KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
12.08.2013–18.08.2013
Polise E-Mail ile Teşekkür Etti
Kayseri'de, çalınan altınları 5 saat içinde bulunan vatandaş, polise Emniyet Müdürlüğü'nün
sitesine attığı e-mail ile teşekkür etti.
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Kayseri'de 4 Ağustos'ta meydana gelen olayda M.E.'nin altınları çalındı. 155'i arayan M.E.'nin
çalınan altınlarının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
tarafından çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonrasında 5 saat gibi kısa bir süre içinde altınlar ve hırsızlık zanlısı yakalanarak
gözaltına alındı. Olay sonrasında altınlarına kavuşan M.E. Emniyet Müdürlüğü'nün internet
sitesine e-mail atarak kendisine yardımcı olan polis memurlarına şu ifadelerle teşekkür etti:
"Bugün başıma gelen hırsızlık vakasında benim 155'i aramamla beraber benim durumuma
gösterilen hassasiyetten dolayı ve takibinde özelikle hırsızlık şubesi amirlerinden Rıza
komiser olmak üzere ismini bilmediğim hırsızlık şubesindeki bütün amirlerime teşekkür
ederim. Benim asgari ücretle çalışıp birikim yaptığım bir miktar altınımın çalınması olayında
bana yardımcı olan ve inanın kendi olaylarıymış gibi üstüne düşerek bana bir ağabeylik
yaparcasına çalışmalarından dolayı ben büyük bir mutluluk duydum.Hırsızlık şube
teşkilatınızdan ve Türk polisinden Allah hepinizden razı olsun. Bu olayı 5 saatte itina ile
çalışıp çözen ve benim altınlarımı bana teslim eden öncelikle Rıza komiserin ve ismini
bilmediğim hırsızlık şube deki bütün komiserlerime tekrardan çok teşekkür ederim
ellerinizden öperim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/polise-e-mail-ile-tesekkur-etti-h2768.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kaçakçılık 4 Bin Yıl Önce de Varmış
Kayseri'deki Kültepe Höyüğü'nde bulunan çivi yazılı belgelerden, Anadolu'da günümüzden 4
bin yıl önce de kaçakçılık yapıldığı belirlendi.
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Kayseri'deki Kültepe Höyüğü'nde bulunan çivi yazılı belgelerden, Anadolu'da günümüzden 4
bin yıl önce de kaçakçılık yapıldığı anlaşıldı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil, Tarih ve
Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri-Sivas karayolunun 20. kilometresindeki Kültepe
Höyüğü'nün 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu belirtti.
Höyükte kazı çalışmalarının 1948 yılından bu yana sürdüğünü ve bugüne kadar 23 bin 500
civarında çivi yazılı tablet çıkarıldığını ifade eden Kulakoğlu, bunların AÜ Sümeroloji
Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile bazı yabancı Asurologlar tarafından incelenip, okunarak
Anadolu'nun ilk tarihi dönemlerine ait bilgiler edinildiğini söyledi. Kulakoğlu, gün ışığına
çıkarılan tabletlerden Asurlu tüccarların, Anadolu'da istedikleri gibi ticaret yapamadıklarının,
Kuzey Mezopotamya'daki Asur şehir devletiyle yerel krallıklar arasında yapılan anlaşmalar
çerçevesinde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerinin anlaşıldığını kaydetti.
Bu anlaşmalar çerçevesinde yürütülen uluslararası ticaret sayesinde, Anadolu'daki şehir
devletlerinin, başta kalay ve çeşitli kumaşlar olmak üzere, ihtiyaç duydukları ürünleri elde
ettiklerini, Asurlu tüccarların da mallarını satabilmek için geniş bir pazara sahip olduklarını
ifade eden Kulakoğlu, şöyle devam etti: "Ancak Asurlu tüccarlar ile Anadolu sarayları
arasındaki ilişkilerin her zaman olumlu yönde olmadığı, zaman zaman bazı anlaşmazlıkların
çıktığı görülmektedir. Asurlu tüccarların, yerli idareciler tarafından alınan birtakım
vergilerden kurtulmak ve ticareti yasaklanmış bazı malları taşıyabilmek amacıyla yasadışı
yollara başvurdukları ve gümrük izni olmadan malı şehre sokmak için 'tali yol, dar yol' adı
verilen yolları kullanarak kaçakçılık yaptıklarını metinlerden öğrenmekteyiz. Bir belgede,
Asurlu bir tüccarın meslektaşından, kaçakçılık için kullanılan tali yolu kontrol etmesini, eğer
yol uygun değilse, kalayı küçük paketler halinde elbisenin içinde gizleyerek şehre sokmasını
istediğini okuduk. Metinlerden anlaşıldığı kadarıyla, Anadolu sarayları, kaçakçılık hususunda
Asurlu tüccarlara karşı oldukça sert tutumlar içerisindeymiş. Kaçakçılık yaparken yakalanan
tüccarları hapse atarak mallarına el koyuyorlarmış."
Kulakoğlu, Anadolu saraylarının yönetiminde kraliçelerin de söz sahibi olduklarını belirterek,
bir metinden, Anadolulu bir kraliçenin hakimiyeti altındaki şehirleri kaçakçılık konusunda
uyardığının ve denetimleri sıkılaştırdığının anlaşıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kacakcilik-4-bin-yil-once-de-varmis-h2769.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

KĐMDER üyeleri Bayramlaştı
Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği ( KĐMDER) üyeleri Ramazan Bayramında dernek
merkezinde buluşarak bayramlaştı.
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Çeşitli illerden ve yurt dışından üyelerin katılımıyla coşkulu bir şekilde Ramazan Bayramını
kutlayan Đmam Hatip mezunları, bol bol sohbet etme imkânı buldu.
Dernek Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, KĐMDER’in bayramlaşma törenlerinin geleneksel hale
getirileceğini belirterek, “ Bu bayramlaşma törenimiz geleneksel olarak her yıl 3. bayram
günü saat 13,30 da yapılacak” dedi. Yüzgeç, ayrıca, Ayrıca nicelik olarak yoğunluk yaşanan
Đmam Hatip liselerindeki i kalitenin artırılması için çok ciddi çalışmalar yapıldığını da
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kimder-uyeleri-bayramlasti-h2770.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Eski Türkler'de spor
Günümüzün inceleme olanaklarının çok sınırlı kavramlara dayanmasına karşın eldeki tarihsel
bulgular ve belgeler göstermektedir ki Orta Asya da yaşayan Türkler beden kültürüne ve spor
hareketlerine büyük önem vermişlerdir.
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Derleyen: Metin Yiğit

Türk sporunun en eski biçimi askeri sporlardır.Bazı kitabelerde Türk Hakanlarının nasıl ava
gittikleri ok attıkları düşmanlarıyla nasıl savaşıp zafer kazandıkları anlatan bazı kayıtlar
bulunmaktadır. Orta Asya da Türklerin yaşamında atın büyük önemi olduğunu görmekteyiz.
çocukların çok küçük yaşta at eğitimine başladığı o dönemin belgelerinde de rastlanmaktadır.
Bu uğraşta kadınların da yeri vardı.Türklerin meşgul olduğu sporlar, daima savaşla ilgilidir.
Türk sporları
GÜREŞ SPORU
CĐRĐT OYUNU
OKÇULUK
TEPÜK
GÜREŞ
Dünyanın bilinen ilk ve en eski sporu güreştir.Güreşin başlangıcı çok eski çağlara
gider.Đnsanların taş ve demir devrinde de güreştiklerine dair belgeler ortaya çıkarılmış
bulunmaktadır. Türk güreş tarihi ile ilgili bir açıklama yapmak gerekirse, bunu üç kısımda ele
almada yarar vardır: I. Devir: 18. yüzyılın başına kadar gelen ve daha çok eski tarih
kitaplarında kısaca bahsi geçen devre, II. 18. yüzyılın başından Koca Yusuf'a kadar (18301890) geçen ve daha çok söylentiler halinde bilinen devre. III. Devir; Koca Yusuf'tan bu yana
belgelere dayanılarak bilinen devredir.
Karakucak Güreşleri
On asırdır temel kaidelerinde bir değişiklik olmadan bir devam eden,çimen ,üstünde veya
toprak sahalarda çayırlarda ve harman yerlerinde vücudun üst kısmı ile çıplak ayakla kıran
kırana yapılan bir türüdür.Karakucak güreş,Türklerin öz,milli güreşidir.Karakucak başka bir
deyişle Serbest Güreş günümüzde daha çok yağlı güreş yapılmayan bölgelerde yapılmaktadır.
Yağlı güreş ve kırkpınar
Türklerin çok sevilen "Yağlı Güreş" karşılaşmaları vardır. Bu tür güreşin temeli, dengedir.
Pehlivanlar, Đslami kurallara göre vücutlarını örten (göbeğin altından diz kapağının altına
kadar) deriden yapılma "Kıs bet" giyer, yağlanır, yenişinceye kadar güreşirler. Son yıllarda
yağlı güreşe de bazı kurallar getirilmiş, zaman tahdidi konmuş ve puanlama girmiştir. Yağlı
güreş kapışmaları sırasında davul-zuma savaş havaları çalmaktadır. Yağlıdaki mücadele
müzikaldir. Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yapılan ve Judo'ya çok benzeyen "Aba
güreşi" de Türklerin ayrıca kendilerine has güreş kapışmalarından biridir. Türkiye'de çok
yaygın olan ve sevilen Yağlı Güreşin, Rumeli denilen Trakya ve Balkanlardan yayıldığı
bilinmektedir. Yunanlılar tarafından eski Olimpiyat Oyunlarında güreşçilerin zeytin yağıyla
yağlanarak yaptıkları güreşin, buradaki Türkler tarafından benimsenerek yayıldığı da
bilinmektedir. Yağlı güreş daha çok muvazene güreşidir. Arapların da bu güreşi yaptıkları
söylenmekte ise de, bu hususta tarihi bir ize rastlanmamıştır. Yağlı güreşçilerin, pirlerini
Hazreti Hamza olarak kabul etmelerinden başka Araplıkla bir ilgisi bulunmamaktadır. Rumeli
Türkleri, eski Yunanlılara ait olan yağlı güreşi tamamıyla değiştirerek Türkleştirmişler ve
Yunan ilahları için tertiplenen Olimpiyat Oyunlarının bu spor dalını, kendilerine has bir
şekilde Müslümanlaştırmışlardır. Yağlı Güreşte tören çok önemlidir. Güreşe başlamadan önce
pehlivanlar soyunup deri kıs betlerini giydikten sonra yağ kazanının başına gelmekte ve
Kıble'ye dönerek üç ihlas bir Fatiha okuyup pirleri Hazreti Hamza'ya dua ettikten sonra cazgır
tarafından seyircilere tanıtılmaktadır.
Kırkpınar güreşleri, Türklerin Rumeli'ye ayak basmalarıyla başlamıştır. Orhan Gazi'nin büyük
oğlu Süleyman Paşa (1316-1359) Rumeli Fatihi olarak anılan Osmanlı Başkomutanı idi ve
Rumeli yakasına ilk ayak basan ve oralarda elde ettiği fetihlerle şahlanan bir askerdi ki;
Kırkpınar’ın destanlara karışmış tarihinde Süleyman Paşa'dan söz etmemek imkansızdır.
Rumeli'de ilk defa Süleyman Paşa'nın komutasındaki Türk askerleri güreşmişlerdir.
Cirit Oyunu

Türklerin çok eskiden beri bilinen ve davul zurna eşliğinde yapılan atlı savaş sporlarından
biridir.Ciride çok özel sevgisi olan Türkler bu oyunu morallerini yükseltmek binicilik
kabiliyetlerini artırmak,kahramanlık ve savaşçılık ve sporculuk vasıflarını geliştirmek ve
formda tutmak amacıyla yapmaktaydılar.Cirit oyunu Türkler tarafından asırlar boyu tümü
türlü biçimlerde oynanmış ve oynanmaktadır. Cirit Oyunu Alpaslan'la beraber Anadolu'ya
girmiş daha sonra Avrupa'ya ve Arabistan ülkelerine sıçramıştır. 17. yüzyılda Fransa'da,
Almanya'da ve diğer ülkelerde de Cirit Oyunu yayılmıştır. Konya Turizm Derneği'nin 1972
eylülünde düzenlediği Cirit Oyunları Şenliği dikkatleri tekrar bu ulusal sportif savaş
oyunumuzun üstüne çekmiş bulunmaktadır. Bütün Yurt'ta ilgi görmesi ve canlanması bu tür
oyunlarımız için bir kazanç olacaktır.
Cirit Oyununda Kullanılan Terimler
- Değnek; Diğnek, Deynek: Çeşitli yörelerde cirit oyununa verilen ad.
- Cirit Havası: Cirit oynanırken davul ve zurna ile özel ritimlerde çalınan ezgilerin tümü yada
bir tanesi.
- At Oyunu: Cirit'in Tunceli ve Muş yöresindeki adı.
- At Oynatma Havası: Tunceli ve Muş yörelerinde ciritten önce at oynatma için özel
ritimlerde çalınan ezgi ve ritimlere verilen ad.
- Rahvan: Atın iki ayakla koşar gibi aynı yanda bulunan ayaklarını aynı anda atarak yaptığı,
biniciyi sarsmayan bir yürüyüş şeklidir.
- Rahvan At: Biniciyi sarsmadan yürüyen at.
- Tırısa Kalkmak: Atın çaprazlama ayak atarak hızlı ve sarsıntılı yürüyüşüne denir.
- Dörtnal: Atın en hızlı koşuşu.
- Hücum Dörtnal: Atın en hızlı koşuşunun daha ilerisinde bir süratle hedefe at sürme.
- Adeta: Atın düz yürüyüşü.
- Aheste: Atın ağır, arka kalçalara yüklenerek yürüyüşü.
- At Başı: Đki atın bir hizada oluşu.
- At Cambazı: Ciritte at üzerinde beceri ve hüner gösteren binici.
- At Oynatmak: Ciritte hüner göstermek.
- Sipahi, Sipah, Đspahi: Eskiden Yeniçeriler zamanında bir sınıf atlı askere denirdi. Fakat iyi at
binen kişilere de at oyunlarında becerisi olan oyunculara da çeşitli yörelerde bu adlar
kullanılmaktadır.
- Seymen Olmak: Ulusal giysilerin yöreye ait olanlarının düğün nedeni ile Ankara
dolaylarında giyilmesine denir.
- Osmanlı: Atlı, süvari anlamında kullanılmaktadır.
- Menzil: Ciritte at üzerinde sıra biçiminde duranlara verilen ad.
- Alan: Cirit meydanına verilen ad. Cirit oynanan yer.
- Şehit: Ciritte isabet alıp ölenlere verilen ad.
- Acemi: Savurduğu ciridi ata değen oyuncuya denir.
OKÇULUK
Türklerin ok ve yaya verdiği önem, onun inanç dünyasını da etkilemiştir. Eski dönemlerinden
beri Türkler için ok ve yay hâkimiyet sembolüydü. Hakan tahtında otururken elinde ok ve yay
tutardı. Komutanlarını toplamak için onlara anlamı belli, değişik oklar yollardı. Çetinlerinde,
damga ve sikkelerinde ok ve yay resmi vardı. Okçuluktaki bu töre ve semboller, daha sonra
Selçuklularda da devam etmişti. Büyük Selçuklular 1040'da Dandanakan zaferini kazanınca,
komşu ülkelere gönderdikleri fetih namelerin başında eski Türk hâkimiyet sembolü olan ok ve
yay işaretleri bulunuyordu.Öte yandan, tüm dünya uluslarınca benimsenen gerçekte, ok-yay
ve okçuluğun Türklerce dünyaya tanıtılmış olmasıdır. Bu gerçekle ilgili tarihi kanıtların bir
bölümü Ergenekon ve Oğuz Destanlarında yer alır. Bedenlerini çeşitli uğraşlarla en iyi
biçimde eğiten Türkler, ok ve yayı çok iyi değerlendirmişlerdir. Maden çağının açılması ve

