KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
05.08.2013–11.08.2013
Kader Deme, Kaderin Üzerinde Bir Kader Vardır
Kayseri Đlim Hikmet Vakfı tarafından vakıf mescidinde Kadir gecesi programı düzenlendi.
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Vakfın mescidi içerisinde düzenlenen programa Kayseri’nin ünlü âlimlerinden Celalettin
Sipahioğlu’nun yanı sıra vakıf yöneticileri üyeler ve vatandaşlar katıldı.
Programa katılan Sipahioğlu teravih namazı öncesi, kadir gecesinin önemine istinaden
yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Sipahioğlu ‘ Bin aydan daha hayırlı olan bu ay
içerisindeki Kadir gecesi koskoca bir insan ömrünü kapsıyor çünkü bin ay 83 yıla tekabül
ediyor. Yani bu gece bir insan ömrünü içine alıyor bu yüzden insanların, sistemlerin,
devletlerin ve halkların kaderleri bugün belirlenecek. Müslümanların özellikle bu gün, bu
gece kendilerini özel olarak kritik etmeleri ve Rablerinden ne isteyeceklerini iyi bilmeleri
gerekir’ diyor.
Tüm Müslümanların şuurlu bir gece geçirmeleri temennisinde bulunan Âlim Sipahioğlu
Müslüman coğrafyalarında zulüm ve baskı gören kardeşlerimizi de unutmadı. Yeryüzünün
birçok bölgesinde kardeşlerimiz kan, gözyaşı ve zulüm altında inliyor diyen Sipahioğlu, ‘
Bayrama yaklaştığımız şu günlerde zulme ve baskıya, uğrayan, katledilen ve şehit edile
kardeşlerimizin yanındayız. Bunu Sadece dua ve gözyaşlarımız ile yapmamalıyız.
Varlığımızla Düşüncelerimizle ve yapacağımız maddi ve manevi tüm desteklerle yanlarında
olmalıyız’ dedi.Yapılan konuşmanın ardından teravih namazı kılındı ve ardından programa
katılan 200 kişiye dondurma ikramında bulunuldu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kader-deme-kaderin-uzerinde-bir-kader-vardir-h2747.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Lösev Kayseri Aileleri Đftar Yemeğinde Buluştu
LÖSEV Kayseri aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Her yıl gerçekleşen iftar yemeği bu
yıl hayırseverlerin desteğiyle özel bir restoranda yapıldı.

05 Ağustos 2013 Pazartesi 12:43

02 Ağustos Cuma günü LÖSEV’in destekçileri sponsorluğu ile gerçekleşen iftar yemeğinde
Kayseri’de yaşayan ve lösemiyle mücadele eden aileler bir araya geldi.
LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemili çocuklarını ve ailelerini yıl içerisinde sıkça
buluşturarak hastalığın tedavisinde büyük rol oynayan moral ve motivasyonu yükseltirken,
onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Böylece aileler löseminin tedavi edilebilir bir
hastalık olduğunu bir kez daha hatırlıyor ve birbirlerinden güç alarak bu zorlu hastalıkla
mücadelelerini sürdürüyorlar.
Bu yıl da yine hayırseverlerin ev sahipliğinde pek çok şehirde gerçekleştirilen iftar
yemeklerinde tedavisi henüz başlamış çocuklar, bu süreci tamamlayarak sağlığına tamamen
kavuşan çocuklardan güç almaları sağlanıyor.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/losev-kayseri-aileleri-iftar-yemeginde-bulustu-h2746.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Polis Memuru Başından Vuruldu
Kayseri’de, bir polis memuru tartıştığı kişi tarafından başından vurularak ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin kavşağında meydana gelen
olayda, Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen M.A.’nın otobüsten indiği
sırada bir kişi ile tartıştığı öğrenildi.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, şüphelinin
yanında bulunan tabanca ile M.A.’ya ateş ederek başından yaraladığı bildirildi.
Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi

Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu,
olayla ilgili olarak çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/polis-memuru-basindan-vuruldu-h2748.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Fayton Turuna Büyük Đlgi
Develi Belediyesi ve Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü'nün ortak projesi olan
'Fayton Turu'na Develi halkı büyük ilgi gösteriyor.
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Fayton turu deneyimini yaşayan vatandaşlar, fayton turu yapmanın çok keyifli olduğunu ve
Develiye renk kattığını söylüyorlar. Faytona binmek için bazen faytonun önünde sıra
oluşuyor. Özellikle çiftler ve çocuklar ile bayanlar yoğun ilgi gösteriyor. Atlı Spor Kulübü
Başkanı Mahmut Kılınç, ''Develi halkı yavaş yavaş faytona alışıyor, ilgiden memnunuz.
Fayton Develi'ye renk kattı. Bayramdan sonra 6 düğün için anlaştık ve faytonu gelin arabası
yapacağız. Đki de sünnet düğünü için anlaştık, inşaallah daha fazla olur. Develi'de bu
nostaljiyi, bu kültürü başlatmak, özellikle binen vatandaşların mutlu olması, beğenmesi,
eğlenmesi, beni daha da mutlu ediyor'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/fayton-turuna-buyuk-ilgi-h2749.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Dedesinin Ağır Yaralandığı Yolu Trafiğe Kapattı
Kayseri’de, dedesinin ağır yaralandığı kaza sonrasında küçük Yasin (8), dedesinin fotoğrafını
alarak mahalle halkı ile birlikte yolu trafiğe kapattı.
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Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi Erhan Caddesi’nde dün gece meydana
gelen trafik kazasında, 80 yaşındaki Ahmet Kılıç ağır yaralandı. Ahmet Kılıç’ın yoğun

