hep
Mutlu 
Huzurlu ve sağlıklı ol-
masıdır. 
Bereket şans eksik ol-
masın hayatınızdan..

Günün Sözü
KÖRDEN DEĞİL
NANKÖRDEN, 

YÜZSÜZDEN DEĞİL
İKİ YÜZLÜDEN,TİPİ
BOZUKTAN DEĞİL
SÜTÜ BOZUKTAN
KORKACAKSIN

Cebnibey Mah. Hal Dükkanlarý No: 66   NÝKSAR
TEL: 0 356 527 80 90 - FAX: 0 356 527 75 76

e-mail: yesilniksar@hotmail.com
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KARADENİZ BÖLGE GAZETECİLERİNDEN 
VALİ BALCI’YA ZİYARET

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN SPOR TOKAT’A MALZEME DESTEĞİ
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TOKAT VALİLERİ KİTABININ TANITIMI ANKARA’DA YAPILDI

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR, BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR!
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