atın eğitilmesi sonrası Türklerin Orta Asya'dan göçleriyle ok ve yayın kullanımındaki
becerilerini dört bir yana yaymışlardır. Türk, Orta Asya steplerinden uzandığı her yere elinde
yayı, sırtında ok sadağı, altında atı ile gitti ve bunları gittiği her yerde tanıttı. Türklerde
okçuluk binicilikle birlikte beden kültürü anlayışının öncüsü olmuştur. Okçuluk sadece bir
savaş uğraşı değil, zevkli bir idman ve yarışma biçimine getirilmiştir. Böylece düzenlenen her
türlü törenlerde en büyük yarışmaların sembolü ok ve okçuluk olmuştur.
TEPÜK
Tepük kavramına XIV.yy itibaren rastlanmasının sebebi olarak oyunun ortadan kaybolmasına
gösteren dil bilim çalışmalarının aksine XX.yüzyıl başlarında Doğu Türkistan da Uygurlar
arasında tespit edilen Tepgüç oyununu,gerek oyun aracının formu gerekse oynanma biçimi
bakımından Tepül oyunuyla şaşırtıcı bir benzerlik göstermesi adlarında tepmek fiilinden
kaynaklanan kavramsal bir yakınlılıkta olan bu iki oyunun aynı oyun olabileceği
düşündürmekte bu Oyun raket yerine ayakla oynanmasına rağmen oyun malzemelerinin
benzerliği ve kuralları açısından futbol yerine badmintona daha yakın olduğuna dikkat
çekilmektedir. Eski Türklerin Tepük oyununu, belirli aralıklarla karşılıklı dikilmiş mızrakların
arasından topu, ayakla vurmak suretiyle geçirerek sayı kazanma esasına göre oynadıkları
bilinmektedir. Tepük'ün, Orta Asya'da yaşayan Türk boylarında yüzlerce yıl oynandığına dair,
"Hıtay-ı Name" ve "Baybars Tarihi" ile Ayasofya Kütüphanesi'nde 3029 numarada kayıtlı
değişik kitaplarda da bahis vardır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/spor/eski-turklerde-spor-h2771.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Annesiyle Ölüme Atlayan Şahsın Not Bıraktığı
Ortaya Çıktı
Kayseri'de dün sabah annesiyle birlikte 6.kattan atlayan şahsın, "Annem artık bu eziyeti
çekmesin."
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Kayseri'de dün sabah annesiyle birlikte 6. kattan atlayan şahsın, "Annem artık bu eziyeti
çekmesin. Allah bizi affetsin. Eşim bana bu konuda destek olmadı" yazılı not bıraktığı ortaya
çıktı. Sivas Caddesi Kilim Apartmanı'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda,
emekli olan Đ.I. (52) annesi M.I. (82) ile apartmanın 6. katındaki daireden atladı. Olay yerinde
hayatını kaybeden anne ve oğlunun cesedi yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan otopsi sonrasında ise Anbar Mezarlığı'nda toprağa
verilmişti.
Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda Đ.I.'nın 6. kattan annesiyle birlikte atlamadan önce,
bıraktığı notta, "Annem uzun bir süre hasta ve ona ağabeyimle ben bakıyorduk. Ağabeyim
damar hastalığına tutuldu. Ben de bir hastalık kaptım. Artık dayanamıyoruz. Annem de bu
eziyeti çekmesin. Eşim bana bu konuda destek olmadı" ifadelerinin yazılı olduğu kaydedildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/annesiyle-olume-atlayan-sahsin-not-biraktigi-ortaya-cikti-h2772.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Silahla Oynarken Kuzenini Vurdu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde av tüfeğiyle oynayan bir çocuk, silahın ateş alması sonucu,
kuzeninin ölümüne neden oldu.
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Edinilen bilgilere göre, Đ.D. (15) adlı çocuk, av tüfeğiyle oynarken kuzeni Ömer Faruk N.'yi
(13) vurdu. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Ömer Faruk, ailesi tarafından Yahyalı
Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Đlk müdahalesi yapılan Ömer Faruk N., Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/silahla-oynarken-kuzenini-vurdu-h2773.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Talas'a Modern Mesire Alanı
Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde içerisinde fırından
yürüyüş yollarına, kafeteryadan lokantaya kadar birçok hizmetin yer aldığı modern mesire
alanı inşa ediyor.
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Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde içerisinde fırından
yürüyüş yollarına, kafeteryadan lokantaya kadar birçok hizmetin yer aldığı modern mesire
alanı inşa ediyor.
Halef Hoca Mezarlığı'nın arkasındaki alanda başlayan çalışmaları yerinde inceleyen
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 27 bin metrekare üzerine kurulacak mesire alanının
bilinen özelliklerden farklı bir yapıda gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Yıldırım, Talas'ın
nüfusunun yüzde 60'ının bu bölgede yaşadığını belirterek, bölgenin Kapadokya'daki gibi kaya
oyma yapılara sahip bağ ve sayfiye özelliği taşıdığını kaydetti. Mesire alanının bu özelliklere
göre hazırlandığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Bu projenin içerisinde modern anlamda tek
bir yapı var. Onu da siluet olarak bu yapıya uygun şekilde dizayn ediyoruz" dedi.
Başkan Yıldırım, bu alanın yerleşim yeri içinde bulunması nedeniyle mangalın
yakılmayacağını anlatarak, şunları söyledi: "Buradaki mesire alanı Yenidoğan, Mevlana ve
Kiçiköy mahallelerinin ortasında kalan bir özelliğe sahip. Hakim olduğu konum itibarıyla tam
bir mesire alanı olacak bir alan. Birkaç yıldır hedefimizde olan bir projeydi. Buradaki
çalışmayı bir mesire alanı olmakla beraber bir doğa parkı olarak da ifade edebiliriz. Doğal
dokuyu koruma-ya özen göstererek farklı bir konsept oluşturmaya çalışıyoruz. Đnsanlarımıza
farklı bir dinlenme ortamı sağlamak istiyoruz."
Mesire alanının her yönüyle fonksiyonel olacağını dile getiren Başkan Yıldırım, "Bu proje
yeşil ve modern Talas'ı geliştirme adına önemli bir çalışma. Yaz sonuna yetiştirmek istiyoruz.
Talasımızda doğa yürüyüşleri çok tercih edilir. Bu açıdan burada yürüyüş parkurlarının
olduğu ve bu bütünlüğü tesis edecek ağaçlandırma alanları oluşturduğumuz yeşil Talasımıza
uygun proje yapacağız." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/talasa-modern-mesire-alani-h2774.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri Eğitim Araştırmada Skandal Đddia
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümüne gelen hastaların kasıtlı olarak
özel bir diyaliz merkezine yönlendirildiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

13 Ağustos 2013 Salı 16:35

Böbrek hastası olanların diyaliz için gittiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
Bölümünde tedavilerinin yapılmadığı ve kapasite yetersizliği bahane gösterilerek hep aynı
özel diyaliz merkezine gönderildiği iddia ediliyor. Kamu personeli olmayan kişilerin diyaliz
bölümünde hasta simsarlığı yaptığı belirtilirken, son bir yılda bu bölümden çıkan hastaların
hangi sağlık kuruluşuna gönderildiğinin araştırılması istendi. Hasta yakınlarının şikâyetleri
ayyuka çıkarken, hastaların görülmeden rapor yazıldığı ve başka özel diyaliz merkezlerinden
gelen hastalarında sadece bir merkeze yönlendirilmeye çalışıldığı iddialar arasında.
Hasta yakınlarının Sağlık Müdürlüğüne bu konuyla ilgili şikâyette bulunduğu öğrenilirken,
Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin konuyla ilgili
tutumunun ne olacağı merak konusu oldu. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/kayseri-egitim-arastirmada-skandal-iddia-h2775.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Traktörün Römorku Devrildi: 1 Ölü
Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2013 Salı 16:16

Edinilen bilgiye göre Küçükkünye köyünde meydana gelen olayda M.K.’nın kullandığı
traktöre bağlı römorkun Mahmutlar mevkiinde yerinden çıkarak devrildiği öğrenildi. Kazada
römorkun üzerinde bulunan T.G.’nin hayatını kaybettiği M.K.’nın yakalanarak gözaltına
alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/traktorun-romorku-devrildi-1-olu-h2776.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Gezici Müze Gibi Eskici
Kayseri’de, bir eskicinin arabasındaki malzemeler görenleri şaşkına çeviriyor.

13 Ağustos 2013 Salı 16:23

Kayseri’de şehir merkezinde eskicilik yapan Ahmet Çiğili’nin arabasındaki malzemeler
görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Arabada eski video kamera, pozlu fotoğraf mlakineleri, oto
teybi, radyo, telefon ve bir çok eski elektronik malzeme bulunan Ahmet Çiğili, “Eski
malzemelerin bir çoğu kullanılır vaziyette. Yaklaşık 20-30 yıl önce kullanılan ama şu anda bir
çok insanın arayıp ta bulamayacağı elektronik malzemeler bulunuyor. Modeline göre 15
TL’den 50 TL’ye kadar ürün bulunuyor” dedi. Arabasındaki malzemeleri görenlerin önce çok
şaşırdığını sonra da malzemeleri incelediğini söyleyen Çiğili, “Bir çok vatandaş almak için
değil sırf meraktan fiyatlarını soruyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/gezici-muze-gibi-eskici-h2777.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

20 Ülkenin Öğrencileri Kayseri Valiliğini Ziyaret
Etti
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü’nün birlikte
yürüttüğü 2013 Türkçe Yaz Okulu Programı kapsamında 20 ülkeden gelen 14 öğrenci Kayseri
Valiliğini ziyaret etti.

13 Ağustos 2013 Salı 16:23

Ziyarette konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, “Yurtdışından Türkiye’ye Türkçe
öğrenmeye ve gezmeye gelen öğrenciler bizlere memnuniyet veriyor. Çeşitli ülkelerden gelen
bu öğrencilerimize Kayseri’de hoşça vakit geçirmelerini diliyorum. Türkiye’ye geldiğinizde
hem lisanınızı geliştirin, hem de kültürümüzü öğrenin. Sizi burada kabul etmemizin bir diğer
sebebi de buradaki dostlukları ülkenize gittiğinizde anlatmanız ve bizi tanıtmanızı istediğimiz
içindir” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve yabancı
öğrencilere Türkçe öğretim koordinatörü olan Yusuf Şahin ise, “Öğrenciler, 7 haftalık
program çerçevesinde buraya geldiler. Dil öğrenmek ve Kayseri kültür gezisiyle bunu
destekledik. Her aileye bir öğrenci vererek Türk kültürünü tanıtmayı amaçladık. Dilimizi
öğretirken de çeşitli duyguları hep birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/20-ulkenin-ogrencileri-kayseri-valiligini-ziyaret-etti-h2778.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Büyükelçi: Kayseri’yi En Đyi Avrupalı Şehir Gibi
Görüyorum
Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç’i ziyaret etti.

13 Ağustos 2013 Salı 16:27

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/buyukelci-kayseriyi-en-iyi-avrupali-sehir-gibi-goruyorum-h2779.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, valilikteki makamında Macaristan Đstanbul Başkonsolosu
Gabor Kiss ve Türk-Macar Đş Adamları Derneği Başkanı ve Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu
(DEĐK) ve Dünya Türk Đş Konseyi (DTĐK) Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Osman
Şahbaz’ı kabul etti. Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren Erdoğan Aygenç, “Konsolumuz
ilimize geldiği andan itibaren ekonomik ilişkilerimizi araştırmaya başladı. Kayserimizin
Avrupalı dostlarımızı tarafından ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Kayseri Türkiye
genelinde ve yurt dışında ilgi çeken bir konumda. Çiçek olmayan yere arı konmaz bu da
bizdeki çeşitlilikten kaynaklanıyor. Ekonomik ve kültürel alanda katkıda bulunmalarını
istiyoruz. Buraya bizi ziyarete gelmelerinden mutluluk duyduk. Türk Macar ilişkilerinin
artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyareti kabul ettiği için teşekkür eden Gabor Kiss,
“Kayseri Özel bir önem taşıyor. Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi
için çalışmalar yapıyoruz. Kayseri’yi en iyi Avrupalı şehir olarak görüyorum. Birkaç hafta
sonra Kayseri’de Macaristan fahri konsolosluk açacağız. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.

Polis Memuru Kalbine Yenildi
Geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden polis memuru Murat Şahin için ilk olarak Develi
Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapıldı.

13 Ağustos 2013 Salı 16:29

Tören Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan, Đlçe Jandarma Komutanı
J.Kd. Ütgm Erdoğan Mutlu, Emniyet Müdürü Ahmet Sert ve Đlçe Protokolü, Siyasi Parti Đlçe
Başkan ve Yöneticileri ailesi, yakınları ile ilçe halkı katıldı. Kız çocukları babalarının tabutu
üzerine eğilerek bir müddet babalarının naaşına sarılarak ebediyete uğurladılar.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/polis-memuru-kalbine-yenildi-h2780.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Tarihi Develi Lisesinin Đsmi Değişti
Develi ilçesindeki tarihi Develi Lisesi'nin ismi, Anadolu Lisesi statüsü kazandırılarak
değiştirildi. Bu değişikliğe çeşitli kesimlerden ise tepkiler geldi.