bakımda olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, trafik kazalarının sıkça yaşandığını söyleyerek
yolu trafiğe kapattı.
Trafik kazalarına dikkat çekmeye çalışan mahalle halkına, küçük Yasin de yoğun bakımdaki
dedesi Ahmet Kılıç’ın fotoğrafını alarak destek verdi.‘Ya tümsek yapın ya yarış pisti, Erhan
Caddesi kan’ yazılı pankart ile yolu kapatan mahalle sakinlerini görünce duygulanan Ahmet
Kılıç’ın gelini Hatice Kılıç, “Biz kaza olduğunu sabah öğrendik. Şu an babam yoğun
bakımda. Doktorlar kafasında bir kan pıhtısı olduğunu görmüş ve bu nedenle yoğun bakımda
tutuyor. Bu yolda sürekli kaza meydana geliyor. Mahalle halkının yolu kapattığını söyleyen
oğlum dedesinin fotoğrafını istedi. Ben de buraya geldim. Đnşallah babam iyileşir ve
bisikletine yeniden biner” diye konuştu.Hız limitinin 30 olarak belirlendiği yolda sürücülerin
sanki yarış pistindeymiş gibi hız yaptığına dikkat çeken mahalle halkı, caddeden araç geçişine
izin vermedi.Yaklaşık 45 dakika yolu kapatan mahalle halkı, polis ekiplerinin yetkililerle
görüşülerek çözüm bulunacağını söylemesi sonrasında eylemi sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/dedesinin-agir-yaralandigi-yolu-trafige-kapatti-h2750.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Traktörün Altında Kalarak Can Verdi
Kocasinan ilçesi Dadağı Mahallesi'nde bir kişi, tarlasında traktörle çalışırken, dengesini
kaybederek düştü ve traktörünün tekerinin altında kalarak hayatını kaybetti.
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Alınan bilgilere göre, Dadağı Mahallesi'nde K.E. isimli kişi, tarlada traktörle çalışırken
dengesini kaybederek traktörün sol arka tekerinin altında kaldı. Talihsiz K.E. olay yerinde can
verdi. K.E'nin ölümü şüpheli görülerek Olay Yeri Đnceleme timlerince araştırma yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.E'nin kesin ölüm nedeninin araştırılması için otopsi
yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/traktorun-altinda-kalarak-can-verdi-h2751.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Berberlerde Bayram Yoğunluğu
Ramazan Bayramına bir gün kala berber ve kuaförlerdeki yoğunlukta arttı.

05 Ağustos 2013 Pazartesi 17:52

Kayseri’de uzun yıllardır berberlik yapan Cami Kebir Berberi Şakir ve Đbrahim ustalar,
mesleğin zorluklarını ve önemini gazetemize anlattı.
Đnsanın kıyafetine verdiği önem kadar saç traşının da çok önemli olduğunu kaydederek, “
Berberlik zor bir iş. Sürekli ayakta çalışmak zorundasınız. Ama biz işimizi severek yapıyoruz.
Gün geçtikçe yeni saç modelleri ortaya çıkıyor. Eskiden böyle değildi. Herkes neredeyse aynı
şekilde saçlarını kestirirdi” dedi.
Bayramlar öncesinde hep yoğunluk olduğu ifade eden Şakir ve Đbrahim Ustalar, “ Bizim
insanımızda bayramdan bir hafta önce gelip traş olma gibi pek bir alışkanlık yok. Her zaman
son birkaç güne saç traşlarını sığdırmak istiyorlar. Böyle olunca da berberlerde ki yoğunluk
artıyor. Gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Ama mutluyuz. Đş olsun. Allah
böyle bir iş nasip etmiş bizde ekmek paramızı çıkarıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/berberlerde-bayram-yogunlugu-h2753.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Bayramlarımız Bayram (mı?) Ola!
Kelime anlamı itibari ile dini, milli ve özel olarak anlamlı kılınmak istenen ve yıl
dönümlerinde kutlanan, insanların birlikte sevinç ve mutlulukları paylaştıkları gün veya
günlerdir. KG'de soluksuz okuyacağınız bir yazı daha sizlerle...
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Kelime anlamı itibari ile dini, milli ve özel olarak anlamlı kılınmak istenen ve
yıldönümlerinde kutlanan, insanların birlikte sevinç ve mutlulukları paylaştıkları gün veya
günlerdir. Arapçası, “Iyd”’ (Peş peşe tekrar etmek, her sene gelmek) dir. Türkçe ve Farsça da
Bay/May (zenginlik, yücelik ve kutluluk) veya bazrâm veya bezrem (sevinç, mutluluk)

