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Camide Anayasa değiştirmeye kalktı
Yeniçağ: Kayseri'de hangi yetkiyle minbere çıktığı bilinmeyen Senai Demirci camiye siyaset soktu
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Kayseri’de hangi yetkiyle minbere çıktığı bilinmeyen yandaş yazarın camiye siyaset sokması ve tepki
gösterenlere de hakaret etmesi öfkeye yol açtı.
Anayasa değişikliği tartışmalarını camiye taşıyan yandaş TV programcısı Senai Demirci, Kayseri
Ulutaş Camii’nde değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk 3 maddeyi diline doladı. Diyanet’in sessiz
kaldığı olayda, Demirci kendisine tepki gösterenlere “Havlamayın” dedi!
Yandaş yazar camide coştu!
Anayasa değişikliği tartışmalarını camiye taşıyan TV programcısı Senai Demirci, büyük tepki aldı.
AKP iktidarının Anayasa’yı değiştirmek için düğmeye basmasından sonra yandaşları da harekete
geçti. Yandaş yazar Senai Demirci Anayasa’nın değiştirilmez ilk 3 maddesinin değiştirilmesi için
camide vaaz vermeye kalkıştı. Kayseri Kocasinan Đlçesi Eski Sanayi Mahallesi Devlet Hastanesi
yanında bulunan ve cemaatin çoğunluğunu hastane personelinin oluşturduğu Ulutaş Camii’nde birkaç
gündür vaazlar veren TV program yapımcısı ve yazar Senai Demirci bu vaazlarından birinde
“Anayasa’nın ilk 3 maddesi de değiştirilebilir” dedi.
Size ne kardeşim!
Demirci vaazında ezanın tek merkezden okutulmasını eleştirerek “Ezanı teke indirdiler, daha sonra da
kaldıracaklar. Bu uygulama 28 Şubat’ın bir ürünüdür, bunun için Müslümanların direniş göstermesi
gerekir” diyerek cemaati harekete geçmeye çağırdı. Cemaatten birinin Kuran-ı Kerim’e dokunmayla
ilgili sorusu üzerine konuyu Anayasa’nın değiştirilemez ilk 3 maddesinin değiştirilmesine getiren Senai
Demirci, “Size ne kardeşim istersem değiştiririm, Anayasa’nın ilk 3 maddesi de değişebilir” diye
konuştu. Bunun üzerine cemaatten bazı kişilerle Senai Demirci arasında tartışma çıktı. Demirci vaaz
sonrası kendisini “Camide siyaset yapmayın, siyaset yapacaksanız siyasi partilere gidin orada yapın”
diye uyaranlara da sinirlenip, “Burada havlamayın, başka yerde havlayın” şeklinde hakarette bulundu.
Hakarete uğrayan cemattten bir kişi, konuyla ilgili Kayseri Müftülüğü’ne verdiği dilekçe ile şikayetçi
oldu.
KAYNAK: YENĐÇAĞ GAZETESĐ
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Kadir Geceniz Mübarek olsun !
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner
de iner
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Bugün mübarek Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Öyle bir gece ki; ömre bedeldir. Öğle bir gece ki bin
aydan daha hayırlıdır. Đşte müslümanın bu gece yapması gerekenler...
Nebiyyi Muhterem (sav) tarafından Ramazan’ın yirmisinden sonraki gecelerde aranması tavsiye edilen
Kadir Gecesi, öteden beri yirmi yedinci gecesi kabul edilerek kutlana gelmiştir. Bu konuda Rasûlü
Ekrem (sav)’den bazı hadisler nakledelim. Efendimiz buyurur ki:
“Đçinizden bazı insanların rüyasında Kadir Gecesi ilk yedide gösterildi. Yine içinizden bazı kimselere de
son yedide gösterildi. Siz onu son onda arayın” (Müslim, Siyam, 208).
“... Siz onu son ondaki tek gecelerde arayın ...” (Müslim, Siyam, 212).
Bu konuda en kapsamlı rivayetlerden biri Ashâbı Kiram’dan Ebû Said ElHudrî Hazretleri’nin rivayetidir.
Bu zât şöyle nakleder:
Ashâbı Kiram’dan Ubeyy b. Kâ’b Hazretleri, kardeşinin, Kadir Gecesinin yirmi yedinci geceye
rastladığını, Peygamber Aleyhisselâm’ın o günün alâmetlerine dair verdiği bilgilere dayanarak tespit
ettiğini söyler (Müslim, Siyam, 220).
Đslâm kaynaklarında yer alan bilgiye göre Kadir Gecesi’nden başka “Cuma günü içinde icabet saati,
beş vakit içinde sâlâti vustâ, ilâhi isimler arasında Đsmi Azam, bütün tâat ve ibâdetler içinde rızâyı ilâhî,
zaman içinde kıyamet, hayat içinde ölüm” gizlenmiştir. Bunun gayesi, mü’minleri Allah’a karşı olan
kudsi vazifelerinde sürekli bir hassasiyet içinde bulundurmaktır.
Müminlere hediye
Kadir Gecesi, Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka peygamberlere böyle
bir gece verilmemiştir
Allah’ın Resulü şöyle buyuruyor; “Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye
vermedi.”Ve devam ediyor: “Allah indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir.”