13 Ağustos 2013 Salı 16:34

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN-EĞĐTĐMSEN) Kayseri Đl Temsilcisi Ergül
Sırkıntı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, genel lise statüsünde 'Develi Lisesi' ismi ile eğitim
veren, mimari özellikleriyle Kayseri Lisesi’ne benzer özellikler gösteren tarihi Develi Lisesi,
Develi Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11/06/2013 tarihli yazısı ile 2013-2014 eğitimöğretim yılından itibaren ''Anadolu Lisesi'' statüsü kazanarak 'Dev Ali Anadolu Lisesi' ismi ile
eğitim-öğretimine devam edeceğini bildirdi. Sırkıntı açıklamasında, Develi ilçesinin fatihi,
ünlü Selçuklu komutanı Dev Ali’nin türbesinin Develi’de olduğunu ifade ederek, ''Bu ünlü
komutanın isminin bir okula verilmesi son derece doğru ve yerinde bir karardır. Ancak doğru
olanı, bu ismin yeni açılan bir okula verilmesiydi. Develi Lisesi’nin tarihi bir yapı özelliği
gösteren binası başlangıçta hükümet binası olarak düşünülmüş, yapımına 1923 yılında
başlanmış 1933 yılında tamamlanmıştır. 1933-1934 öğretim yılında Đkmal Okulu olarak
açılmış daha sonra Ortaokula çevrilmiş, 1937-1938 yılında ilk mezunlarını vermiş, 1957
yılından günümüze kadar da Develi Lisesi adıyla eğitim öğretime devam edilmiştir. Eğitim
tarihimizde böylesine önemli bir yer edinen, on binlerce mezun veren, büyük başarılara imza
atan Develi Lisesi’nin adının değiştirilmesinin ne yararı olacak belli değil. Đlçe halkı ve
Develi Lisesi mezunları büyük bir şaşkınlık içerisinde. Alınan bu karara herkes tepkili'' dedi.
10 Ağustos 2013 tarihinde Develi Lisesi’nde düzenlenen mezunlar toplantısında en önemli
gündem maddesinin, bu tarihi lisenin isminin değiştirilmesi olduğunu kaydeden Sırkıntı,
''Đlimizde Kayseri Lisesi’nden sonra en köklü lise olan bu lisenin isminin Develi Lisesi olarak
kalması; eğitim tarihimiz, Develi ilçemizin tarihi açısından son derece önemlidir. Yetkilileri
bu konuda duyarlı olmaya, bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyorum'' ifadelerini
kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/tarihi-develi-lisesinin-ismi-degisti-h2781.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Koruyucu ailelerde artış var
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz, Koruyucu Aile sisteminde
Kayseri’nin Türkiye birincisi olduğunu söyleyerek, Koruyucu aileleri belirlerken dedektif gibi
çalıştıklarını belirtti.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 15:57

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile
ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli
veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşılmasının sağlayan bir sistem olan “Koruyucu
Aile” sistemine duyarlı Kayserililer öncülük ediyor.
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz, şuanda 150 çocuğun
koruyucu ailede kaldığını kaydederek, 40 gönüllü ailenin de sırada beklediğini söyledi.
Koruyucu aileleri belirlerken çeşitli kriterlere göre ince eleyip sık dokuduklarını
vurgulayarak; “Mesela kız çocuğu veya 3-5 yaş aralığında olsun diyorlar. O anda koruyucu
ailenin istediği kriterlerde çocuk bulunamayabiliyor. Fakat sonra gelebiliyor. Biz de hemen
talepte olan çocuğa yönlendiriyoruz.” dedi.
Koruyucu ailelerde artış var
Akyüz, koruyucu ailenin bakımını üstlendiği çocuğa 18 yaşına kadar batkılarını ifade ederek;
“Hükümette bunun karşılığında koruyucu aileyi çeşitli imkanlardan faydalandırıyor. Bu
ekonomik faydalar çocuğun yaşına göre değişiyor. Ayrıca koruyucu ailelik yapanlar sigorta
kapsamına alınıyor. Yani bir kişi koruyucu ailelik yaparak emekli bile olabilir. Fakat biz her
talep edene koruyucu aile statüsünü vermiyoruz. Đnce eleyip sık dokuyarak kişilerin
çevrelerini birkaç kez araştırıp, sorguladıktan sonra kişinin neden koruyucu aileliği istediğini
sorguluyoruz. Biz de bu kişi Allah rızası için çocuğa bakma istiyor intibahı uyandıktan sonra
kararımızı veriyoruz.” açıklamasında bulundu.
Çocuğu koruyucu aileye verdikten sonra da peşini bırakmadıklarını ve denetimlerini
sürdürdüklerini belirten Akyüz, söyle deva etti; “Haftada bir kontroller yapıyoruz. Çocuklara
kötü muamele yapıldığını sezdiğimizde bile hemen çocuğu geri alıyoruz.
Koruyucu ailede bu sene bir patlama yaşandı. Sebebi ise; 2012 yılının aralık ayında
Bakanımız Fatma Şahin öncülüğünde “Gönüllü Elçilik” diye bir kampanya başlatıldı. Bu
modelin içeriğinde ise illerde koruyucu aile modelinin geliştirilmesi için vali eşlerinin çalışma
yapmasını bekliyoruz. Vali eşleri dönüşte toplantılar ve basın açılamaları yapıldı. Koruyucu
aile tanıtıldı ve koruyucu ailenin ne olduğunu bilmeyenler öğrendi. Bu da artışta büyük katkısı
oldu.”
Haber/Fotoğraf: Erkinbeğ Uygurtürk-Bünyamin Gültekin

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/koruyucu-ailelerde-artis-var-h2782.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'de Korkutan Yangın
Kayseri’de öğleden sonra iki ayrı yerde meydana gelen yangın korku dolu anların
yaşanmasına neden oldu.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 17:46

Edinilen bilgiye göre Eğribucak Mahallesi ile Đnecik Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler
tarafından çıkarıldığı ileri sürülen iki ayrı yangın vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına
neden oldu. Yangın sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi seferber olurken, polis
ekipleri de bölgede yangını çıkaran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Đtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü
bildirildi.(iha)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-korkutan-yangin-h2784.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Saadet Partisinden KTO'ya Ziyaret
Saadet Partisi Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan,
Mısır'da son yaşanan olaylarda 100'den fazla insanın öldüğünü belirterek, ''Gösteriler,
Mıasır'ın tamamına yayılmış durumda. Allah, oradaki insanların yardımcısı olsun'' dedi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 17:51

Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, KTO'ya gecikmeli de olsa bir ziyaret
gerçekleştirdiklerini belirterek, Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu'na görevlerinde
başarılar diledi. Arıkan, ''Đyinin, doğrunun ve hayırlının hakim olması için mücadele
vereceksiniz. Cenab-ı Hak bu noktada gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Bizler bu noktada
sizlerin tavizsiz bir şekilde çalışacağınıza güveniyoruz. Zor ve veballi bir göreviniz var'' diye
konuştu.
Mısır'daki olaylara da değinen Arıkan, şunları kaydetti: ''Mısır'da bu sabah 100'den fazla insan
katledilmiş durumda. Gösteriler, Mısır'ın tamamına yayılmış durumda. Oradaki Müslüman
kardeşlerimiz için dua edelim inşallah. Siyonizmin oyununu Cenab-ı Allah başlarına
geçirecektir. Đnşallah o gün, bugündür diyoruz. Cenab-ı Allah oradaki insanların yardımcısı
olsun inşallah.'' Ziyarette konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, 11 Mayıs'ta yapılan
seçimlerle yönetime geldiklerini hatırlatarak, ''11 Mayıs'tan bu yana yeniden yapılanma
çalışmamız devam ediyor. Bu süreci tamamladıktan sonra üyelerimizin haklarını, hukuklarını
korumak, onların ticaret alanlarını genişletmek, Kayseri ve Türkiye ticaretine katkı sağlamak
için çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz'' ifadelerini
kullandı. Mısırdaki olaylara herkesin üzüldüğünü vurgulayan KTO Başkanı Hiçyılmaz, ''Bu
coğrafyadaki insanlar niye bu haldeler diye de düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Oyuna
gelindiği muhakkak ama oyuna gelenler de bizim insanlarımız. Mısır'daki olaylar, diğer
yerlerdeki olaylara benzemiyor. Biraz farklılık arz ediyor. O da şu, seçimle iktidara gelmiş
olan bir Cumhurbaşkanını al aşağı etmek darbe değildir de nedir, diye düşünüyorum. Buna
darbe diyemeyenler, kendilerini demokrat olarak lanse eden insanlar veya ülkeler. Bu ülkeler
nasıl oluyor da böyle birz harekete darbedir diyemiyorlar, diye düşündüğüm zaman bir
neticeye varamıyorum. Mutlaka kendilerine göre bir sebebi vardır ama o zaman kendilerini
demokrat olarak addetmemeleri gerekir diye düşünüyorum'' dedi. Hiçyılmaz, ''Bu manada
Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu çıkışların da ben demokrasi adına doğru olduğunu
düşünüyorum. Ancak nereye kadar gücü yeter, nereye kadar, ne yapar onu da bilemiyorum.
Đnşallah bu durum düzelir diye umut ediyorum ve keşke bizim Müslüman kardeşlerimiz de
huzur içinde yaşarlar diyorum'' şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/saadet-partisinden-ktoya-ziyaret-h2785.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

CHP Kayseri Đl Başkanlığına Aday Çıktı
CHP Kayseri il Başkanlığında boşalan koltuğa bir aday çıktı.
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CHP Kayseri Đl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasıyla adaylığı açıklayan Nakipoğlu,
bugüne kadar yapılan yanlışların ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapacağına vurgu
yaptı. Nakipoğlu, “CHP Türkiye’nin olmazsa olmaz siyasal kurumlarından birisidir. Şimdi
bugün Türkiye’de uygulanan rejim demokrasi değil tam bir faşizimdir. Dünyada eşi benzeri
bulunmayan bir saklanma politikası yürütülüyor. Türkiye’de bu ekonomik gidişatı çok başarılı
götürdüğünü söylüyor” dedi. “BUGÜN DOĞAN BĐR ÇOCUK 14 BĐN TL BORÇLU
DOĞUYOR”
2002 yılından bu yana Türkiye’nin, ilerleme kaydetmek yerine daha büyük sorunlar yaşamaya
başladığını kaydeden Nakipoğlu, “2002’de aldıklarında 3 bin 400 lira borçlu doğan bir çocuk
bugün 14 bin lira borçlu doğuyor. Bu ölçüler Türkiye’nin nereye geldiğinin bir göstergesidir.
2002’de görevi devraldıklarında terör neredeydi bugün ne haldeyiz. Türkiye’nin bir tarafı
kardeşlik projesiyle bölünmüştür. CHP tarafından bu politikayı çözecek projeler hazırlanmış
ama o zaman dışlanmışızdır. Bu durum Türkiye’yi bölmekten başka sonuca götürmüyor.
Kardeşliği kimsenin reddetme şansı yoktur. CHP, kurduğu devletinden hukuk devletinde
insana insan olarak bakar. Soyu sopu nereden gelmiş asla ilgilenmez. Aynı duygularla
CHP’ye
10
yıl
aradan
sonra
talibim”
ifadelerini
kullandı.
“YÜZDE 50 DEĞĐL YÜZDE 49,8 ORANINDALAR, BU ÇOK BÜYÜK BĐR FARK”
“CHP köklü insanların olduğu bir partidir ve her Türk insanına ihtiyaç duyar” diyen
Nakipoğlu, “Kimseyi öteleme hakkımız yoktur. Siyasette dargınlık olmaz. Herkesle diyalog
içinde olup iyi geçineceğim. CHP müteahhidi varsa ve bu devletin payları dağıtılıyorsa herkes
payını eşit şekilde alacak. Bu aralar AKP iktidarı ‘biz yüzde 50’yi aldık istediğimizi yaparı’
diyorlar. Bu bir kere yüzde 50 değil bu net bir şekilde anlayalım. Bu oran yüzde 49,8. Biz
eğitimciler biliriz ki 0,1 puana bin kişi sığar siyasette ise 0,1 puana 1 milyon kişi sığar.
Baktığımızda AKP Türkiye’de çoğunluğun partisi değil. Bunların bir kısmı mecliste bir kısmı
dışarıdadır. Herkes haddini bilmek zorundadır. Bir kişinin bile özgürlüğü korunmak
zorundadır, CHP buna inanır. Bu anlayışla CHP’de olan boşluğu doldurmak amacıyla kendi
adıma talibim. Bakın sağımda solumda kimse yok. Çünkü CHP, üyesi, delegesi olan bir parti.
Halkın her kesiminden ,insan benim yanımda ben bu duygularla CHP’ye aday oldum. Ben
hayatım boyunca kendime yakışan bir şekilde yaşadım. Bir şeyi unutmayınız nasip olursa
herkesle diyalogumu sürdüreceğim. Çünkü benim partimin işe ihtiyacı var, benim partimin
sıkıntısı var” şeklinde konuştu. “ĐTELENMĐŞLĐKTEN BIKTIK, HER YERDE OLMAK
ZORUNDAYIZ” Nakipoğlu, geri planda kalmaktan bıktıklarını dile getirerek,
“Đtelenmişlikten bıktık usandık her yerde olmak zorundayız. Geçmiş dönemde sadece sol
siyaset yapan sendikların değil tam tersi sendikalarında toplantılarına gittim. Doğru olan
budur. Kimse falan partili diye doğmuyor. Talebinize göre şekilleniyor. Eğer siz partinizi ve
ideolojinizi iyi anlatırsanız size gönül veren insanların kitlesi çoğalıyor. Aksi halde
aldatanların kucağına düşüyor. Aynı zamanda CHP’nin utanılacak bir geçmişi yoktur, altı
okumuzla gurur duyuyoruz” dedi. “AKP TÜRKĐYE’YĐ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR”
Türkiye’nin çok zor bir dönemde olduğunu belirten Nakipoğlu, “Türkiye şu anda cambaz gibi
ipin üzerinde yürüyor, bu ipte keskin bıçak. Türkiye’de hiçbir siyaset o ipin üzerinde
yürüyemez. Ne yazık ki AKP, sol elini cebine koyarak o ipin üzerinde yürüyor. Sadece
kendisinin düşmesi çok önemli değil ama Türkiye’yi düşürmeye çalışıyor ve ne yazık ki böyle
olursa yeni bir kurtuluş savaşına gerek kalabilir. Komşulara bile sıfır politikayla hareket
edenler çevresinde ateşten bir çember oluşturmuştur. Şimdi siz birilerini uyutmazsanız
Hatay’da Suriye’de onlarda sizi uyutmaz bunun için kimsenin iç işlerine karışmamız lazım.
Sevgi barış kardeşlik sloganımız budur. Ben CHP’nin önümüzdeki kongresinde adayım”
ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/chp-kayseri-il-baskanligina-aday-cikti-h2786.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Devlet Bahçeli Kayseri Geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin 150. kuruluş yıl dönümü
etkinliklerine katılmak üzere 17 Ağustos tarihinde Kayseri’ye gelecek.
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MHP Đl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Đl Başkanı Mete Eke,
Devlet Bahçeli’nin 17 Ağustos’ta Kayseri’ye geleceğini açıklayarak, “Sayın Genel
Başkanımızı Zabıta noktasında karşılayacağız. Buradaki karşılama sonrasında Pınarbaşı
ilçesinde gerçekleşecek olan etkinliklere katılacak” dedi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun
Ataş, Pınarbaşı ilçesinin 150. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini
ve bu etkinliklerin Pazartesi günü start aldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın bir araya
gelmesi ve kaynaşması amacıyla düzenlediğimiz etkinlikler Cuma ve Cumartesi günü daha da
hareketlenecek. Bu etkinliklerimizi MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de katılarak
onurlandıracak. Sayın Genel Başkanımız belediyeyi ziyaretinden sonra ilçe meydanında
vatandaşlara hitap edecek. Etkinlikler çerçevesinde sanatçılar sahne alacak ve Erzurum’dan
gelecek olan cirit ekibi de gösteri yapacak” diye konuştu. Toplantıda sorulan bir soru üzerine
ise Başkan Mete Eke, “Belediye Başkan adaylıklarını açıklama konusunda yetkili merci Đl
Teşkilatıdır. Açıklanması gereken konuları biz açıklarız. Belediye Başkan adaylığı konusunda
söylenenler şu anda sadece spekülasyandur. Yeri geldiğinde adayları açıklayacağız” cevabını
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/devlet-bahceli-kayseri-geliyor-h2787.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