anlamlarına gelen kelime köklerinden türemiştir. Kelime en eski metinlerde “Badram” olarak
geçmektedir. Batı da bu kelime “holiday” (tatil) veya fiesta (yortu, şenlik) anlamlarında
kullanılmaktadır.
Din dilinde (ıstılahta) ise; Đnsanlar arasındaki kardeşliğin, dostluğun, akrabalık ve komşuluk
ilişkilerinin gelişmesini sağlayan ve bu çerçevede bir hukukun oluştuğu muayyen günlerdir.
Bizim inancımızın şekillendirdiği 2 bayram vardır. Đyd’ul Fıtr (Fıtr bayramı), ve Đyd’ul
Edha (Kurban bayramı).
Yapılan her eylemin kendisinde farklı bir anlam kazanmasını sağlayan inancımız, bayramlara
da klasik bir bakış açısından öte bir anlam yüklemektedir. Bayram batılı tercüme dilinde
karşılığını bulan bir “tatil” veya alternatif değerlendirilecek bir “dinlenme günü” değildir.
Tam tersine insanların birbirleriyle daha fazla hemhal olup, kucaklaşacağı, arayıp/soracağı,
ziyaretler gerçekleştireceği, dertleşeceği günlerdir. Kısaca bu sayılı günleri bir ibadet
bilinciyle değerlendirip akraba, arkadaş ve komşu hukukunun, sosyal hayatta diğer günlerde
ihmal edilen boşlukların doldurulduğu, ulaşılamayanlara ulaşıldığı günler kılmak gerekir. O
zaman bayramlar bir nebze bayram olsa gerek.
Müminler bayram ile Medine döneminde ve hicretin 2.yılında Bedir savaşından hemen sonra
Ramazan bayramı kutlayarak tanıştı. Bu ilk bayram, beraberinde getirdiği tarihi tevafuklar ile
gerçekten “sevinç ve mutluluğun bu kadar güzel yaşandığı bir bayram olamaz” dedirtecek
türdendi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) liderliğindeki müminler, 10 yılın üzerinde
devam edegelen baskı ve zulüm döneminden, hicret yurdu olan Yesrib de “Medine Devleti”
ni kurmak suretiyle esenlik dönemine geçişi sağlamıştır. Burada Đslam güç/devlet/otorite
olmuş ve iman edenlerin inançlarını ve amellerini daha rahat anlatıp yaşayabilecekleri
ortamlar oluşmuştur. Müminler Mescid etrafında şekillenen bir şehircilik geliştirmiş ve
Mâbed her türlü faaliyetlerin konuşulup karara bağlandığı ve icra edildiği mekâna
dönüşmüştür. Müminler bu mekânda eğitim başta olmak üzere, her türlü sosyal ve siyasal
etkinliklerinin konuşuyor, tartışıyor, karara bağlayıp uygulamaya geçiyordu. Bu dönem
Münafık kitlenin oluştuğu bir dönem olması hasebiyle de ayrıca önemlidir. Đslam’ın güç
olduğu dönemde ortaya çıkan bu inanç tiplemesi “Allah’a kulluğa değil, gücün kulluğuna tabi
olmanın adıdır.
Müminler fiili işkence ve zulümden uzaklaştıkları bu Medine döneminde kitlesel saldırı ve
savaşlarla tanışmaya başladılar. Mekke’ye gitmekte olan büyük bir ticaret kervanını durdurma
ve el koyma niyetiyle çıkılan sefer büyük bir savaşın habercisi olmuştur. Dünya ve ahiret
tercihi daha bu aşamada kendini çok net bir şekilde göstermiş ve dünyayı/malı/mülkü tercih
eden münafıklarla sonsuz yaşamı, ahireti tercih eden gerçek müminler ayrışmış ve “Furkan”
gerçekleşmiştir. Mekke müşrikleri ellerinden kaçırdıkları iman erlerini toplu yok etme
planıyla tam donanımlı yaklaşık bin kişilik bir ordu ile Medine’ye doğru yola çıkar. Buna
karşılık müminler ise, toplam 305 kişi idi.
Allahu Teâlâ Bedir gününe “Furkan Günü” demektedir. Bugünü Furkan kılan; Yeryüzünde
“Rabbim Allah” demiş, kula kul olmayı reddedip Allah’a kulluğu tercih etmiş, bu uğurda
ödenmesi gereken her türlü bedeli ödemiş ve bundan sonrası içinde bedel ödeme noktasında
en ufak bir tereddüt yaşamamış bir avuç Đman erlerinin/önde gidenlerin, her türlü
imkânsızlıklara rağmen kalplerinde en ufak bir tereddüt taşımadan, her türlü teçhizatla
donatılmış, Mekke ulularının bizzat katıldığı ve donattığı güçlü bir orduya karşı savaştığı bir
gündür. Bu bir dönüm günüydü. Rasûlullah’ın Rabbine el açıp, gözyaşı dökerek;
"Ey Allah’ım! Kureyş, atlarıyla ve ordularıyla Senin Resul’ünü yalanlamak için
geldiler.
Ya
Rabbi!
Bana
vadettiğin
zaferi
bugün
ver!
Ya Rabbi! Sen eğer bu topluluğu helâk edersen, Sana yeryüzünde ibadet
edilmeyecek." Diye dua edip adeta arşı titrettiği bir gündür. Müşriklerin/Münafıkların gerçek
iman sahibi ihlaslı/muttaki müminlerden saflarını ayrıştırdığı bir gündür Bedir/Furkan günü.

