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Bütün Dünyaya Karşı Savaştık!
Temizer,''Çanakkale'de ve yurdun dört bir köşesinde yatan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz''
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Bütün Dünyaya Karşı Savaştık!
Đstiklal Mücadelemizin başlangıcı sayılan, 98. Yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi, sadece
emperyalist batıyla değil; bu devletlerin sömürgesi altındaki kandırılmış devletleri de karşımıza alarak
tüm dünyaya karşı yapmış olduğumuz en büyük savunma savaşı ve tarihte kazandığımız sayısız
zaferlerimizden biridir. Çanakkale’de ve yurdun dört bir köşesinde yatan şehitlerimizi rahmetle
anıyoruz.
Türk milleti, Çanakkale de büyük gayeler için; hak için, adalet için, insanlık için, Allahın rızasını
kazanmak için savaştı. Çanakkale de yüreği iman aşkı, ve vatan sevgisi ile dolu millet evlatları,
savunduğu değerleri korumak, bu değerler uğruna ölmek için adeta sıraya girdi. Öldü ama geçit
vermedi.
Bu savaş devletler arası bir savaş değil, medeniyetler, dinler arası bir savaştı. Türk Milleti,
Çanakkale’de dünyayı karşısına alarak bütün mazlum milletleri korumuştur. Bu bakımdan Çanakkale
de verilen mücadelenin büyüklüğünü kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bu savaşın büyüklüğünü, bir
inanç ve medeniyet savaşı olduğuna işaret eden birçok olay anlatılır…
Bir Đngiliz generali yazmış olduğu savaş hatıralarında şöyle diyor: “Biz Çanakkale de Türklere karşı
kaybetmedik, biz tanrıya karşı savaştık, tanrıya karşı olan savaşımızı kaybettik.” diyor.
Dünyanın Đslam Kültürüne Đhtiyacı Var!
Dün olduğu gibi bugün de bütün dünyanın Türk milletine, ve sahip olduğu değerlere ihtiyacı var.
Çanakkale de bizi zafere götüren; uğruna savaştığımız değerlere olan bağlılığımız, ve
samimiyetimizdir. Yeni zaferler kazanmak, dünyada barışın sağlanmasına katkıda bulunmak
istiyorsak; Çanakkale’de, uğruna can verip kan akıttığımız değerlere aynı samimiyetle inanmak, onları
hayat haline getirmek, yeni bir Đslam Rönesans’ı gerçekleştirmek, güçlü bir Türkiye kurmak
zorundayız.
Batı Aynı Batıdır!
Batı kültürünün dünya insanlığına barış, huzur ve mutluluk getirmesi mümkün değildir. Çünkü batı
kültürünün doğasında sömürgecilik anlayışı var. Batı, bu anlayışıyla Çanakkale’ye saldırmıştı. Batının
dünkü anlayışı değişti mi?... değişmedi. Eskiye göre değişen tek şey var: onları hedeflerine
götürmeyen savaş cepheleri, mücadele şekilleri ve taktiklerdir.
Bugün savaş, teknoloji ve kültür cephesinde, siyasi ve ekonomik cephede, devam ediyor.
Özellikle Çanakkale de bizi zafere taşıyan değerlerimizi yozlaştırmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak
için her türlü yola başvuruyor. Hem de insan için evrensel değerler olarak kabul edilen insan hakları,
demokrasi gibi değerler maske yaparak.
Dahası kendi eliyle değil, içimizdeki gözleri kör, kulakları sağır, koltuk ve makam sevdasından, şahsi
menfaatinden başka bir şey düşünmeyen, bilinen ve gizlenen yandaşlarını kullanarak yapıyor.
Özetle Çanakkale’deki düşmanlar emellerinden asla vazgeçmediler.

O halde Biz Ne Yapmalıyız?
Millet olarak; Çanakkale’de uğruna kan döküp can vererek Allah’ın yardımına mazhar olduğumuz
değerlere gereği gibi sahip çıkmalıyız.
Allah bize Çanakkale gibi bir sıkıntıyı bir daha yaşatmasın ama böyle bir durumla karşılaşırsak
şehitlerimizin taşıdığı ruhu taşımaya hazır olmalıyız. Çanakkale şehitlerinin duyduğu coşku ve
heyecanı duymalıyız. Aynı başarıyı gösterme azim ve kararında olmalıyız.
Çanakkale başta olmak üzere, bu topraklar için yurdun her köşesinden akın akın gelerek oluk oluk kan
döken, can veren, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamak, tüm dünya insanlığının barış, huzur ve
mutluluğuna katkıda bulunmak için; Millet olarak, bizi bekleyen bir tehlikenin ve ihanet çemberinin hala
var olduğunu bilmek, kendi milli ve manevi kültürel değerlerimize sımsıkı sarılmak, elimizde kalan son
vatan parçası üzerinde, düşmanın oyununa gelmeden- bütün farklılıklarımıza rağmen Çanakkale’de olduğu gibi, birlik ve beraberliğimizi, korumak ve devam ettirmek zorundayız.
Bütün dünya, Türk milletinin, mazisindeki büyüklüğüne, adaletine muhtaç. Đnsanlık, mazlumun dostu,
zalimin korkulu rüyası olan Türk milletinin uyanıp tarihteki misyonunu üslenmesini bekliyor. Bu da
ancak ülkemizi Muhteşem bir Türkiye yapmakla mümkündür.
Millet olarak tarihi misyonumuzu hatırlayıp kendimize gelmemiz dileğiyle. Milletimiz ve insanlık adına
kutsal değerler imiz için mücadele edip şehit olan tüm millet evlatlarını tekrar rahmetle anıyor Fatihalar
gönderiyoruz. Ruhları şad makamları cennet olsun. Allah bu millete Đstiklal Savaşımızın başlangıcı
sayılan 98 yıl önce yaşadığımız felaketi bir daha yaşatmasın.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12127
Erişim Tarihi: 18.03.2013