AK Parti Kayseri'de Kutlama Yapmayacak
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı, partinin 12'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir toplantı
düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır,
''AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de bir devrim olmuştur, bir Türk Baharı
yaşanmıştır'' dedi.
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AK Parti Đl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Đl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır,
Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Toplantıda konuşan Đl Başkanı Ömer Dengiz,''14 Ağustos 2001 yılında halkımız kendi siyasi
kadrolarını oluşturdu ve AK Parti'yi iktidara taşıdı. Aradan geçen 12 yıla baktığımızda
Türkiye'nin hangi doktaya geldiği rahatlıkla görülür. AK Parti'nin hizmetleri devam edecek ve
Türkiye de dünyada hak ettiği yere ulaşacakBiz büyük Türk milleti için çalışmaya,
milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki konuşmasında, 2 grup siyasi parti bulunduğunu,
bunlardan birincisinin ne olursa olsun ideoloji odaklı partilerden oluştuğunu, diğer grubun ise
millete hizmeti merkeze koyan, insan ve hizmet odaklı partiler olduğunu bildirdi. Özhaseki,
''AK Parti, insanı merkezde tutan ve hizmet odaklı çalışan bir partidir. AK Parti milleti
damarından yakalamıştır. Kısa sürede kurulan ve kuruluşundan kısa süre sonra yapılan
seçimleri kazanan, aradan geçen 12 yılda yapılan tüm seçimleri alan dünyada başka parti
yoktur. Bunu sadece AK Parti yapmıştır. AK Parti, millete hizmet anlayışından taviz
vermeden yoluna devam ediyor'' diye konuştu. Özhaseki, 12 yıl önce iktidarda olan partilerin
liderlerinin, ''70 sente muhtacız'' diye sızlandıklarını da hatırlatarak, ''O dönemlerden çok
şükür bu günlere geldik. ĐMF'ye olan borcumuzu ödedik, üstüne ĐMF'ye borç verir hale
geldik. Sadece ekonomide değil, her alanda iyileşme yaşandı. Hangi iktidarla kıyaslarsanız
kıyaslayın, AK Parti'nin başarısı su götürmez. Türkiye'de öyle bir yapı vardı ki, istemedikleri
kesim ya da grubu iktidara getirmezlerdi. Đsterlerdi ki, iktidara hep kendi adamları ya da kendi
çizgilerinde olanlar gelsinler. Bu yapının içinde siyasetçisi, sanatçısı, bürokratı, askeri bile
vardı. Bunlar her türlü tezgahı yapıyorlardı. Eski 3-5 Başbakan, bunları biliyordu ama hiçbir
şey yapmıyorlardı, ödleri kopuyordu. AK Parti, bu yapıyı ortaya çıkardı. AK Parti'nin en
büyük başarılarından birisi de bu yapıyı deşifre etmesidir. Bütün herşeyi şeffaflaştırdı'' diye
konuştu. AK Parti döneminde belediyecilik hizmetlerinin de çok geliştiğini vurgulayan
Özhaseki, Kadir Has Stadyumu, Erciyes Master Planı, Harikalar Diyarı, Raylı Sistem, Bölge
Hastanesi gibi büyük projelerin, AK Parti iktidarı olmasaydı yapılamayacağını da ileri
sürerek, ''AK Parti'den önceki iktidarlar, bu projeleri hep engellediler'' dedi. Toplantıda

konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, demokratikleşmenin en önemli
konusunun, Türkiye'de gayri resmi uygulamaları durdurmak olduğunu ifade ederek,
''Türkiye'deki bu tür gayri resmi uygulamalar, AK Parti sayesinde durduruldu ve bu konuda
Türkiye gelmiş olduğu noktada duruyor'' dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya da, 12 yıl önce Türkiye'de bir yeniliğe, değişime ihtiyaç duyulduğunu ve bunun
neticesinde de AK Parti'nin kurulduğunu bildirdi. Öksüzkaya, o dönemlerde Türkiye'nin yurt
dışındaki itibarının da yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, ''Yurtdışına çıkacak bir
vatandaşımız, gümrüklerde pasaportunu çekinerek gösteriyordu ama şimdi gururla
pasaportunu taşıyor'' ifadelerini kullandı. Öksüzkaya, ''Darbe yapanlar ve yapmaya teşebbüs
edenler, şimdi yargılandılar ve hak ettikleri cezaları aldılar'' dedi. AK Parti Kayseri
Milletvekili Pelin Gündeş Bakır ise, ''AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de bir devrim
olmuştur, bir Türk baharı yaşanmıştır'' dediği konuşmasında, ''Biz 28 Şubat'ı yaşadık, 1960
ihtilalini yaşadık. 1960 ihtilalinde, halka hizmet için çırpınan insanlar ihanet suçlamasıyla
idam edildiler. Başbakan Adnan Menderes, 2 bakan arkadaşıyla birlikte idam edildi. Benim
amcam Kamil Gündeş de yargılandı. Ailecek o zor dönemleri yaşadık. Sonra rahmetli Turgut
Özal, zehirlenme şüphesiyle aramızdan ayrıldı. Şimdi halkımız, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ı yedirmeyiz diyor'' şeklinde konuştu. AK Parti iktidara geldiğinde üniversitede
öğretim üyesi olduğunu belirten Bakır, şunları kaydetti: ''Baş örtülü öğrencilerin sınav
kağıtlarına 'K' harfi yazılıp nasıl fişlendiklerini, namaz kılıp oruç tutan öğretim üyelerinin
nasıl cezalar aldıklarını çok iyi biliyorum. AK Parti iktidarında Türkiye adım adım
demokratikleşti ve artık bu sıkıntılar yaşanmıyor. AK Parti iktidarı zamanında kadınların önü
açıldı. OECD ülkeleri arasında zenginle fakir arasındaki gelir farkını en hızlı kapatan ülke
Türkiye olmuştur. Kapsamlı bir demokratikleşme hamlesini daha başlatacağız. Artık büyük
bir Türkiye var, güçlü bir Türkiye var. Türkiye, dünyanın en güçlü ülkesi olacaktır. Bunu AK
Parti zamanında göreceğiz, inşallah hepimiz göreceğiz.'' Konuşmaların ardından tekrar söz
alan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, partilerinin 12'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bazı
etkinlikler düzenlediklerini ancak, Mısır'daki Adeviye Meydanı'nda yaşanan katliam
nedeniyle bu etkinlikleri yapmama kararı aldıklarını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/ak-parti-kayseride-kutlama-yapmayacak-h2788.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'den Mısır'daki Katliama Tepki
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri, Mısır’daki cunta yönetiminin halka karşı
başlattığı katliama lanet yağdırdı.
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Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen gönüllü kuruluş üyeleri, Mısır’da askerlerin yaptığı
darbe sonrasında halka karşı katliam yaptığını belirterek, olaylara tepki gösterdiler.
Vatandaşlar, Cunta lideri Sisi’ye öfke ve Mursi’ye ise destek sloganları attılar.
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan basın açıklamasında konuşan Mazlumder Başkanı
Ahmet Taş, “Ramazan ayında döktükleri kana doymayan ABD, AB, Đsrail, Körfez ülkeler
gibi katliamın ortağı devletlerin desteği ile eli kanlı Mısır cuntası bugün sabah namazı vakti
Adeviye Meydanı'na saldırarak burada 300 Müslümanı şehit etmişlerdir ve 5 bin Müslüman
yaralamıştır" dedi.
Ahmet Taş, “ ABD, AB, Đsrail, Körfez ülkeleri ve Arabistan Krallığı gibi dış güçlerin
desteğini alan Mısır ordusunun yaptığı haksız ve hukuksuz darbe ile görevden uzaklaştırılması
ve Mısırda tekrar cunta döneminin yaşanması Mısır halkına ve insanlığa yapılmış büyük bir
hakaret oldu” diye konuştu.
Mısır Halkını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Ahmet Taş, “ Mısır’daki
kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarındayız. Darbecileri ve eli kanlı yardımcılarını
lanetliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Mehmet Göktaş tarafından yapılan dua da, Mısır ve dünya
genelindeki zulüm altındaki Müslümanlara yardım çağrısında bulunuldu. Göktaş, sözde
Avrupa ülkelerinin Müslümanların katliamına göz yumduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/kayseriden-m%C4%B1s%C4%B1rdaki-katliama-tepki-h2789.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Asimetrik bir savaş uygulanıyor
Türkiye’de bulunan sanatçı, yazar, akademisyen ve gazeteci The Times Gazetesi’nde
Başbakan Erdoğan’a karşı yayınlanan ilana, karşı bir bildiri yayınlamıştı. Bildirinin ham
halini kaleme alan Kayserili Şair-Yazar Celal Fedai, Times’daki ilanın ülkemize bir kültürel
müdahale olduğunu ve asimetrik bir savaşın uygulandığını kaydederek; “Bu ilan ülkemiz
sanatçılarını ve kültürel potansiyelini küçük düşüren bir ilandır. Bizde kendi potansiyelimize
vurgu yapmak için “Bizde çok adam bulunur” başlığını kullandık” dedi.
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Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Erdoğan’ı eleştirmek için verilen ilana karşı Türkiye’de bulunan sanatçı, yazar, akademisyen
ve gazeteci karşı bir bildiri yayınlamıştı. Bildirinin ham halini kaleme alan Kayserili ŞairYazar Celal Fedai, Times’da ki ilanın ülkemize bir kültürel müdahale olduğunu ve asimetrik

bir savaşın uygulandığını kaydetti. Fedai, Gazetemize ziyareti sırasında gezi parkı ve bildiri
ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Times’da yer alan ilanın altına imza atanların
sanatçılar olduğunu kaydeden Fedai, dolayısıyla ilanın muhatabı olarak ne kadar Başbakan
Erdoğan olarak zikredilse de asıl muhatabın sanatçılar olduğunu söyledi. Bu nedenle ülkemiz
potansiyelinin küçümsendiğini de vurgulayan Fedai, kendi potansiyellerine vurgu yapmak
için “Bizde çok adam bulunur” başlığını kullandıklarını açıkladı. “Bizde çok adama var”
bildirisinde 3 Kayserilinin de imzası bulunuyor. Başta bildirinin ham halini kaleme alan Celal
Fedai, Gazetemiz yazarlarında Sergül Vural ve Nihal Bengisu Karaca bildirinin altında ismi
bulunanlar arasında yer alıyor.
“The Times’da ki ilan kültürel bir müdahaledir”
Bildiri ile ve gezi olayları ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Fedai, Türkiye’nin
uzun yıllardır içişlerine çokça müdahale edilen bir ülke olduğunu belirterek; “Kendi bünyemiz
kendi sorunlarını çözebilir. Fakat biz kendi sorunlarımızı çözemeyelim diye bizim bünyemize
müdahale ediliyor. Biz de o yüzden suni sorunlarla uğraşıyoruz. Bu müdahalelerde tutunca art
arda bu müdahaleler tekrarlanıyor. Askeri darbeler ve siyasi istihbarat örgütlerini faaliyetleri
bunlardan bazılarıdır. Bir de kültürel müdahaleler vardır. Dünyanın her ülkesine böyle
kültürel müdahaleler yapılır. The Times’da ki bildiriyi de böyle bir kültürel müdahale olarak
değerlendiriyorum. Bizim de onlara tepkimiz siyasi bir partinin sözcüsü gibi değil de
Türkiye’nin yerli bir insanı olarak yabancı müdahaleleri hiçbir şekilde istemiyoruz şeklinde
olmalıydı. Kültürel müdahaleyi ise hiç istemiyoruz. Bu yüzden bildiriye şu başlığı koymayı
uygun bulduk; ‘Bizde çok adam bulunur.’ Bu ifade çok önemli. Bu ifadeyi Nazım Hikmetin
dedesi Nazım Paşa kullanıyor. Nazım Paşa Osmanlıyı dört bir taraftan kuşatan batılılara karşı;
‘Be biz Osmanlıyız, bizde çok adam bulunur’ diyor. Bu sözü Kemal Tahir, 1970’li yıllarda
Devlet Ana eserinde, Nazım Paşa’nın bu sözünü aynen aktarıyor. 1970’li yıllarda yükselen bir
sosyalizm hareketi var. Sosyalizm hareketi de maalesef yerel bir hareket değil. O da kafasını
Rusya’ya ya da Çin’e çevirmiş bir harekettir. Kemal Tahir ise yerli bir insan, Anadolu
insanının birikimine çok önem veriyor.” açıklamasında bulundu.
“150 yıldır aynı şeyi söylemek zorunda kalıyoruz”
Fedai, Kemal Tahir’in kendi döneminin sosyalistlerine ‘Bakmanız gereken yer Çin ve Rusya
değil, bizim kendi insanımızın potansiyelidir.’ demek suretiyle Kemal Tahir’in 1970’li
yıllarda Devlet Ana’yı yayınladığında çok büyük tepki çektiğini anlatarak; “Dönemin
Marksistleri, Kemal Tahir’e ‘Biz Osmanlıyı çöpe atmak isterken sen tekrar getirip önümüze
koyuyorsun’ diyerek eleştiriyorlar. Kemal Tahir’de evet Osmanlı bizim için bir kaynaktır
diyor. O yüzden Nazım Paşa’nın sözünü; ‘Be biz Osmanlılarız bizde çok adam bulunur’
sözünü Devlet Ana’nın başına koymuştur. Kemal Tahir, bizim kendi içimizde büyük bir
potansiyelimiz olduğunu göstermek ister. Bizde bugün 2013 yılında diyoruz ki; “Amerika’dan
bizim işimize istihbarat faaliyetiyle karışan ekiplere ‘Bizde çok adam var.’ 19. yüzyılda,
1970’de ve 2013’de aynı şeyi söylüyoruz. 150 yıldır aynı şeyi söylemek zorunda kalıyoruz.
Bizim insanımız kendi potansiyelinin farkında değil. Potansiyelimizi bilmediğimizden
batılıları ve Amerikalıları çok önemsiyoruz.
“Hedef başbakan değil bizim potansiyelimiz”
Bizde çok adam bulunur lafındaki adam kelimesinin bir erkek tanımı olarak ele almamamsı
gerektiğini belirten Fedai; “Orada insan kastedilmiştir. Bizim bildirimiz bir meydan
okumadır. Times’da ki ilan doğrudan Başbakan Erdoğan muhatap ele alınarak, bir açık