Bedir savaşına ordu Ramazan ayının on yedisinde çıkmış ve adeta çifte bayram mutluluğu
yaşatacak kesin bir zaferle Medine’ye dönmüşlerdir.
Ramazan bayramı Şevval ayının ilk 3 gününde kutlanır. Bu bayram “Fıtr” olarak
isimlendirilir. Fıtr fıtratı çağrıştıran bir kelimedir. Fıtratın gereği tutulan oruçlar, fakir/zengin
ayırımı yapılmaksızın bedenin/yaşamın/sağlığın/kardeşliğin/paylaşımcılığın bir gereği olarak
“fıtr sadakası” ile taçlandırılır. Bunu gerçekleştirmiş olan müminler sevinç yumağına
dönüşerek bayram yapmayı hak eder.
Kurban bayramı ise; Đbrahim’i ve Đsmail’i duruşun, her yıl tekrarlanan bir ibadete dönüşerek
yâd edilmesi halidir. Birçok ibadet geçmiş dinlerden beri devam edegelmektedir. Hac ve
Kurban da bunlardandır. Yeryüzünde işlenen ilk cinayet de Allah (CC) sunulan kurban ile
ilgilidir. Kardeşin birinin kabul edilen kurbanı, diğerinin öfkesinin ve kininin artmasını
sağlayarak “kendisinden razı olunmuş” kardeşi öldürmesiyle sonuçlanan bir olaya
dönüşmesidir.
“Onlara Âdem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah'a) yaklaştıracak
birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul
edilmemişti. (kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: "Seni mutlaka öldüreceğim."
(Öbürü de:) "Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder." (Maide, 27)
Kurban Hac ibadetinin de en önemli vecibelerindendir. Ali şeriat inin “HAC” isimli kitabında
anlattığı gibi “kişiye en sevgili gelenin ete ve kemiğe bürünmüş halini kurban etmesi”
bildirilmektedir. Hani Đbrahim’in, kocamış yaşında sahip olduğu ve çok sevdiği Đsmail’ini
kurban etmek için çıktığı yolda, Rabbinin ondan bu davranışını kabul ederek “ete, kemiğe
bürünmüş bir koç” ikram etmesidir. Ve bu olayın her yıl tekrarlanan bir menasiğe dönüşmesi
halidir. Hac ibadetinin rükünlerinde Şeytan taşlarken, Đblis’ in Hz. Hacer’e oğlunun babası
tarafından boğazlanıp kurban edileceği vesvesesinin verilmesi ve Hz. Hacer’in Rabbine olan
imanının teslimiyetçi tezahürüne Şeytan taşlayarak verdiği bir cevap değil midir?
Kesilen kurbanların iriliği değildir asıl olan. Onda aranacak ihlastır, samimiyettir, tevazudur,
huşudur, paylaşımdır, kardeşliktir… Kanlar bunun için akıtılmalı, etler bunun için
paylaşılmalı, ziyaretler bunun için yapılmalı ki, yaptığımız eylem ibadet olsun. Hac suresi 37.
Ayetin de Rabbul Âlemin bizlere bunu şöyle bildirmektedir; “Onların etleri ve kanları kesin
olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır. Đşte böyle, onlara sizin için
boyun eğdirmiştir; O'nun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için.
Güzellikte bulunanlara müjde ver.”
18. yüzyıldan itibaren Đslam topraklarında batılı emperyalist güçler yenilenme, aydınlanma,
modernleşme gerekçeleri başlığı altında yerli işbirlikçi iktidar sahibi ve lobileri de yanlarına
alarak, kendi kültüründen, inancından ve geleneklerinden koparılmış kimliksiz, kişiliksiz
topluluklar oluşturma senaryosunu sahneye sürmüşlerdir. Bu senaryonun acı/trajik tezahürü,
20. ve 21. asırlarda Müslüman kan ve gözyaşının oluk oluk aktığı, sefaletin, işkencelerin ve
işgallerin çokça yaşandığı yüzyıllar olarak tarihselleşmiştir. Birileri, Demokrasi, özgürlük ve
insan hakları başlıkları altında Ortadoğu coğrafyasında yaşayan insanlara rol biçme sevdasına
kapılmışlardır. Bunu önce sömürgeleştirerek, daha sonra kendi ideolojisine hizmetkârlık
yapacak yerli işbirlikçilerle hayata geçirmeye çalışmış, itaatte kusurda bulunanları işgal etmek
suretiyle nihai amacını gerçekleştirmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanların cahil bırakılması,
sorgulayandan ziyade itaat eden bireyler kılınması senaryonun öncüllerindendir.
Başta Afrika olmak üzere, Ortadoğu’da Afganistan, Irak, Mısır, Cezayir, Suriye, Yemen gibi
ülke haklarına Demokrasi biraz kanlı, biraz sancılı, biraz zahmetli getirilmiş! Ve fatura çok
ağır bir şekilde ödettirilmiştir bu toprakların insanlarına. Đşgal etmediği topraklarda ise,
kardeşkanlarının akıtılması için etnik, mezhepsel farklılıkları kaşıyarak buraların kan ve
gözyaşı deryasına dönüştürerek keyifle kahvelerini höpürdetmişlerdir. Ümmet; Filistin,
Bosna, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Keşmir ve daha adını sayamadığımız topraklardaki
soykırım ve katliamları hafızalarında diri tutarken, yeni topraklarda yeni trajedileri

yaşamak/konuşmak durumunda kalmıştır. Suriye başta olmak üzere Irak, Mısır, Afganistan ve
uzaklardan Arakan ’da öldürülen inanların durumu, adeta finans spekülatörlerinin borsa
tahtasındaki veya döviz panolarındaki rakamsal değerlerle özdeşleştirilir hale getirilmiştir.
Yani öldürülen insanların sayısının yüzlerle ifade ediliyor olması dahi vicdanları sızlatmaktan
son derece uzak, onlar için adeta bir maçın sonucunun ilanı gibi olmuştur. Bize insan hakları,
özgürlük ve demokrasi satmaya çalışan batılı ikiyüzlüler, kendi topraklarında gerçekleşen çok
küçük hadiseleri, çok büyük insanlık dramı olarak kamuoyuna yansıtarak toplumları istediği
gibi manipüle edebilmektedirler.
Burada insanı en çok üzen ve düşündüren, Đslam ümmetinin kahir ekseriyetinin bu gerçekleri
idrakten uzak, batılı jargonlarla (üzerimizde oynanan oyunları görmemezlikten gelerek)
olayları izah ediyor olmalarıdır. Vahyin ortaya koymuş olduğu yöntem ve sistemlerin dışında
beşeri aklın geliştirdiği yöntem ve sistemlerin faziletlerinin savunuluyor olması daha fazla acı
veriyor. Her şeyi ekonominin grafiğine endeksleyen iş adamları, katliamlara, kaybettikleri
kazançlarının bir bilançosu olarak bakmakta ve her daim gücün yanında nasıl saf tutulurun
müşahhas örneklerini vermektedirler.
Bütün dünyanın gözü önünde emperyalist güçler Đslam coğrafyasını ellerine aldıkları
cetvellerle sürekli yeniden çiziyorlar. Ümmet sınırları öncelikle ulus/devlet modeline, oradan
da hız/hazlarını alamamış olacaklar ki neredeyse kabile/devlete kadar indirgemeye
çalışıyorlar. Bu toprakların maden ve doğal kaynaklarını sömürerek kendi ülkesinin
insanlarının daha da semizleşip, adeta laboratuvarlarında oluşturmaya çalıştıkları insan dışı bir
varlık prototiplerini yeryüzü sahnesinde izliyorlar. Her türlü insani duygudan yoksun bu
varlıklar, kan ve gözyaşı ile hayat bulmakta ve keyif almaktadırlar. Irak’ta, Afganistan’da on
yıllar geçti her gün kan demokrasi adına akıyor, Mısır’da seçilmiş insanların, demokrasiyi
koruma! Adı altında darbeyle iktidardan indirilmesi bile maalesef ümmetin ferasetini açmaya
yeterli olamıyor. Đçimizdeki batılılardan biri zamanında “Bu ülkeye şeriat lazımsa veya
kominizim lazımsa onu da biz getiririz” söylemi adeta alnımızın çatına söylenmiş bir gerçeğin
acı ifadesi olmasına rağmen, hala aklımızı başımıza al(a)mamaktayız. Zihinlerimiz,
gönüllerimiz, kalplerimiz farklılaştı ve kirlendi. Çok ciddi bir arınmışlığa ihtiyacımız var.
Allahu Teâlâ bugünlerdeki yaşadıklarımızı değişmez bir sünnetullah olarak şu ayeti kerimesi
ile bildiriyor ve bu zilletten nasıl kurtulabileceğimizin kodlarını da belirtiyor. “Bir kavim
(toplum), kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını
değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.” (Enfâl, 53)
Đki milyara yaklaşmış bu ümmetin, siyasal arenada ki varlığı maalesef bir hiç konumunda.
Körfez ülkeleri başta olmak üzere coğrafyanın birçok devletinde ki iktidar sahipleri kendi
koltuklarının ikbali için işlenen katliam ve cinayetlere sessiz kalmakta, çoğu zamanda zalimin
yanında yer almaktadır. Allah’ın kendilerine lütfetmiş olduğu iktidar ve zenginliklerini,
şımarık arzu ve emellerinin doyumsuz iştahları için harcamakta, açlıktan, sefaletten,
yoksulluktan bitap düşmüş aynı dinin temsilcilerine kör/sağır/dilsiz kalmaktadırlar. Allah’ın
kalplerini ve ferasetlerini mühürlediği kimseler gibi. BM de bu kitleyi etkin bir şekilde temsil
edecek ne bir devlet, nede bir oluşum söz konusudur. Kendi aralarında kurdukları Đslam Đş
Birliği Konferansı, Arap Birliği, Afrika Birliği gibi oluşumlar ise, konu mankenliğinden öte
bir misyon üstlenememektedir. Her devlet kendi mezhebi veya meşrebi tercihine göre saf
tutmakta, diğer kardeşlerini çok rahatlıkla ötekileştirebilmektedirler. Cemaatler adeta
devletlerin aynadaki birer küçük yansıması gibi benzer tavırları takınmaktan
kaçınmamaktadırlar. Her bir cemaat veya oluşum diğerinin derdi ile hemhal olmaktan uzak
durmaktadır.
Müminler ahirete yakin derecesinde, adeta yaşıyormuşçasına, sanki biraz sonra o hayatla
karşı karşıya kalacakmışçasına iman eden kimselerdir. O kimseler arzda gerçekleştirdikleri
her anın, her eylemin, her düşüncesinin mutlak anlamda karşılık bulacağı gerçek bir hayatın
varlığına boyun eğenlerdir. Büyük/küçük hiçbir şeyin unutulmadığı defterlerinin ellerine