Resulullah efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi
ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler
diye düşününce, Allahü teâlâ Ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti.
Resulullah efendimiz, “Beni Đsrail peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden oldu”
buyurunca, ashab–ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip; “Ya Resulallah,
senin ümmetin bu peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allah sana ondan iyisini gönderdi”
diyerek, “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır” mealindeki âyeti okudu.
“Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır.
Đkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.”
Bu Geceyi Nasıl Değerlendirelim?
Sevgili Peygamberimiz: “Kim Kadir Gecesi’ni sevabına inanarak içtenlikle ihya ederse, geçmiş
günahları yarğılanır” buyurmuştur (Riyâzü’sSâlihin, II, 464, BuhâriMüslim). Bu mübarek gecede:
Đbâdet edilmeli, geçmiş namazlar kaza edilmeli, geçmiş namazı olmayanlar nafile kılmalı.
Kur’ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur’ânı Kerim’e sevgi ve bağlılıklar tazelenmeli.
Peygamberimiz’e salâtü selâm getirmeli, O’nun şefaatini ümid etmeli, onun ümmetinden olmanın
şuuruna ermeli.
Kalbi istilâ etmiş olan gaflet sisleri dağıtılmalı.
Tevbe ve istiğfar yapılmalı, ciddi bir nefs muhasebesi ile hatalardan dönmeye azmedilmeli, hayra

yönelme istikâmetinde irâdeler kuvvetlendirilmelidir.
Allahü Teala’nın adı zikredilmeli. Tefekkür edilmeli. Zira Allah Teâlâ’nın zikriyle kalbler itminan bulur.
Bol bol dua yapılmalı. Zira dua, kulları, Cenâbı Hakk’a yaklaştıran en ulvi vâsıtadır. Peygamber
Efendimiz’in, şu duayı bu gece çok çok okuduğunu kaynaklar naklederler: “Allahümme inneke afüvvün
tuhibbü’lafve fa’fü anni"
(Allah’ım; Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle)
Bu gece’nin hürmetine, Rabb’imizden bütün müslümanların bağışlanmalarını dilemeliyiz. Kadir
gecesinin hayırlara vesile olmasını, Đslâm âleminin birliğine vesile olmasını niyaz etmeliyiz.
KADR SÛRESĐ
Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı
almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir
Bismillahirrahmânirrahîm
1.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4.

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir
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Kayseri lige Bursa ile başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstürü çekildi
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Havada ölüm!
Mehmet Şafak, tutkunu olduğu paraşütle semalarda süzülürken şekeri tetikleyip bayılınca sert iniş yaparak
yaşamını yitirdi.
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24 saat önce yapılan röportajda küçük yaştaki hayalinin 'kuş gibi semalarda süzülmek' olduğunu
belirten Talas Belediyesi Havacılık Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni pilot 43 yaşındaki Mehmet Şafak,
gönül verdiği sporunu yaparken hastalığının tetiklemesiyle hayatını kaybetti.
Atlayışın son derece elverişli olduğu Ali Dağı'nı insanlara gösterebilmek ve bu sporu onlara
sevdirebilmek adına havada farklı denemeler yapan Mehmet Şafak, Ramazan ayının yaşandığı bu
günlerde paraşütle havada iftar açarak ilke imza attı. Atlayış öncesi soruları yanıtlayan Şafak, sıkıntılar
ve imkansızlıklarla başladığı spora olan sevdasını anlattı.
Đftar saatinin yaklaşmasıyla ĐHA muhabiri ile havalanan Şafak, akşam ezanının okunmasıyla suyunu
içti ve kıymalı ile iftarını yaptı. Sertleşen hava koşulları ve tribülans sebebiyle belirlenen iniş noktası
yerine kilometrelerce uzak alana iniş yapılabildi.
TEKRAR HAVADA ĐFTAR KEYFĐ YAŞAMAK ĐSTEDĐ
Haber henüz yayınlamadan bir gün sonra yine havada iftar yapmaya karar veren Şafak, Ali Dağı'na
çıkarak hazırlıklarını yapmasının ardından yamaç paraşütü ile atladı. 'Hipoglisemi' olarak bilinen kan
şekerinin düşmesiyle bayılan Şafak'ın paraşütü kontrol dışı kalmasıyla hızla aşağı inmeye başladı.
Sert iniş Şafak, olay yerinde yaşamını yitirirken, yapılan incelemelerin ardından cesedi hastane
morguna kaldırıldı.
TALAS BELEDĐYE BAŞKANI ĐLE EKĐBĐ ACI HABERE ĐNANAMADI
Ali Dağı'nda hava sporlarını elverişli hale getirmesi ve hocalara desteği ile birçok şampiyonanın
Kayseri'de yapılmasına vesile olan Talas Đlçe Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, acı haberle şok oldu.
Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek Avrupa Yelken Kanat Şampiyonası Test Kupası ile Ali
Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın hazırlığını yapan Mehmet Şafak'ın ölümüne hala
inanamadıklarını söyleyen Başkan Yıldırım, Talas ilçesine ve ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=10243
Erişim Tarihi: 28.08.2011