Mourinho Kayseri'de
Galatasaray&#8217;ı izlemek için özel uçakla şehrimize geldi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Galatasaray’ı izlemek için Đspanya’nın
Başkenti Madrid’den özel uçakla şehrimize geldi
Mourinho’yu, Kayserispor yöneticileri Kayseri havalimanında çiçeklerle karşıladılar.Mourinho, oğlu ve
kulüp yöneticilerinin yer aldığı kafile Kayserispor’un tahsis ettiği araçla maçın oynanacağı Büyükşehir
Belediyesi Kadir Has Stadı’na hareket etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından kendilerine tahsis edilen 113 no'lu locadan
izleyecek. Real Madridli konuklara locada, Kayseri mantısı ve yöresel yemekler ikram edildiği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12129
Erişim Tarihi: 18.03.2013

Kayseri 7 hafta sonra mağlup!
Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Müsabakayı izleyen Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, maçı izlediği locadan 70'inci
dakikadan stattan ayrıldı.
3. dakikada sağdan yapılan ortayı Drogba kafayla indirdi. Sneıjder'in vuruşunda filelerle buluştu: 0-1.
10. dakikada Ebue'nin şutunda, top kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle yan direğe çarptı.
16. dakikada Cleyton'un ara pasıyla hareketlenen Bobo, Galatasaray cezalanına girdi. Ancak yan
hakem Erdem Bayık ofsayt bayrağını kaldırınca Kayserisporlular uzun süre itiraz etti.
22. dakikada sakatlanan Hamit Altıntop yerini Sabri'ye bıraktı.
23. dakikada Drogba'nın sağdan yaptığı ortaya Burak bekletmeden vurdu: 0-2.
31. dakikada Ebue ile taç çiziğisi önünde girdiği ikili mücadele sonrası tekme attığı gerekçesiyle
Bobo'yu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
37. dakikada Mouche'nin ortasında Ceyhun, ceza alanında tek başına kaldı. Ancak gecikince top,
dışarı çıktı.
38. dakikada Melo-Drogba paslaşmasında top, Burak'ın önüne geldi. Burak yerden vurdu: 0-3.
ĐKĐNCĐ YARI
56. dakikada sol kanattan Sneijder'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada, Burak'ın kafa vuruşunda top
auta çıktı.
71. dakikada Diego'nun kaleciye verdiği geri pasta Ertuğrul pres yapan Didier Drogba topu kaptı.
Drogba'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda topu kornere çeldi.
75. dakikada sol kanattan Riera ceza sahasının içinde bulunan Dorgba'ya pasını gönderdi. Drogba'nın
vuruşunda top savunmaya çarparak auta çıktı.
80. dakikada sol kanattan Riera ceza sahası yaptığı ortada topla buluşan Melo altıpas üzerinde
bulunan Umut Bulut'a pas verdi. Umut'un vuruşunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Khizanishvili
uzaklaştırdı.
89. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biseswar vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
1-3
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mete Kalkavan xx, Cem Satman xx, Erdem Bayık xx
KAYSERĐSPOR: Ertuğrul xx, Kamil xx (Engin dk. 52), Khizanishvili xx, Simic xx (Eren dk. 89),
Abdullah xx, Riveros xx, Ceyhun xx (Biseswar dk. 69), Sefa xx, Cleyton xx, Mouche xx, Bobo x
YEDEKLER:
Gökhan Değirmenci, Okay, Yener, Resul
TEKNĐK DĐREKTÖR: Robert Prosinecki
Galatasaray: Muslera , Eboue, Gökhan , Semih , Riera , Hamit (Sabri dk. 22), Melo, Selçuk , Sneijder
(Amrabat dk. 61), Burak (Umut Bulut dk. 68), Drogba
YEDEKLER: Eray Đşcan, Hakan, Yekta, Emre Çolak
ANTRENÖR: Ümit Davala
GOLLER: Sneijder (dk. 3) Burak (dk. 23 ve 38) ( Galatasaray), Biseswar (dk. 89) ( Kayserispor)
KIRMIZI KART: Bobo (dk. 30) ( Kayserispor)
SARI KART: Selçuk ( Galatasaray)
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12130
Erişim Tarihi: 18.03.2013

Kitap Okumayı Sevdirdiler!
Melikşah Üniversitesi Kariyer Kulübü kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi...
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Melikşah Üniversitesi Kariyer Kulübü, Đnsanlara kitap okumayı sevdirmek amacı ile Kayseri
Meyda'nında bir kafede üyeleri ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi...
Konu ile ilgili Melikşah Üniversitesi Kariye Kulübü Başkanı Kaan ÇALIŞKAN yaptığı açıklamada '' Kitap
okumayı sevdirmak amacıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanında bir kafede üyelerimizle birliklte böyle bir
etkinlik gerçekleştirdik.Amacımız kitap okumayı sevmeyen bir topluma kitap okumayı
sevdirmektir.Kitap okumayı sevdirmek için az da olsa katkı sağlayabiliyorsak bizim için büyük
mutluluktur.
Bu tür etkinliklerimiz şehrin çeşitli yerlerinde devam edecektir.Bugün Meydan'da bir kafede başka bir
gün Halk Otobusünde, ya da Tranwayda yani kısaca kitap okumayı sevdirmek için elimizden geleni
yapmaya çalışacağız''dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12131
Erişim Tarihi: 18.03.2013