tutuşturulacağı bilinciyle hareket eden ve bu defterin sol taraflarından verilmesinden korkan
erlerdir. Ümit ve mücadele bunların dünyadaki en büyük azıkları, ahiretteki ise en büyük
yoldaşlarıdır. Bunlar üstünlüğü teknolojide, gelişmişlikte, zenginlikte değil, imanda (Mümin),
ihsanda (Muhsin), ittikada (Muttaki), sadakatte (Sadık) ve sabırda arayanlardır. Miskinlik ve
teslimiyetçilik bu erlerden son derece uzak kavramlardır. Her çağda vardır izdüşümleri. Bu
çağın yiğitleri büyük bir doğumun çileli sancılarını çekenlerdir. Ümmete bayramları bayram
kılacak kişilerdir. Rabbimiz, bu erlerle hemhal olmayı ve kutlu bayramları hep birlikte
yaşamayı bizlere de lütfeylesin.
“Mü'minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat
gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç
bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.” (Ahzâb, 23)
Yazan: Mustafa DOĞU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/bayramlarimiz-bayram-mi-ola-h2754.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Yangını Bıraktılar Kavgaya Tutuştular
Kayseri’de, öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri
tarafından kurtarılırken, çalışmalar sırasında meraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı.
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Kayseri’de, öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri
tarafından kurtarılırken, çalışmalar sırasında meraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı.
Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde bir apartmanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası itfaiye
ekipleri gelerek yangına müdahale ederken, siren seslerini duyan meraklı vatandaşlar yangının
olduğu apartmanın önünde toplandı. Đtfaiye ekipleri vatandaşlar nedeniyle yangına müdahale
etmekte zorlanırken, polis vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti. Đtfaiye ekipleri binada
mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmaya çalışırken, meraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavga
çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden engellendi.
Đtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrasında dairenin kullanılamaz hale
geldiği görüldü.Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını
bildirdi. (ĐHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yangini-biraktilar-kavgaya-tutustular-h2755.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kadınlara, 1930 Seçme Hak 1934 Seçilme Hak 2013
Başörtüsü Yasak
Memur-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan gazetemize önemli açıklamalarda
bulundu. Kalkan, kamuda devam eden başörtüsü yasağının son derece garip bir uygulama
olduğunu belirterek 1930 yılında seçme, 1934 yılında seçilme hakkı verilen kadınların
istediklerini giyme hakkının verilmediğin söyledi.
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Memur-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan gazetemize önemli açıklamalarda
bulundu. Kalkan, kamuda devam eden başörtüsü yasağının son derece garip bir uygulama
olduğunu belirterek 1930 yılında seçme, 1934 yılında seçilme hakkı verilen kadınların
istediklerini giyme hakkının verilmediğin söyledi.
Memur-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, gündemi uzun süredir meşgul eden ve
kamuda çalışan kadınların en büyük mağduriyeti olan başörtüsü sorununu gazetemize
değerlendirdi.
Kadınlar kendilerini iyi hissettikleri gibi işe gitsinler
Kalkan, Memur-Sen olarak önemli saydıkları konulardan biri de kamuda başörtüsüdür
olduğunu kaydederek; “Danıştay 12. dairesinin 28 Şubat’ta bir öğretmenle ilgili vermiş
olduğu kararda 657’ye tamamen aykırıydı. 28 Şubat’ta hakimler ve savcılar tamamen kendi
içtihatlarına göre karar veriyordu.” dedi. Bunun kamuda başörtüsü çalışmayı önlediğini
söyleyerek; “Kamuda eğer bir memur kılık kıyafet yönetmeliğine uymadan gelirse o ilk önce
uyarılır. Devam ediyorsa kınama cezası verilir. Ama bir bakıyorsunuz bunlar hiç verilmeden
hemen öğretmenlerin görevden Atıldığını görüyorsunuz. Ama sonunda hak yerini buldu.
Danıştay 12. Dairesi başörtüsü ile öğretmenin çalışabileceğine hükmetti. Ama birde gördük ki
Milli Eğitim Bakanlığı’nda ki hukuk müşavirleri bu kararı temyiz etmeye kalktı. Biz MemurSen olarak kurulduğumuz tarihten beri insanların dini inançları gereği giymiş oldukları şeyden
dolayı hor görülmemesinden yanayız. Biz bu sene kamuda kılık kıyafetin serbest bırakılması
için imza kampanyası yaptık. Yani ben kendimi nasıl rahat hissediyorsam işe öyle gideyim.
Bayanlarda kendilerini nasıl iyi hissedeceklerse öyle gitsinler.” açıklamasında bulundu.
Başörtüsünü yasaklayan yönetmeliği tanımıyoruz
Kalkan, “1930’da seçme, 1934 yılında seçilme hakkı verdiğiniz kadınlara siz ne giyeceğinizi
seçtirmiyorsunuz. Kadın, Cumhurbaşkanı seçimleri halka gidilirse oy verebilir. Başbakana,
belediye başkanına oy verebilir. Muhtarını seçebilir ama kendi giyeceğini seçemez.” şeklinde
eleştirilerde bulunarak şöyle devam etti; “Böyle garip bir şey. Bu da 25.10. 1982 yılında darbe
anayasası ile hazırlanmış bir yönetmelik. Bu yönetmeliğin gereği olarak insanlar kamuda
çalışan kadınlarımıza başörtüsü yasağı uygulandı. Bizde buna karşılık 10 milyon imza hedefi
ile yola çıktık ve 12 Milyon 300 bin imza topladık. Bunu ilgili yetkililere sunarak gereğini
yapın dedik. Baktık gereği yapılmıyor bizde 2012 yılının mart ayından itibaren kamuda
çalıştığımız işyerlerimize serbest kıyafetle gidiyoruz. 1982 darbe ile çıkmış o anayasa