mektup şeklinde yayınlandı. Ama orada aslında hedef başbakan değildi. Hedef bizim
toplumumuzun potansiyelidir. Görünüşte Başbakan’a sesleniyordur. Ama başbakana
seslenecek olanlar yine başbakanlardır. Dikkat ederseniz The Times’ta ki bildiriye
yayınlayanlar sanatçılardı. Aralarında yönetmenler, müzisyenler ve sinema aktör-aktrisleridir.
Oysa sanatçıların muhatabı yine sanatçılardır. Biz de bu nedenle Türkiye’de ki sanatçılar
olarak bu mektubu üzerimize almak durumundayız. Bu Başbakan Erdoğan değil de başka biri
olsaydı da yine aynı bildiriyi yayınlamak durumundaydık. Çünkü biz bu potansiyelimizi sağsol diye ayırmamalıyız. Toplumu kucaklayıcı ve birlikteliği vurgulamamız gerekiyor.” dedi.
“Bildirimiz partiler üstüdür”
Kendi bildirilerinin küçümsenmeye çalışıldığını kaydeden Fedai sözlerine şöyle devam etti;
“Bildiriyi yayınlayanlar için AK Partinin adamı dediler. Dikkatli bakılacak olursa bildiride
hiçbir parti vurgusu yok. Biz Türkiye’nin altını çiziyoruz. Ülkemiz insanının potansiyelinin
altını çiziyoruz. Bizim için Başbakanın kim olduğu önemli değildir. Bildirinin altına imza
atanlar belki de Ak Parti’ye oy vermeyen kimselerdir. Bildiriye imza atanlar ülkemizin
potansiyeline ve yerliliğe vurgu yapmak için imza atmışlardır. Yoksa bildirinin bir önemi
kalmıyor. Bildiriyi imzalayanların partiler üstü bir hali var. Bu adamlar sanatçı. Aralarında
yazar, şair, ressam, yönetmen, hattat var. Orada dünyaca ünlü bir hattat var. Kâbe’nin
duvarında ki hatları çizen adam var. Bildiride 20 yaşında ki gençten 70 yaşında ki yaşlıya
kadar birçok kişinin imzası var.
“Fazıl Say’ı 20 yıl sonra kimse hatırlamayacak”
Bizim tepkimiz siyasi bir tepki değil, kültürel bir tepkidir. Times’da ki bildiriye imza atanlara
baktığımızda ünlü sanatçılar olabilirler ama 10 sene söylendiğinde hiçbir doğrusu olmayan
sanatçılardır. Örneğin Fazıl Say bir virtüözdür. Bir piyano virtüözünün müzik tarihinde hiçbir
önemi yoktur. Clara Schumann, ünlü piyano virtüözlerinden biridir. Schumann’ı sadece
müzikle çok ilgilenenler bilir. Fazıl Say’ı 20 yıl sonra kimse hatırlamayacak. Onlar kendini
siyasi bir tavrın maşası haline getiriyorlar. Biz de kendimizin herhangi bir siyasi tavrın maşası
olmadığımızı söylüyoruz. Biz aslında farklı düşünen ve Türkiye’nin potansiyeline güvenen
insanlarız. Tıpkı 19. yüzyılda Nazım Hikmet’in dedesinin dediği gibi bizde çok adam bulunur.
Nazım Hikmet bizim meşhur sosyalist şairimizdir. Onun dedesi böyle bir şeyi ifade ediyor.
Aynı şekilde Kemal Tahir’ baktığımızda o da aynı şeyi söylüyor. Üstelik Kemal Tahir’de
Marksist biriydi. Şimdi Kemal Tahir ile Nazım Paşa’da mı Tayyipçi…”
“Gezi olayları CIA’nin şok doktrinidir”
The Times’da ki ilanın altına imza atanların Türkiye’nin potansiyelini hiçbir şekilde
önemsemediğini vurgulayan Fedai; “Kendi içinde tutarlı ve dünyaya da faydası olan bir
Türkiye istemiyorlar. Türkiye’nin bir sömürge ülkesi olmasını istiyorlar. Dolayısıyla
Türkiye’nin iç işlerine karışıyorlar. Bu gezi olayları da Türkiye’nin bağımsızlaşmasının önüne
çeşitli engelleri koymak istedikleri engellerden bir tanesidir. Buna şok doktrini deniliyor.
1940’lı yıllarda CIA psikiyatride kullanılan elektro şok yönteminden bir siyasi doktrin icat
ediyor. Bir akıl hastasına elektro şok uyguladığınızda beyninde bir takım faaliyetleri
donduruyorsunuz. Hasta iyileşir belki ama bu şekilde 6 ay ya da 1 yıl kendine gelemiyor. CIA
buradan şu siyasi doktrini keşfediyor: birçok toplumu karşımıza alıp savaşmamıza gerek yok.
Onlara arada sırada şok uygulayalım ve kendilerine bir süre gelemesinler. Gezi olaylarındaki
olayda bu şok doktrininin bir çeşididir. Biz bu şoku o kadar önemli meselemiz varken 3 aydır
konuşuyoruz. Times gazetesinde ki ilanda bu şok doktrinin küçük bir bölümüdür.” dedi

“Gezi olaylarını insanın böbreğindeki kumu dökmesine benzetiyorum”
Fedai, Times’ta ki ilanın Londra’da planladığını ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından
desteklendiğini belirterek; “50 yıldır Türkiye’ye gelmeyen Türkiye’nin yerellik dertleriyle
ilgilenmemiş ve Türkiye derdi olmayan bir Türk Yönetmen olan Fuad Kavur’a bir şeyi ihale
etmişler. Ona bir şeyi ihale etmişler, O da ihalenin taşeronluğunu yapmış. Oraya imza
atanlarda taşeronun istihdam ettiği amelelerden farksız. Đnsanlar isimlerini ve imzalarını
satmışlar. Muhtemelen bunun karşılığında bir şeyler almışlardır.
Bize müdahale etmenin birçok yolu var. Bu da başka bir yoluydu Türkiye bunu görmüş oldu.
Önümüzde ki günlerde bunun devamı da gelecek. Belki akademisyenler böyle bir şeyi
yayınlayacaklardır. Türkiye’nin gündemine küçük küçük olsa da sürekli müdahaleler
yapılacaktır. Türkiye bunları umursamadan kendi işleriyle uğraşmayı becerebilmiş bir ülke
haline gelmiş durumda.
Ben gezi olaylarını insanın böbreğindeki kumu dökmesine benzetiyorum. Kum dökme
hadisesinde korkunç bir ağrı çekersiniz. Ama faaliyetlerinizi de sürdürmek zorundasınızdır. O
vücudunuzun hasta olduğu anlamına gelmez. Siz sadece kum döküyorsunuz. Gezi olayları
bundan ibaret. Ardından gidip uygun tedaviyi uygulayacaksınız. Demek ki gidip doğru
tedaviyi uygulayacaksınız.
Bu adamlar çok ünlü siz onarlın dengi misiniz? gibi eleştiriler de yapıldı. Onlarla eşitiz
ama onlarla denk olmadığımız doğru. Biz kendimizi onlardan üstün görüyoruz. Türkiye’de iç
meselelerde hiçbir yararlılık gösteremeyenler Türkiye dışından bir takım enstrümanlarla
insanımıza bakın bunlarda bu insanlara karşı imajı verilmeye çalışılıyor. Bu çok komik bir
durum. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği için Amerikalı aktörlerden medet ummaları
yüzkarası bir durumdur.” şeklinde konuştu.

Bildiri şöyle:
"Yeryüzünün fikir ve vicdan sahibi sakinleri;
Hakikati söyleyebilmek ve taşıyabilmek, maddi ve manevi bütün çıkarların üzerindedir. Bu
erdeme sahip olmak için insan olmanın sorumluluklarını kararlılıkla üstlenmek gerekir.
Đnsanlık tarihi, dünyanın her yanında çağlar boyunca oluşturulmuş, birini diğerine tercih etsek
bile saygı duymak durumunda olduğumuz, her biri bizlere miras olan nice medeniyeti
barındırıyor. Ne yazık ki kimi hegemonik güçler, ekonomik ve siyasi imtiyazlarını kullanarak
kendilerini halklardan daha üstün görmek gibi emperyalist dönemlerden kalma bir alışkanlığı
hala devam ettiriyor.
Kendilerini bu toprakların birikiminin üstünde görerek insanlığın mirasını küçümsediklerini
de ortaya koyan bu baskıcı gruplardan biri geçtiğimiz günlerde The Times gazetesinde,
ülkemizin kimi sorunlarına yönelik görüşlerini dile getirmiştir. Bu görüşlerin, ülkesini ve
milletini kendi grup ve çıkarlarının üstünde tutarak seven insanları nezdinde hiçbir kıymeti
yoktur. Bu cüretkar teşebbüs, insanımızın yakından bildiği ve sadece ülkemize değil
yeryüzüne de aşikar ettiği bir tuzaktır. Varlığını kavrayış derinliğine değil, vaat edilmiş
kazanımlara borçlu ve ancak suni solunumla hayatta kalabilen bu tutumun insan hakları,
sanat, düşünce ve medeniyet ikliminde yeri, karşılığı ve hükmü bulunmamaktadır.
Dostlukla yürütülmesi gereken sanat ve düşünce yarışına hile de karıştıran bu muhteris
aktörler şımarık ve nezaketsiz bir tavrın ürünüdürler. Türkiye'nin sanat ve düşüncedeki
yaratıcı gücü, uluslararası vitrinlerde yer alan birkaç isim değil, kendi kültürünü ve çağdaş
dünyayı özgürce yorumlayan sanatçı ve aydınlardır. Bu ülkenin halkıyla barışık olan sanat ve
düşünce insanları, geçmişten bugüne bu toprakların her türlü sorununu çözmeyi bilmişlerdir.

Türkiye kendi sorunlarını kendisi bilen, aşan, çözen güçlü ve uzun soluklu insanların
ülkesidir: Çünkü kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla bizde çok adam bulunur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/asimetrik-bir-savas-uygulaniyor-h2790.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kurşunlu Parkı Yenileniyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanına baktığı için Kayseri'nin en çok
kullanılan parklarından biri olan Kurşunlu Parkı'nı yeniliyor. Kurşunlu Parkı, yenileme
çalışmalarının ardından, daha modern ve daha kullanışlı hale gelecek.
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Kayseri halkının Meydan Parkı olarak da bildiği Kurşunlu Parkı'nın yenilenmesi için
Büyükşehir Belediyesince yapılan ihale sonuçlandı. Çalışmalar kısa süre içinde başlayacak ve
en kısa sürede Kurşunlu Parkı daha modern bir görünüme kavuşacak. 1994 yılı öncesinde
etrafı kapalı olduğu için kullanılamayan ve vatandaşlarca güvensiz bulunan Kurşunlu Parkı
belediyecilik anlayışı değişince etrafı açılarak yeniden düzenlenmiş ve Kayseri halkının
kullanımına sunulmuştu. Cumhuriyet Meydanına bakan ve bu özelliği nedeniyle Kayseri'nin
en çok kullanılan parklarından biri olan Kurşunlu Otoparkı için yeni bir proje hazırlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan bu proje doğrultusunda parkın yürüme yolları,
kent mobilyaları ve aydınlatmaları yenilenecek. Parkın kısa süre içerisinde bitirilerek halkın
kullanımına sunulacağı belirtildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kursunlu-parki-yenileniyor-h2791.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'de Kaza:1 Ölü
Kayseri'nin Đncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi de
yaralandı.
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Alınan bilgilere göre, Đncesu ilçesi Garipçe Mahallesi'nde Kayseri-Nevşehir kara yolunun
30'uncu kilometresinde S.K'nin kullandığı araç, ters yönde seyir halindeyken, Nevşehir
istikametinden gelen R.Y. yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kazada, ters yönde ilerleyen aracın
sürücüsü S.K. olay yerinde ölürken, araçta yolcu olarak bulunan E.K. ile R.Y'nin kullandığı
araçtaki N.Y., G.S.Y. ve Y.Y. hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü R.Y. ve
aynı araçta bulunan S.Y. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla sevk
edildikleri sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı. Yaraları hafif olan kişiler, tedavilerinin
ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan R.Y. ile S.Y'nin tedavilerinin sürdüğü
öğrenildi.(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kaza1-olu-h2792.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'ye 12 Bin Turizm ve Gönül Elçisi Geliyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince
yapılan yüksek öğrenim sınavı ile Erciyes, Abdullah Gül, Melikşah ile Nuh Naci Yazgan
Üniversitelerinin ilgili fakültelerinde okumaya hak kazanan 12 bin yeni öğrencinin bu yıl
Kayseri’ye geleceğini bildirdi.
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Kayseri ilinde şu anda 55 bin öğrencinin 4 üniversite de eğitim aldığını, yeni gelecek
öğrenciler ile bu rakamım 67 bin olacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yıl 12 bin
öğrencinin ilk kez Kayseri’ye gelerek eğitim alacağını dolayısı ile Kayseri’nin bir ilim ve
bilim merkezi haline geleceğini belirtti. Öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan,
zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver
halkı bağrında yaşayan bir ilde yaşamaya hak kazandıklarını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, 67 bin üniversite öğrencisi ile bölge şehir Kayseri hakkında şunları söyledi:
“Kayseri ili planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir Anadolu şehridir.
Anadolu’nun orta merkezinde tarihi Đpek Yolu güzergâhında olup, hava, kara ve demiryolu
ulaşım ağına sahiptir. Sizler bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazandığınız
için tebrik ederim. Sizler Kayserinin turizm elçileri aynı zamanda bizim gönül dostu
arkadaşlarımızsınız. Kayserimiz Erciyes Kış Sporları Merkezi ve Modern stadyumu ile bir
spor merkezi, sanayi tesisleri ile üretim ve ekonomi merkezi, kamu ve özel hastaneleri ile
bölge sağlık merkezi, doğa yapısı ve tarihi yerleri ile turizm ve tarih merkezidir. Bu kadar
geniş bir yelpazede yer alan Kayserimiz sizlerin vasıtası ile her yıl binlerce yerli ve yabancı
turist gelmesi ile adeta turizm şehri olmaktadır.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseriye-12-bin-turizm-ve-gonul-elcisi-geliyor-h2793.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Adliye Taksi Şoförleri Durak Đstiyor
Kayseri’de, yeni yapılan Adliye Sarayında taksicilik yapan şoförler yaptıkları basın
açıklamasında, taksi durağı eksikliklerinin olduğunu belirterek, sorunun bir an öncesi
çözülmesini istedi.
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Adliye Sarayında taksicilik yapan şoförler, taksi duraklarının olmaması nedeniyle gölgelik
alanlarda müşterilerini bekliyor. Taksi duraklarının olmamasından şikayetçi olan şoförler
kendilerine bir an önce durak yapılmasını istedi. Adliye Taksi durağında çalışan 14 taksici
adına konuşan Đsmail Çelebi, “Kayserimize yakışır Adalet Sarayımız yapılmış olup bundan
gurur duymaktayız. Adalet Sarayına bütün şehirlerden avukat ve vatandaşlar gelecektir.
Memleketlerine döndüklerinde bu Adalet Sarayında övgü ile bahsederken Adliye taksinin
durumunu da içler acısı olarak bahsedeceklerdir. Bizler tarlanın, tozun, toprağın, sıcağın,

yarın kış mevsiminde karın, yağmurun altına terk edilmiş olacağız. Şundan emin olun ki
yapılacak en zor iş taksiciliktir. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenmek
istiyorum; bu konuda bizlere yardımcı olsun. Eminim bu konudan haberdar değildir. Haberdar
olduğu takdirde, Kayseri Adalet Sarayına yakışır taksi durağı tahsis ettirecektir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/adliye-taksi-soforleri-durak-istiyor-h2794.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Anadolu'da Đlk Kez Rastlanan Mühürler Kayseri'de
Bulundu
Kayseri’de bulunan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde 1948 yılında başlayan kazıların
65’inci yılında, Anadolu’da ilk kez rastlanan mühürlere ulaşıldı.
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Suriye’den gönderilen malların, ait olduğu kişilerin mühür baskıları olduğunu söyleyen kazı
başkanı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri
Kulakoğlu, “Şu an itibarıyla Tunç Çağı'nı hazırlayan evrenin eserlerini keşfetmiş durumdayız.
Özellikle de Anadolu dışından getirilen malların mühürlendiği ve onların işaretlendiği 'bulla'
denilen kil topakları var ve bunlar Anadolu’da ilk kez Kültepe’de keşfedilen kil topakları
olma özelliğini taşıyor. Bunlar üzerinde özellikle Suriye’den gönderilen malların, ait olduğu
kişilerin mühür baskıları bulunmaktadır” dedi. 2013 yılı kazı çalışmalarının haziran ayı
başında başladığını ve ekim sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Fikri Kulakoğlu,
“Yaklaşık 5 ay boyunca kazı çalışmalarımızı tepede, yani Kaniş kısmında sürdüreceğiz. Bu
yılki kazılarda hedefimiz günümüzden 5 bin yıl öncesine ait yerleşim tabakalarını araştırmak.
Yaklaşık 70 kişilik bir ekiple çalışıyoruz, bunun dışında işçilerimiz de var. Hedefimiz
özellikle Asurlu tüccarların yerleştiği koloni çağı öncesinde eski Tunç Çağında Kültepe’nin
tarihini araştırmak. Bu anlamda da kazı çalışmalarımız Kaniş kısmında, tepede yoğunlaşacak”
ifadelerini kullandı.