yönetmeliğini tanımıyoruz dedik. Fiili olaraktan bunu gerçekleştirdik. Şuanda Memur-Sen’e
bağlı sendikalardaki üyelerimizin tamamı iş yerlerine serbest kıyafetle gidiyorlar. Bu devam
edecek. Bu ülkede şapka kanunu var. Normalde şapka giymemek suç. Ama kimse şapka
giymediği için cezalandırılmıyor. Bizde başörtüsünü yasaklayan bu yönetmeliği tanımıyoruz.
Kılık kıyafetin bu ülkede biran önce serbest hale gelmesi lazım.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/kadinlara-1930-secme-hak-1934-secilme-hak-2013-basortusu-yasak-h2757.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Her Gün 891 Trafik Kazası Meydana Geliyor
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, polisin sorumluluk bölgesinde 2012
yılı verilerine göre Türkiye genelinde her gün 981 trafik kazası meydana geldiği ve bu
kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, polisin sorumluluk bölgesinde 2012
yılı verilerine göre Türkiye genelinde her gün 981 trafik kazası meydana geldiği ve bu
kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarımızda trafik yoğunluğunun
önemli oranda artış gösterdiği, sürücülerimizin yakınlarına veya tatillerini geçirecekleri
yerlere bir an önce ulaşmak istemeleri nedeniyle trafik kurallarına yeterince uymadıkları ve
bunun sonucunda da üzücü trafik kazalarının meydana geldiği görülmektedir” ifadesine yer
verildi.Açıklamada, Türkiye’de 2012 verilerine göre Polis Sorumluluk Bölgesinde her gün
ortalama 891 trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalar sonucu 7 kişi öldüğü ve 605 kişinin
yaralandığına dikkat çekildi.Açıklamada şu bilgiler verildi:“Bununla birlikte son yıllarda
trafik kuruluşlarımız başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşları ve
medyamızın üstün bir sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü faaliyetler sonucunda bayram
tatillerinde meydana gelen kazalar ve ölümlerde yeterli olmamakla birlikte ciddi azalmalar
sağlanmıştır.8-10 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili süresince
vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla her
zaman alınan ve uygulanan trafik tedbirlerine ek olarak karayollarımızda trafik
kuruluşlarımızca ek tedbirler alınacaktır.
Ancak trafik kazalarının yüzde 95’i insan hatalarından ve sürücü kusurlarından meydana
geldiği düşünüldüğünde vatandaşlarımızın huzur, güven ve kazasız bir bayram tatili
yaşamaları için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerektiğinin önemli olduğu
değerlendirilmektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/her-gun-891-trafik-kazasi-meydana-geliyor-h2758.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Anne Đle Oğlu Đntihar Mektubu Yazarak 6. Kattan
Atladı
Kayseri’de anne ile oğlu, intihar notu yazarak oturdukları binanın 6. katından atlayarak intihar
etti.
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Kayseri’de anne ile oğlu, intihar notu yazarak oturdukları binanın 6. katından atlayarak intihar
etti. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi 205 nolu binada meydana gelen olayda Alzheimer
hastası olduğu iddia edilen 80 yaşındaki M.I. ile 54 yaşındaki oğlu Đ.I., sabah saat 04.30
sıralarında 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatlarını
kaybeden anne ile oğlu otopsisi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı. Anne M.I. ile oğlu I.Đ.’nin intihar etmeden önce, intihar notu yazdıkları
öğrenildi.Olayın meydana geldiği apartman sakinleri ise olayın şokunu yaşadı. Sabah saat
04.00 sıralarında meydana gelen olayda apartman sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve
pencereden baktıklarında anne ve oğlunun yerde cansız şekilde yattığını söyledi. Anne ve
oğlunun cesedinin polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında olay yerinden
kaldırıldığını söyleyen bina sakinleri, anne M.I.'ya Đ.I.'nın ağabeyi ile birlikte nöbetleşe olarak
baktıklarını söyledi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/anne-ile-oglu-intihar-mektubu-yazarak-6-kattan-atladi-h2759.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Yahyalı’da Yangın
Kayseri’nin Yahyalı Đlçesinde çıkan yangında 10 dönüm otluk arazi yandı.

11 Ağustos 2013 Pazar 13:10

Kayseri’nin Yahyalı Đlçesinde çıkan yangında 10 dönüm otluk arazi yandı.
Çat mevkiinde, maden yolu kenarından başladığı tahmin yangında, 10 dönüm civarındaki
otluk alan yandı. Yahyalı Belediyesi Đtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi, meşelerin

tutuşmasını önlerken oluşabilecek büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu.Yahyalı Belediyesi
itfaiye ekiplerinin ardından yangına müdahale etmek için olay yerine gelen, Orman Đşletme
Müdürlüğü yangın arazözü, yolda oluşan çukur nedeniyle devrilme tehlikesi atlattı. Yangının
kontrol altına alınmasının ardından rahat bir nefes alan Yahyalı Belediyesi itfaiye ekipleri, bu
kez de Orman Đşletme Müdürlüğüne ait olan arazözü çöktüğü yerden çıkarmak için mücadele
etti. Uzun uğraşların ardından çıkarılan arazöz devrilme tehlikesi atlatırken, iki görevi de
başarıyla tamamlayan Yahyalı itfaiye ekipleri, bayram izninde bulunan ve destek için olay
yerine gelen personel vatandaşların takdirini topladı.Yangının neden çıktığı araştırılırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yahyalida-yangin-h2760.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Bakan Yıldız’dan CHP'ye Gensoru Çıkışı
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: “Biz Enerji Sektöründe Her Zaman Doğru
Tercihler Yapmaya Devam Edeceğiz”
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AK Parti Kayseri il teşkilatının düzenlediği bayramlaşmada konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, enerji nakli konusunda CHP'nin verdiği gensoru önergesini
eleştirerek, "Gensoru verenler, bu ülkenin gelişmesine katkı koymak istemeyenler, oturup bir
düşünmeleri lazım. Ben şimdi aynı şeyi CHP milletvekiline tavsiye ediyorum. Irak’tan Đran’a
ham petrol gidiyor. Bununla alakalı acaba bir gensoru vermek isterler mi? Đran meclisine
verebilirler. Irak’a verebilirler ama bize verdikleri gensoru gerçekten çok anormal,
Türkiye’nin menfaatlerine aykırı bir gensoruydu” dedi.
Kaymek’te düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, “Bölgemizde tabi birçok projeler geliştirilmeye devam edecek. Yunanistan,
Đsrail ve Güney Kıbrıs yerel yönetimin kendi aralarında anlaşma yaptıklarını duyuyoruz.
Bunlar normal şeyler. Asıl normal olması gereken de hangi projenin uygulanabilir olacağı ile
alakalı husustur. Türkiye bütün bölgesinde geliştirilecek olan boru hatları projesine açıktır.
Gerek doğalgazla alakalı gerekse ham petrol ile alakalı bütün projelere açıktır. Önemli olan
siyasi fizibilitenin oluşmasıyla beraber ekonomik fizibilitenin oluşmasıdır. Bizler komple
Türkiye’nin değerleri olarak ister idari, ister sosyal, isterse ekonomik bütün yönleriyle beraber
birbirini tamamladığını düşünüyoruz. Bugün aynı hat üzerinde 3 - 4 tane proje geliştirildi.
Avrupa’ya gidecek doğalgazla ilgili olarak, Şahdeniz'den akacak gazla alakalı ama bir tanesi
kazandı. Yine bölgemizde geliştirilecek projeleri de, bizler projelerimizi sunarız, diğer ülkeler
projelerini sunarlar ve kazanan proje mutlaka doğalgazın Avrupa Birliği üyesi ülkelere
iletilmesi ile alakalı mutlaka gelişecektir. Bu konu ile alakalı Türkiye yapılacak projelere de
açık olduğunu her zaman belirtmektedir” diye konuştu.