100 BĐLĐM ADAMI KÜLTEPE’DE BULUŞACAK
Kültepe’de yapılan kazı çalışmalarının sadece arkeologlar tarafından yapılmadığını kaydeden
Kulakoğlu, eylül ayı sonunda sadece Kültepe üzerinde çalışmalarını sürdüren 100 bilim adamı
ile Kültepe toplantısı gerçekleştirileceğini bildirdi. Kulakoğlu, “Bu çalışmalar sadece
arkeologlar tarafından değil, çeşitli bilim adamlarının katılımıyla da sürdürülmekte. Özellikle
dil bilimciler, antropologlar gibi arkeolojiye yardımcı disiplin dallarının da yardımıyla
yapılıyor. Bu yıl eylül ayı sonlarında Kültepe toplantısı yapılacak. Kazı alanında yapılacak
olan toplantıya 50 adet bildiri sunulacak. Toplantıyı izlemek üzere yaklaşık 100 kişilik sadece
Kültepe üzerine çalışan bilim adamı grubu gelecek” şeklinde konuştu.
“KÜLTEPE AYIKLANIYOR”
Kazı çalışmalarında görev alan eleme işçisi Mustafa Karakuş ise, kazı alanından çıkarılan
küçük parçalı malzemelerin ayıklanması ve elenmesi görevinde çalışıyor. Karakuş,
“Arkadaşlarla yaptığımız iş, çıkan kalıntılardan daha ince, dışarıdan bakınca belli olmayan
parçaları ayıklamak. O zamanda kullanılan, parmak izlerinin olduğu eşyaları, kurşunları,
küçük heykelleri çıkarıyoruz. Kemik ve seramikler geliyor. Bu şekilde bunları ayırıp işe
yaramayanları atıyoruz. Ağırşak, mühür baskıları, bronz kurşunlar, iğneler, kemikten yapılmış
malzemeler
geliyor.
Burada
onların
ayrımını
yapıyoruz”
diye
konuştu.
“70 KĐŞĐLĐK EKĐP, ĐŞÇĐ VE ÖĞRENCĐLERLE TARĐH KAZILIYOR”
Kazı ekibinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi Mehmet
Ali Kocabaş da Kültepe/Kaniş bölgesinde yapılan kazılarla ilgili yeni malzemelerin
bulunduğunu belirterek, “Kültepe’yi Ankara Üniversitesi kazıyor. Onun bünyesinde biz de
burada stajımızı yapıyoruz. Anadolu’da çok önemli bir yer, ticaret merkezi. Şu anda elek
görevindeyim. Burada en ufak malzemeleri ayırma işlemi gerçekleşiyor. Pullalar, nadir de
olsa tabletler, idoller, bronz ve ağırşak gibi malzemeler buradan çıkıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/anadoluda-ilk-kez-rastlanan-muhurler-kayseride-bulundu-h2795.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Pastırma- Sucuğa Zam Geldi
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, ete yüzde 10 zam gelmesinden dolayı
pastırma ve sucuk fiyatlarında da 2-3 liralık bir artış olduğunu söyledi.
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Biz pastırma ve sucuk imalatçıları olarak
Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yapılmayacağının sözünü vermiştik. Dediğimiz gibi
de zam yapılmadı. Ramazan'ın son haftasında ete yüzde 10 gibi bir zam geldi. Yani koyun
etinde zam yok ama sığır etinde zam var. Yüzde 10 olan zamma kemiği ile firesini de
koyduğumuzda yüzde 35 gibi bir zam oluyor. Böyle olunca pastırma ve sucuğa 2-3 lira zam
uygulaması yapılacak. Bu artık kaçınılmaz bir ihtiyaç oldu. Bunu uygulayacağız” diye
konuştu.
Yurt dışından Türkiye’ye gelen malın maliyetinin 18 lira olduğunu belirten Ünlü, “Gümrüğü
düşürülüp et fiyatı düşecekse şimdiden yapılmalı çünkü besinin sezon başlangıcında
bulunuyoruz. Dağda yayılan hayvanın inip ahırlara gireceği zaman. Besicimiz et fiyatı
yükselecek diye alıma gider de sonradan da dışarıdan ithalat açılırsa besici mağdur olur.
Şimdiden fiyatın dengelenmesi için bir miktar etin girmesi ve etteki gümrük vergisi
düşürülerek karkas etin kilosunun 15 lirada tutulması lazım. Ayrıca, 'Yem fiyatlarında
düşüklük var' deniliyor. Yem fiyatlarında arpa geçen yıl ile aynı fiyatta. Adana küspesi geçen
seneden daha pahalı. Ucuz olan bir saman var. Geçen yıl samanın fiyatı 600-700 liraya kadar
çıkmıştı. Bugün saman 230-250 lira arasında satılıyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ekonomi/pastirma-sucuga-zam-geldi-h2796.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Yazarlar artık ciddiye alınmıyor
Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Gökçek ile gazetemizi
ziyareti sırasında özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Gökçek, gerçekleştirdiğimiz söyleşide
Türkiye’de Edebiyat’ın gelişimi ve dönüşümü üzerine dikkat çekici tespitlerde bulunarak
şunları söyledi; “Bence edebiyat toplumdan koptu. Eskiden belli başlı yazarlar konuştuğu
zaman ülkenin gündemi değişiyordu. Bugün o kadar ciddiye alınmıyorlar. Bilemiyorum, belki
de doğrusu budur.”
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Söyleşi/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Ege Üniversitesi’nde akademisyen ve aynı üniversitenin Fen
Edebiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığını yürütüyor. Gökçek’in Ramazan Bayramı
vesilesiyle doğum yeri (1966) olan Kayseri’ye ziyareti sırasında özel bir söyleşi
gerçekleştirdik. Gökçek, özellikle Ahmet Mithat Efendi ve Mehmet Akif üzerine yaptığı
çalışmaları ile tanınıyor. Biz de Gökçek’in bu çalışmaları üzerinden edebiyatımızın neden batı

eksenli bir gelişim gösterdiğini sorguladık. Batının değer verdiği mefhumların ve olguların
üzerinden bizim de kendi edebiyatımıza değerler biçmemizin özeleştirisini yaptık. Ama bu
özeleştiri ile birlikte kaçınılmaz bir etkileşimin olacağını da göz ardı etmedik. Gökçek ile
yaptığımız söyleşide gündemimize aldığımız diğer bir önemli konu da edebiyatın kendini
günümüzde nasıl konumlandır(ması)dığı oldu. Gökçek’in bu konumla ilgili yaptığı tespitse
ilginçti; “Edebiyat hayatın içinde bir şey olmaktan çıktı.”
Günümüz edebiyat anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüzde edebiyat hayatın içinde bir şey olmaktan çıktı gibi geliyor. Eskiden şiir
gündelik hayatın bir parçası gibiydi. Şairler tanınır, romancılar dikkate alınırlardı. Bir yazarın
ve şairin kitabının yayınlanması gündem olurdu. Belki de şair ve yazarların sayısı bu kadar
çok olmadığı için daha değerliydiler. Bugün daha çok şair ve yazar var. Bu nedenle de daha
çok kitap yayınlanıyor. En son öğrendiğime göre Türkiye’de bir yılda 350-400 arası roman
yayınlanıyor. Eskiden bu sayı 15-20 gibiydi.
Nedenleri arasında okuma-yazma oranın artması matbaa sisteminin gelişmesi ve
teknolojik gelişmeleri sayabilir miyiz?
Muhakkak bunlar çok gelişti ve basitleşti. Kitap yayınlamak çok kolaylaştı ve eskisine
göre ucuzladı. Okuyucu sayısı arttı. Ama yazara düşen okuyucu sayısı arttı mı? Bundan çok
emin değiliz. Yazar sayısı çok arttığı için okuyucu da o oranda arttı diyemeyiz.
Edebiyat biraz özel olarak onunla ilgilenenlerin gündeminde olan bir şey haline geldi.
Baskı teknolojilerinin artmasına paralel bir şey olmadı. Eskiden kitap hayatın içindeydi ve
insanlar yazar-şairlere bakarak hayatlarında yön tayin ederlerdi. Artık kitap hayatın içinde bir
şey değil. Türkiye’de böyle bir edebiyat 1930’lu ve 1940’lı yıllarda vardı. Hatta 1960’lı
yıllarda da etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bugün meraklılarının ilgilendiği bir özel alan
haline geldi.
Edebiyat toplumdan koptu mu?
Evet, edebiyat toplumdan koptu. Eskiden belli başlı yazarlar konuştuğu zaman ülkenin
gündemi değişiyordu. Bugün o kadar ciddiye alınmıyorlar. Bilemiyorum, belki de doğrusu
budur. Hayatın ve siyasetin belki de edebiyatçıların açtığı yolda siyasetin ilerlemesi çok doğru
bir şey değil. Şair-yazarlar ve bürokratlar aynı kabın içindeydiler. Şimdi ayrıştılar.
Bunu daha mı doğru buluyorsunuz?
Bence daha doğru… Edebiyat o zaman pür edebiyat olur. Yani siyaset ve ideoloji
olmaktan çıkar böylelikle estetik ön planda olur. Bu bakımdan daha iyi olmuştur diyorum.
Antik Yunan dönemine baktığımızda tabip, şair, filozof aynı kişiydi. Bu Đslam’da da böyleydi.
Sonradan ayrıştılar. Tıpkı onun gibi şimdi günümüz dünyasında bürokratla edebiyatçı
birbirinden ayrıldı.
Edebiyatımızın tarihin çeşitli dönemlerinde dönüştüğünü ve yeni kimlikler kazandığını
görüyoruz. Fakat Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan askeri darbelerin ülkemizde
topyekûn bir aksama ve duraksamaya neden olduğu gibi bu etkinin edebiyatta da
yaşandığı yönünde eleştiriler var. Siz bu eleştiriye katılıyor musunuz?

Çok emin olmamakla birlikte buna katılmıyorum. Mesela 12 Eylül Darbesi’ni ele
alalım. Darbe muhakkak kötü bir şeydir. Askeri darbe ise kötünün kötüsü bir şeydir. Fakat
zararının olduğunu söyleyebilmek için 12 Eylül öncesi ve sonrası edebiyat ortamını
karşılaştırmak gerekir. Darbenin yapılış tarihi ve ardından gelen birkaç yıl edebiyata zararı
olmuştur. Ama zamanla darbenin etkisinin azalmasıyla birlikte Türkiye’de edebiyat ortamının
zenginleştiğini düşünüyorum. 12 Eylül öncesinde 1970’li yıllarda edebiyat ideoloji haline
gelmişti. Sadece ideoloji haline gelmişti. Yazardan da o beklenirdi. Hayatın gidişatına yazarın
bir şey söylemesi istenirdi. O yüzden yazar gerçek mesleğini yansıtamaz duruma gelmişti. 12
Eylül’den sonra yazar edebiyat yapmaya başladı. Örneğin roman türü için konuşursak 12
Eylül’den sonra eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güçlü bir atılım yaptı. Tabi bu darbenin
öngördüğü bir şey değildi. Đdeolojinin baskısından kurtulmak yazarlara iyi geldi. Roman için
durum böyleyken şiir için bunu söyleyemiyoruz.
12 Eylül’den önce daha canlı bir şiir ortamı vardı. 12 Eylül’den sonra şiir yerini
romana kaptırdı. Günümüzde de artık edebiyatın gündemini şairler belirlemiyor. Gündemi
romancılar ve hikâyeciler belirliyor. Böyle bir değişim ve dönüşüm oldu. Bu darbenin
etkisiyle mi oldu? Yoksa zaten bu olacaktı demek sadece spekülasyon olur. Ama bu bir vakıa.
Böyle bir şey oldu.
Bizde ve bütün dünyada da edebiyat hareketleri siyasal dönüşümlerle mutlaka ilintisi
var. Zaten devrilerin adına baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela Tanzimat Dönemi Türk
edebiyatı diyoruz. Tanzimat bir siyasi harekâtın adıdır. Ama edebiyata da adını veriyor.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı diyoruz. Bu da bir siyasi hareketin adıdır. 12 Mart ve 12
Eylül’den sonra da o siyasi harekatın açtığı öngörü doğrultusunda olmuş veya olmamışta
olabilir. Ama o şekilde açılan bir edebiyat yönü var. 12 Mart Edebiyatı ve 12 Eylül Edebiyatı
diye bir şey var. Dolayısıyla hiçbir zaman edebiyat hareketleri de siyasi hareketlerden uzak
duramıyor.
Gelişen teknoloji kendi dilini oluşturmuş durumda. Toplumlarda teknolojiyi yoğun
olarak kullandığı için bu oluşan dilin etkisinde kalıyor. Bu dilin edebiyata
adaptasyonunda, edebiyatta dezenformasyona sebep olmuyor mu?
Bunu şuanda değerlendirmek için biraz erken gibi görünüyor. Bugün içinde yaşarken
kolay değerlendiremeyiz. Mesela matbaa icat olduğunda bugün nasıl bir değerlendirme
yapabiliriz. Kitaplar elle çoğaltılıyordu. Matbaa kullanıldığında 1 ayda çıkan kitap, yarım
saatte veya 1 saat gibi bir sürede çıkmaya başladı. Bu muhakkak bir değişime yol açtı. Ama o
günün insanları bunu değerlendirecek durumda değildiler. Biz bugün geriye bakarak
değerlendirebiliyoruz. Tıpkı onun gibi günümüz teknolojilerinin edebiyata etkisini olumlu ya
da olumsuz yönlerini çok iyi değerlendiremeyeceğimizi düşünüyorum. Bunun sonuçlarını
ileride göreceğiz.
Bugün internet edebiyatı diye bir şey var. Hiç kitap yayınlamayan bir sürü edebiyatçı
var. Đnsanlar sayfalarında içlerinden geçen duyguları yazıyor ve paylaşıyorlar. Kendilerine
göre de bir okuyucu kitleleri var. Bu okuyucular bildiğimiz konvansiyonel okuyucular
olmadığı gibi yazarlarda geleneksel anlamda yazarlar değil. Ama yazıyorlar ve okutuyorlar.
Pop kültür gibi pop bir edebiyat mı ortaya çıktı?
Aynen öyle bir edebiyat ortamı doğdu. Bunun şimdi ortaya nasıl bir şey çıkaracağını
ve nasıl bir ortam meydana getireceğini tam bilmiyoruz. Sonuçlarını daha görmemiz