Đran’a, Kuzey Irak’tan ham petrolün gittiği ile alakalı soru üzerine Yıldız, “Bu önceden de
gidiyordu bundan sonra da gidebilir. Türkiye ister kamu isterse özel sektör bütün firmaları ile
beraber özel hukuk hükümlerine tabi olmak kaydıyla Irak’ın kuzeyinde, güneyinde,
doğusunda, batısında projeler geliştirmeye devam edecektir. Bu tür projeler yalnız bir ülkeye
has değildir. Kuzey Irak’ta şu anda 19 ülke 39 firma çalışma yapmaktadır. Bize bu tür
projeleri geliştirmeye çalıştığımızda niçin yapıyorsunuz arkadaş diye gensoru verenler, bu
ülkenin gelişmesine katkı koymak istemeyenler, oturup bir düşünmeleri lazım. Ben şimdi aynı
şeyi CHP milletvekiline tavsiye ediyorum. Irak’tan Đran’a ham petrol gidiyor. Bununla alakalı
acaba bir gensoru vermek isterler mi? Đran meclisine verebilirler. Irak’a verebilirler ama bize
verdikleri gensoru gerçekten çok anormal, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı bir gensoruydu. O
yüzden oturup düşünmeleri lazım. Türkiye’nin menfaatlerine ne tür projeler
geliştirebileceklerini konuşmaları lazım. Bir işin nasıl yapılabileceğini tarif etmedikleri çok
açık ama bize lütfen bir işin nasıl yapılmayacağını söylemesinler. O yüzden biz enerji
sektöründe her zaman olduğu gibi doğru tercihler yapmaya devam edeceğiz. Yalnızca
Türkiye’de değil Đran’da, Irak’ta, Rusya’da, Libya’da, Azerbaycan’da, Türkmenistan’da farklı
ülkelerde inşallah bu projeleri geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/bakan-yildizdan-chpye-gensoru-cikisi-h2761.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Büyükşehir Bir Park Daha Yapacak
Büyükşehir Belediyesi Argıncık-Kayabaşı Mahallesi'ne park yapacak. Park yapımı için Fen
Đşleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Argıncık-Kayabaşı Mahallesi'ne park yapacak. Park yapımı için Fen
Đşleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.
Kayseri'deki yeşil alan miktarını sürekli artıran ve toplam yeşil alan miktarını 10 milyon
metrekarenin üzerine çıkaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni bir park daha yapıyor.
Argıncık-Kayabaşı Mahallesine yapılacak olan park için Fen Đşleri Daire Başkanlığı'nca ihale
gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 463 bin 196 TL olan ihaleye 8 firma katıldı.
Đhaleye katılan firmalardan; Sinan Đnşaat 294 bin 964 TL, Hüsrevoğlu Đnşaat 334 bin 177 TL,
Gökışığı Đnşaat 342 bin 166 TL, Alp Đnşaat 348 bin 189 TL, Nuh Kahraman 357 bin 681 TL,
Kemal Sungur 360 bin 562 TL, Bayer Mühendislik 379 bin 650 TL ve Başaran Đnşaat 388 bin
683 TL'lik teklif verdi.Đhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından kazanan firma belli
olacak ve Kayabaşı Mahallesi Parkının yapımına başlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/buyuksehir-bir-park-daha-yapacak-h2762.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kuru Soğan, Zam Şampiyonu
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde (TR72) fiyatı en fazla artan ürün, kuru soğan oldu.
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Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde (TR72) fiyatı en fazla artan ürün, kuru soğan oldu.
Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde,Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) bir önceki aya
göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,47, bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 9,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,15 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren yüzde 2,87 ile ulaştırma
olurken, bunu yüzde 2,01 ile eğitim ve yüzde 1,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Giyim
ve ayakkabı grubu ise yüzde 3,29 ile en fazla düşüşü yaptı.
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde temmuz ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 24,19
ile kuru soğan, yüzde 10,41 ile karpuz ve yüzde 5,33 ile araçların tamirine ve bakımına
ödenen ücretler (malzeme ve işçilik) oldu. Yüzde 20,68'lik oranla Çarliston biber ve yüzde
20,23'lük oranla da şeftali ise en çok düşüş gösteren maddeler oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kuru-sogan-zam-sampiyonu-h2763.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Trafik Kazası:6 Yaralı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole
uçarken, kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
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Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil
şarampole uçarken, kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında, H.T.’nin kullandığı 38 PY 663 plakalı
otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü H.T. ile araç içerisinde bulunan 5
yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık
ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.Polis olayla ilgili inceleme
başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/trafik-kazasi6-yarali-h2764.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Umre Seyahatine Giden Talihliler Yurda Dönüş
Yaptı
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi tarafından yapılan çekiliş sonrası Umre seyahati kazanarak
tatil yapan vatandaşlar yurda dönüş yaptı.
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Meysu Outlet Alışveriş Merkezi tarafından yapılan çekiliş sonrası Umre seyahati kazanarak
tatil yapan vatandaşlar yurda dönüş yaptı. Yaptıkları 10 günlük Umre seyahati sonrası Meysu
Outlet yöneticilerini ziyaret eden şanslı aileler teşekkürlerini dile getirdi. Umre seyahati
kazanan Zeliha Yeşilyurt, “Meysu Outlet Alışveriş Merkezinden halı satın alıp çekilişe
katıldım. Çekilişte bana Umre seyahati çıktı. 10 günlük Umre gezisi ve ibadetimizi yaptık”
dedi.
Eltisi Zeliha Yeşilyurt ile birlikte Umre seyahatine giden Hamiyet Yeşilyurt ise, “Eltim
buradan halı alıp Umre seyahati kazanmış. Sağ olsun Umre seyahatine birlikte gittik. Emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Đbadetimizi yapma fırsatı bulduk” diye konuştu.
Eşi ile birlikte Umre seyahati yapan Ebet Kalay da, “Kasım ayında buradan alışveriş
yapmıştım. Çekilişe katıldık ve Umre seyahati kazandık. 10 gün Umre’de kaldık. Yapılan
hizmetten çok memnun kaldık. Her şey çok lükstü. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Orada peygamber efendimizin mezarına ve camilere gittik. Tavafımızı yaptık” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/umre-seyahatine-giden-talihliler-yurda-donus-yapti-h2765.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Fiili Đşgallerden Ziyade Zihinsel Đşgalller Önemli
Kayseri Đlim Hikmet Vakfı geleneksel bayramlaşma gününe davetli olarak katılan Araştırmacı
Yazar Erdal Bayraktar, Müslüman coğrafyalardaki işgallere dikkat çekerek, fiili işgallerden
ziyade zihinsel işgallere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
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Kayseri Đlim Hikmet Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen
bayramlaşma günü bu yılda Vakıf yöneticileri, üyeler ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Bayramlaşma gününün bu yıl ki konuğu Araştırmacı Yazar Erdal Bayraktar'dı.
Programda konuşan Yazar Bayraktar, Müslüman coğrafyalarda akan kan ve işgallere dikkat
çekti. Yazar Bayraktar, Ramazan bayramını kutladığımız günlerde Đslam ümmetinin,Doğu
Türkistan, Filistin, Suriye,Mısır ve Arakan'ın fiili işgallerden kurtularak rahata ermeleri dileği
ile başladığı konuşmasında, fiili işgallerden daha önemli ve daha mühim olanın ise zihinsel
işgaller olduğunun altını çizdi.
Yazar Bayraktar,'Fiili işgallerle birlikte Đslam dünyasının en önemli sorunu zihinsel
işgallerdir, batının üretmiş olduğu insan hakları, demokrasi, hümanizm gibi kavramlarla
birlikte batının hayalleri, umutları, korku ve düşünceleri ile sevinçlerinde içlerine alan
paradigmalarını Müslüman zihinlerin inşasında önemli görevler üstlenmiştir' diyen Bayraktar,
bu çerçevede Müslümanların, öncelik ve özellikle zihinlerinin batılı değerlerden kurtarıp
sahih Đslam düşüncesine yönelerek bu işgallerden kurtulması gerektiğini söyledi.
Haber-fotoğraf: Mesut Davarcı(stajyer)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/fiili-isgallerden-ziyade-zihinsel-isgalller-onemli-h2767.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