gerekiyor. Postmodern’de biraz bununla ilgili bir şey. Postmodern Edebiyat’ın öne çıkardığı
bir takım kavramlar var. Bunlar acaba kalıcı olacak mı? Yoksa gelip geçici bir moda olarak
unutulacaklar mı? Bunu da henüz bilmiyoruz. 1930-1940’lı yıllarda bizim edebiyatımızda
Romacı ve şair için bir zaaf ve kusur olarak görülen şeyler bugün Postmodern Edebiyat’ta bir
meziyet olarak algılanıyor. Mesela yazarın metne müdahale etmesi modern roman anlayışına
göre bir kusurdu. Yazar metne müdahale etmemeliydi. Anlatımın içine girmemeliydi. Ama
Postmodern Edebiyat bunu bir meziyet olarak görüyor. Yazarın kendisini anlatması, romanın
içindeki kişilerle konuşması, okuyucuya hitap etmesi v.s. Yazarın metnin içerisinde varlığını
hissettirmesi bugün Postmodern Edebiyat’ta artı değer olarak algılanıyor. Bu acaba yerleşik
kalacak mı? Yoksa gelip geçici bir moda mıdır? Bunu da henüz tam olarak bilmiyoruz.
Ahmet Mithat Efendi üzerine yaptığınız çalışmaları biliyoruz. Postmodernizm ile
birlikte romanda yeni değerlerin ön plana çıktığını söylüyorsunuz. Bu değerler ile
birlikte Ahmet Mithat’ın eserlerinin önem kazandığını kaydetmişsiniz. Bu çerçevede
Ahmet Mithat Efendi üzerine yaptığınız çalışmaları Postmodernizm’in getirdiği yeni
değerler üzerinden anlatabilir misiniz?
Esasında bu üzerine çok uzun konuşulması gereken bir konu… Ahmet Mithat ile ilgili 10 yıl
öncesine kadar sahip olduğum bilgiler genel geçer bilgilerdi. Ahmet Mithat Efendi’nin çala
kalem yazan, biraz sığ bir yazar olduğunu, çok ciddiye alınmaması gerektiği yönünde bir
bilgim vardı. Daha çok Halid Ziya’yı ve onun romancılığını merkeze alan ve onu önemseyen
bir bakış açısı egemendi. Biz de öyle biliyorduk. Fakat Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerini
okumaya başlayınca bize öğretilenleri sorgulamaya başladım. Bu sorgulama sonunda bize
öğretilen birçok şeyin doğru olmadığını gördüm. Cemil Meriç, Ahmet Mithat Efendi için;
“10-12 ayrı bilim dalında bugünkü birçok üniversite hocasını cebinden çıkaracak bilgiye sahip
bir adamdır.” diyor. Felsefe, ilahiyat, pedagoji, edebiyat, hikaye, roman vb.
Ahmet Mithat Efendi’yi okurken bir şey dikkatimi çekti. Onun bir imparatorluk yazarı
olduğunu düşündüm. Biz şimdi milli bir devletin mensuplarıyız. Hayata da ister istemez o
pencereden bakıyoruz. Oysa Ahmet Mithat Efendi’nin bir imparatorluk mensubu gibi hayata
baktığını görüyoruz. Đmparatorluk içerisinde yaşayan herkes, her konu onu ilgilendiriyordu ve
bunu eserlerine taşıyordu. Müslüman Türkler, Ermeniler, Yahudiler ve imparatorluğa bağlı
diğer tebaa eserlerinde mevcuttu. Bu nedenle ona ilişkin bir çalışma yapmak istedim. Ahmet
Mithat Efendi’nin hikaye ve romanlarında gayri Müslim Osmanlılar diye bir çalışma yaptım.
Bu çalışma Đletişim Yayınları’nda çıktı. Sonra Ahmet Mithat okumalarına devam ettim. Ben
edebiyatçı olduğum için özellikle onun hikayeci ve romancı yönüyle özel olarak ilgilendim.
Onunla ilgili epeyce ortaya makale çıktı. Onları daha sonra “Küllerinden Doğan Anka” ismini
uygun görerek kitaplaştırdım. Bu kitap yakın zamanda yayınlandı. Ahmet Mithat bu
postmodern Edebiyat bağlamında yeniden keşfedildi. Onun Romanlarında gördüğümüz ve
modern roman anlayışında kusur kabul edilen şeyleri Postmodern Edebiyat bir meziyet olarak
görüyordu. Bunların hepsi Ahmet Mithat’da vardı. Romancının kendini metne katması,
okuyucu ile diyaloga girmesi, okuyucu ile tartışması, romanın bir eğlence ve oyun olduğunu
ileri sürmesi…
Günümüzde Orhan Pamuk’un yaptığı ve bir değer olarak kabul görülen şeyin yüzyıl
önce Ahmet Mithat Efendi’de olduğunu gördüm. Böylece Ahmet Mithat Efendi adeta yeniden
küllerinden doğdu. Bugün onun hakkında çok makale ve kitap yayınlanıyor. Kitapları yeniden
yayınlanıyor. Bu vesileyle bende zikretmiş olayım: Dergah Yayınları, Ahmet Mithat
Efendi’nin külliyatını basmaya karar verdi. Bende bu işin başındayım. Bu işin editörlüğünü
yapıyorum. Bu aşağı-yukarı 150-200 ciltlik bir külliyat. Daha kitaplaşmamış gazetede ki

yazıları var. Çünkü bu adam 40 yıl boyunca bir gazete çıkarıyor. Tercüman-ı Hakikat
gazetesini cumartesi günü tatil yapıyor diğer 6 gün ise gazeteyi çıkarıyor. Çıkardığı başka
gazetelerde var ama en uzun soluklusu bu. Orada her gün yazı yazıyor. Hiçbir gün yok ki
Ahmet Mithat’ın bir yazısı olmasın. Birçok alanda yazdığı bu yazıları da toplarsak ne kadar
eder bilmiyorum. Yuvarlarsak 200 ciltten aşağı olmayacağı kesin. Normalde bir yayınevi
böyle bir işe girişmezdi. Ancak ilgi olmasından dolayı böyle bir işe girdiler. 2-3 kitap çıktı.
Birkaç kitapta yılsonuna kadar çıkacak.
Ahmet Mithat bu anlamda kendi şansını oluşturdu. Ama bunu diğer yazarlarımızda
hakkediyor. Hüseyin Rahmi, Refik Halit, Fatma Aliye Hanım da bunu hakkediyor. O
dönemin yazarlarını günümüz okuyucuları ile buluşturmak gerekir. Böylece devamlılığı
sağlayabiliriz. Edebiyatımızın birbirinden kopuk süreçler olmaması, devamlılığın ve
geleneğin oluşabilmesi için eski yazarların külliyatlarının yayınlanması, günümüz okuyucusu
ile buluşturulması gerekiyor.
Bizim bir diğer talihsizliğimiz Tanzimat’dan itibaren dilimizle çok oynandı. Bugün ki
nesil 30-50 yıl öncekileri anlamıyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekir. Ama oldu. Başka
milletlerde böyle bir şey yok. Bugün lise mezunu bir Đngiliz, Shakespeare okur ve anlar. Ama
bugün liseli bir gencimiz bugün Fuzuli’yi anlayamaz. Daha dünkü yazar dediğimiz Hüseyin
Rahmi ve Reşat Nuri’yi bile okuyamıyor. Bunun bir şekilde aşılması gerekiyor.
Tanzimat, sonrasında batının etkisinde bir ilerleyişimiz oldu. Bu nedenle batının değer
verdiği mefhumlara biz de değer atfettik. Ahmet Mithat Efendi’de de bunu görüyoruz.
Bizim Ahmet Mithat Efendi’nin değerini bilmemiz için batının bize bir model sunmasını
beklemeliyiz? Diğer yazarlarımızda böyle bir etkileşimin kurbanı mı?
Maalesef öyle oldu. Ahmet Mithat’ı yeniden keşfetmemiz içinde batının bize öğrettiği bir şeyi
öğrenmemiz gerekti. Postmodern Edebiyat anlayışının batıdan bize intikali ile kendi
yazarlarımıza yeni bir gözle bakabildik. Beğenelim veya beğenmeyelim bu bir olgu… Belki
de kaçınılmaz bir şey… Çünkü Tanzimat’tan sonra batının etkisine girmiş olduk. Bu
yukarıdan devlet eliyle başladı. Halk önce bunu çok benimsemedi. Ama zamanla halka da
intikal etti. Bu sürece hizmet edenlerin arasında Ahmet Mithat Efendi’de var. Cemil Meriç,
Ahmet Mithat’dan bahsederken Mustağrip der. Tanzimat’tan sonra batıyı tanımamızın
kaçınılmaz bir şey olduğunu görüyordu. Onlara benzemek isteyelim ya da istemeyelim ama
onları tanımamız gerekiyordu.
Ahmet Mithat Efendi’nin çok doğulu ve yerli olduğuna dair bir kanaat var. Ama bu
doğru değil. Ahmet Mithat Efendi aksine batıyı tanıyan ve birçok meziyetini görerek bu
meziyetleri bizimde benimsememiz gerektiğini düşünen bir yazar. Kendi toplumunu düşünen
ve seven birisinin iyi bir şeyi görüpte benimsenmesini istememesi düşünülemez.
Mehmet Akif Ersoy üzerine de çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Mehmet Akif üzerine
yaptığınız çalışmalarda, Akif’in genellikle şahsiyetinin ön plana çıkarıldığını ve şair yönünün
geri plana atıldığını belirtmişsiniz. Siz ise bunun aksine Akif’in şair yönünü gündeme
getirdiğinizi söylüyorsunuz.
Doktora tezimde Mehmet Akif’in şiiri üzerine çalıştım. Doktora tezimden sonra da
uzunca bir süre Akif üzerine düşünmeye devam ettim. Ondan sonra Ahmet Mithat Efendi’ye
geçtim. Ben ikisinin de aynı zihniyetin yazarları olduğunu düşünüyorum. Ben çalışmaya
başladığımda Akif’in fikriyatı üzerin çok şey söylenmişti. Ama onun şiirine büyük bir

haksızlık vardı. Duygularını ve düşüncelerini nazımın diliyle ifade eden biri olduğu şeklinde
yaygın bir kanaat vardı. Ben bunun çok doğru olmadığını düşündüğüm için o çalışmaya
başladım. Akif’i şair olarak değerli göstermeye çalıştım. Kuşkusuz bunu fikriyatından ayırt
etmek mümkün değil.
Akif’in, dile getirdiği düşünceleri, vaazlarını, Sırat-ı Müstakim’de yazdıkları yazıları
bir araya getirdiği kitapları var. Onları çoğu kimse bilmiyor ve okumuyor. Ama şiirlerini
okuyoruz. Safahat, Türkçede en çok basılan şiir kitaplarından biridir. Bunun bir sebebi olması
lazım. O zaman bu şiirin estetik unsurları neler? Bunu ortaya koyabilir miyiz? diye yola
çıkmıştık.
Gazetemizin Genel Koordinatörü olan Ali Dursun’un hazırladığı “Medeniyetin
Burçları-Sezai Karakoç Kitabı” çalışmasında Mehmet Akif’i, Sezai Karakoç
penceresinden değerlendirdiğiniz bir Mehmet Akif Ersoy tasavvuru var. Bu tasavvuru
biraz anlatır mısınız?
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif ile ilgili çok güzel bir kitabı vardır. Ben de Mehmet Akif
üzerine çalıştığım için Ali Bey benim o kitabı değerlendirmemi istedi. O kitapla ilgili bir
değerlendirme yazısı yazdım. Gerçektende o yazının sonunda ulaştığım sonuç: Mehmet Akif
gibi bir şairi ancak Sezai Karakoç gibi biri layıkıyla değerlendirebilirdi. Gerçekten de O, 5060 sayfalık küçücük kitapta, yüzlerce sayfalık kitapların yapamadığını yapmıştır. Bende
günümüz tabiriyle altını çizdim.
Akif üzerine yaptığınız çalışmada, Akif’in sürgünde geçen ve son 10 yılına tekabül eden
döneminin değerlendirilmediğini söylemişsiniz. Bu da ayrı bir yara değil mi?
Mehmet Akif’in son 10 yılı gerçekten hazindir. 1923’ten sonra birkaç defa Mısır’a gidip
geliyor. En son 1926’da gidiyor ve 1936’ya kadar Türkiye’ye geri dönmüyor. Orada çok
büyük mahrumiyet ve sıkıntılar içerisinde yaşıyor. Burada milletvekili olduğu halde emekli
maaşı da bağlanmıyor kendisine… Đstiklal Marşı şairine ulus olarak hiç yakışmayacak bir
ayıp işlemişiz. Sürgünde ki 10 yılda Akif çok acı çekmiş. Hiçbir zamanda ben acı çekiyorum
diye bağırmamış. Sessize katlanmış.
Toplumun acısını paylaşıyor ama sanırım kendi acısını paylaşmıyor.
Mehmet Akif, Asım’da “milletin derdi dururken kendi derdinden bahsetmek ayıptır” der.
Onun ölümünden çok sonra sadece dostlarına yazdığı mektuplarda ne gibi sıkıntılar çektiğini
anlıyoruz. Şiiri bağlamında bu son 10 yıla baktığımızda çok verimsiz yıllardır. Bu da bizim
kaybımızdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/roportaj/yazarlar-artik-ciddiye-alinmiyor-h2797.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Suriye'den Kaçan Aile'yi Evinde Misafir Ediyor
Yahyalılı bir turizm işletmecisi olan Abdullah Sarı, Suriye'deki savaştan kaçarak ülkemize
sığınan 4 Suriyeli aileyi evinde misafir ediyor.
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Kayseri'de Hac ve Umre Organizasyon şirketi sahibi 62 yaşındaki Abdullah Sarı, ortaokul ve
lise eğitimini Suriye'de tamamladığı 7 yılda tanıştığı ve kendisini misafir eden Suriyeli aileyi,
şimdi kendi evinde misafir ederek büyük bir vefa örneği gösteriyor. Sarı, ''Rahmetli babaları
arkadaşım olurdu. Çocuklarının zor durumda olduğunu duyunca Lübnan üzerinden Türkiye'ye
getirilmelerini sağladım'' dedi. Suriyeli 3 ailenin yanlarında kaldığını söyleyen Sarı, diğer bir
aileye ise, kendilerinin yeri olmadığı için ev kiraladıklarını belirtti. Yetkililere teşekkür
ettiğini söyleyen Turizm Đşletmecisi Abdullah Sarı, gerekli her türlü kolaylığın kendilerine ve
misafirlerine sağlandığını bildirdi. Suriyeli çocukların Kur'an Kursuna rahatça gittiklerini ve
herhangi bir rahatsızlık durumunda da hiçbir problem olmadan tedavi olabildiklerini belirten
Sarı, Yahyalı halkının da bu misafirperverliğe destek olduğunu ifade ederek, ''Eşim ve
komşum olan Mahmut Dinç en büyük destekçim'' dedi. Ailesinin ve kendisinin de iyi derece
Arapça bildiğini söyleyen Sarı, Suriyeli misafirleriyle zorluk çekmeden anlaşabildiklerini,
Suriyeli çocuklara da Türkçe öğrettiklerini kaydetti. Ülkesindeki savaş durumundan rahatsız
olduğunu ve memleketini çok özlediğini belirten Suriyeli Yasir Đskenderani de, Yahyalılı
girişimcilerden iş beklediğini söyledi. ''Ne iş olsa yaparım'' diyen Đskenderani, ''Đki kesimin ne
sebeple savaştıklarını bilmiyorum, ancak bütün zararı Suriye halkı görüyor'' ifadelerini
kullandı. Çocuklarıyla vatanlarından ayrı kaldıklarını belirten Đskenderani, Türkiye'yi ve
Türkleri çok sevdiğini, savaş bitmeden gitmeyi düşünmediğini ancak kendisine iş istediğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/suriyeden-kacan-aileyi-evinde-misafir-ediyor-h2798.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Diyanetsen'den Mısır'daki Katliama Tepki
Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Mısır’da yaşanan olaylar nedeniyle basın açıklaması yaptı.
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Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Diyanet - Sen Kayseri Şubesi
Başkanı Đrfan Kaşıkçıoğlu, “Bildiğiniz gibi Mısır’da yıllardır devam eden Hüsnü Mübarek
diktatörlüğünün devrilmesinin ardından yapılan seçimlerde halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı
seçilen Mursi’nin daha 1 yıl iktidarda kalmadan ABD, AB, Đsrail, Körfez ülkeleri ve
Arabistan krallığı gibi dış güçlerin desteğini alan zalim Sisi yönetimindeki Mısır ordusunun
haksız ve hukuksuz bir şekilde, darbecilerin ayak oyunları ve zulümleriyle iktidardan
uzaklaştırılmış ve tekrar cunta dönemi başlatılmış, ihvanın başında bulunduğu hükümetin
bakanları ve Cumhurbaşkanı Mursi tutuklanmıştı. Mısır halkı seçtikleri insanlara sahip
çıkmak için silahsız bir şekilde meydanlara inerek gayet barışçıl bir şekilde haklarını
aramışlardır” diye konuştu. Mısır’da yaşanan olayları üzüntüyle izlediklerini belirten
Kaşıkçıoğlu, “Müslümanlara zulmedilirken, Müslüman kanı akarken susan ve Müslümanlara
bugünlerinde sahip çıkmayan, Đslam Đşbirliği Teşkilatı ne işe yarar? Türkiye dışındaki
Müslüman devletlerin liderleri, Müslümanlar vahşice şehit edilip, camileri yakılıp yıkılırken,
vicdanları bir nebze olsun sızlamadan nasıl rahatlarını bozmazlar, nasıl tepki göstermezler, bu
akıl alacak bir şey değil” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/diyanetsenden-misirdaki-katliama-tepki-h2799.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü 2 Yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Yahyalı'ya bağlı Senirköy'de aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet
olduğu öğrenilen amca çocukları arasında bu kez de hayvanların otlatılması yüzünden kavga
çıktı. Kavgada M.A. (38), amcasının oğulları E.A. (26) H.A. (22) ve C.A'yı (24) silahla
yaraladı. Yaralılar, köylüler tarafından özel araçlarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
kaldırılmaya çalışılan yaralılardan E.A'nın (26) yolda kalbinin durması üzerine Yeşilhisar
Devlet Hastanesi'ne acil giriş yapıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayan E.A'nın cenazesi Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer
yaralılar H.A. ve C.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan
M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-h2800.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Mısır'da şehit olanlar birer kahraman
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Mısır’da Çarşamba sabahı yaşanan katliam ile
ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Karayel, katliamı sert bir dille eleştirerek;
“Müslümanları katleden darbeci Mısır yönetimi ve darbenin baş mimarı Sisi, akıttıkları
kanlarda boğulacaklar” dedi.
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Haber: Bünyamin Gültekin
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel gazetemize yaptığı açıklamada Mısır’da yaşanan
katliamı sert bir dille kınadı. Darbelerin savunulacak bir tarafı olmadığını belirten Karayel;
“Darbeler toplumu 50 yıl geriye götürür. Zalim ve darbeci Sisi yönetimi akıttıkları kanda
boğulacaklar. Mısırda yapılan işkence ve zulme direnerek şehit olanlar birer kahramandır.
Darbeci yönetimin başındaki Sisi’nin sonu da tıpkı mübarek gibi olacak.” açıklamasında
bulundu.
Karayel, “Dileriz Mısır ve diğer Arap ülkeleri bu zalim yönetimlerden dersini almıştır”
temennisinde bulunarak; “Hak ve özgürlüklerini savunurken şehit olanlar kurtuluşa
ermişlerdir. Allah geride kalan Mısır Müslümanlarına güç versin.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/misirda-sehit-olanlar-birer-kahraman-h2801.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

"Kahrolsun Sisi, Seninleyiz Mursi"
Mısır’da Çarşamba sabahı Firavun Sisi’ye bağlı askeri güçlerin gerçekleştirdiği katliam
sonrası şehit olan yüzlerce Mısırlı mücahit için Hunat Cami önünde gıyabi cenaze namazı
kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından direnişçiler için dualar edilerek; “Kahrolsun Sisi,
Seninleyiz Mursi”, “Đhvana Selam, direnişe devam”, “Dik dur eğilme, bu ümmet seninle” gibi
sloganlar atıldı.
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Mısır’da Firavun Sisi’nin askerleri Çarşamba sabahı Kahire’nin Adeviyye ve Nahda
meydanların devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin serbest bırakılması için toplanan
halkın üzerine ateş açarak katliam yapmıştı. Yaşanan bu katliama sessiz kalmayan Kayserili
duyarlı Müslümanlar hafta içinde Mısır’daki darbe yönetimini sert bir dille kınamıştı. Bu kez
de birçok STK’nın ve vatandaşın katıldığı bir gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının
ardından Hunat Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mısır halkı için dualar
edildi.
“Bizi Zulme sessiz kalanlardan eyleme”
Gıyabi cenaze namazında yer alan Mehmet Göktaş Hoca; “ Allahım geçmişte Firavunları
boğduğun gibi günümüz firavunlarını da masum kızların ve çocukların kanında boğuver.
Firavunun hezimetini dünya gözüyle bize göster. Zulme sessiz kalanlardan eyleme…
Dışarıdaki firavunlardan önce içimizdeki firavunları kahreyle… Onların saltanatına son ver.
Đslam âleminde yaşayacak nesillere çok daha izzetli bir yaşam nasip eyle…” şeklinde duada
bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kahrolsun-sisi-seninleyiz-mursi-h2802.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Şehit Babası Şehitlikte Canına Kıymak Đstedi
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit'in babası Mustafa Koçyiğit, oğlunun Kartal
Şehitliğindeki kabri başında intihar etmek istedi.
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit'in babası Mustafa Koçyiğit, oğlunun Kartal
Şehitliğindeki kabri başında intihar etmek istedi.
Edinilen bilgiye göre, 2010 yılında Tunceli'de şehit olan Kemal Koçyiğit'in babası Mustafa
Koçyiğit (57), sabah saatlerinde şehitliğe gelerek oğlunun kabri başında bir süre dua etti.
Daha sonra yanında getirdiği tabancayı çıkarıp ateşleyen Mustafa Koçyiğit, karın boşluğunun
sol tarafından yaralandı.
Şehitlikte görevli askerlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri,
yaralı Mustafa Koçyiğit'e ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla ErciyesÜniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan şehit babası Mustafa Koçyiğit'in sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kemal Koçyiğit, Tunceli'nin Nazimiyeilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 30 Nisan
2010'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. 28 yaşındaki Jandarma Uzman
Çavuş Kemal Koçyiğit'in cenazesi, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından
Kartal Şehitliğinde toprağa verilmişti
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/sehit-babasi-sehitlikte-canina-kiymak-istedi-h2803.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

MHP Lideri Bahçeli Kayseri'ye Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pınarbaşı ilçesinin 150'nci kuruluş
yıl dönümü nedeniyle Kayseri'ye geldi.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin 150'nci
kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
El Öpmek Đçin Sıraya Girdiler

MHP lideri Bahçeli, Ambar Zabıta Noktası'nda MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,
MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ve kalabalık bir partili grubu tarafından karşılandı. Bahçeli
burada kendisini bekleyen partililerle tek tek tokalaştı. Bazı partililerin Bahçeli'nin elini
öptükleri görüldü.
Karşılamanın ardından Bahçeli, gazetecilere açıklama yapmadan Pınarbaşı ilçesine hareket
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/mhp-lideri-bahceli-kayseriye-geldi-h2804.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

MHP'li Halaçoğlu'ndan PKK Açıklaması
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, çözüm sürecinin Türkiye'nin aleyhine işlediğini
savunarak, "Bebek katilinin muhatap alınması şehit yakınlarımızı çok üzüyor" dedi.
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Kayseri’ye gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Halaçoğlu, burada gazetecilere
yaptığı açıklamada, "Hiç kimse ne anaların ağlamasını ne kanın akmasını ne de çatışmaların
sürmesini ister ama PKK ile yapılan anlaşmalarda 30 bin kişinin katili muhatap alınıyor ve
süreci yöneten kişi olarak medyada görünüyor. Haliyle şehitlerimizin yakınları bundan son
derece rahatsızlık duyuyor. Tabii Kayseri’de meydana gelen bu hadise, artık buna
muhtemelen dayanamayan, oğlunun mezarı başına gelen ve bir şekilde intihara teşebbüs eden
şehit babası zannediyorum bunun bir örneği. Bütün şehit yakınlarımız bu süreçten rahatsızlık
duyuyor. Öncelikle kendini vuran vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Allah inşallah bir an
önce sağlığına kavuştursun ama bu sürecin ikinci aşaması bize gerçekten büyük sıkıntı
yaşatacaktır’’ ifadelerini kullandı. Süreç başlarken silahlı da olsa terör örgütü mensuplarının
ülkeyi terk edeceğinin söylendiğini belirten Halaçoğlu, "Ama bugün hükümetin en yetkili
ağızları bile teröristlerin ancak yüzde 15-20’sinin ülkeyi terk ettiğini söylüyor. Onlar da
hastalar ve kadınlar. Terör örgütü bu süreç içerisinde 2 bin 500 yeni üye kazandı ve bunları
emniyet güçlerinin hiçbir müdahalesi olmadan eğitme fırsatı buldu. Bunlar çeşitli şenliklere,
toplantılara katılıyorlar, yolları kontrol ediyorlar. Dolayısıyla tamamen hükumetin
inisiyatifinden çıkmış bir süreç devam ediyor. Öyle ki hükumet girdiği bu yanlış yolda hala
ısrarla devam etmek istiyor çünkü halka verdiği sözün havada kaldığını görmek büyük bir oy
kaybına sebebiyet verecektir’’ şeklinde konuştu.
MHP Milletvekili Halaçoğlu, hükümetle terör örgütünün yaptığı görüşmelerde Suriye’de
özerk bir bölge kurulmasının da ele alındığını ileri sürerek, "Đşte PYD Lideri Türkiye’ye 4.

kez geliyor. Daha önce Kahire’de görüşülmüş. Bundan hiçbirimizin haberi yoktu. Şimdi şimdi
ortaya çıkıyor. Şimdi süreç çok farklı bir şekilde devam ediyor. Mahalli idareler
seçimlerinden sonra Türkiye’de nelerin olacağı ayrıca meçhul. Büyükşehir Yasası'yla birlikte
Diyarbakır tamamıyla BDP’li birisine, yani PKK’lı birisine teslim ediliyor. Bütün il
sınırlarıyla birlikte mahalli, idari özerklik veriliyor. Đl genel meclisi kaldırılıp belediye
meclisine veriliyor. Özel idare kaldırılıyor. Belediye meclisi istediği yere istediği ismi
verebiliyor. Zaten Diyarbakır’da Türkçe’nin dışında, Anayasa’ya da aykırı bir biçimde birçok
tabelayı görürsünüz’’ diye konuştu.
"ÖCALAN'IN SERBEST KALMASI ĐLE ĐLGĐLĐ YARGI PAKETĐNE AYRICALIKLAR
KONULDU"
Geçen ay PKK lideri Abdullah Öcalan’ın prostat kanseri raporu alacağını ve bu sayede serbest
kalacağını söylediğini ifade eden Halaçoğlu, "Biliyorsunuz Öcalan, bağımsız doktorlar heyeti
istedi. Hiçbir hastalığı yoktur, demek zorunda kalındı ancak 4. Yargı Paketi içine birtakım
ayrıcalıklar konularak bu iş götürülmek isteniyor. Bundan sonra da Abdullah Öcalan 8
KCK’lının ismini vererek Đmralı’ya getirilmelerini istedi’’ ifadelerini kullandı. Suriye’deki
olayların Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğin de kaydeden Halaçoğlu, ’’PYD güçleri El
Kaide’nin bir kolu olan El Nusra ile çatışıyor. Esed, Suriye’de tekrar kontrolü sağladı ve
Rakka’yı artık vuruyor. Rakka Türkiye sınırına çok yakın olan bir bölge. Esad’ın Suriye’de
hakim olması demek, PKK’nın bir kolu olan PYD’nin bitmesi demektir. PKK şimdi kendini
KCK olarak adlandırdı ve başına da Öcalan geçti. Kandil’den alınan Murat Karayılan silahlı
grubun başına geçti, yani Genelkurmay Başkanı oldu bir anlamda. Dolayısıyla süreç Türkiye
aleyhine devam ediyor’’ ifadelerini kullandı. Mısır’daki olayların da Türkiye’yi yakından
ilgilendirdiğini belirten Halaçoğlu, "Mursi’yi destekleyen Amerika, şimdi de onu aldırdı.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ittifak ve Mısır’daki Müslüman Kardeşler Mursi’yi
destekliyordu. Suriye’de Esed’e karşı çarpışan Muhalif Kuvvetler arasında Müslüman
Kardeşler de vardı. Mısır’daki son olaylar üzerine, Suriye’deki Müslüman Kardeşler güçleri
tekrar Mısır’a döndü’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/mhpli-halacoglundan-pkk-aciklamasi-h2805.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayserililer Buz Patenini Sevdi
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Harikalar Diyarı'ndaki 10 ayrı sosyal mekandan birisi
olan buz pisti büyük ilgi görmeye başladı. Buz pistinde spor yapanlar diğer spor branşlarının
tersine yaz sıcağında sporla serinleme imkanı da buluyorlar.
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Biri buz hokeyi antrenörü olmak üzere dört eğitmeni bulunan buz pisti, Anadolu Harikalar
Diyarı'nın kısa sürede büyük ilgi gören temalarından biri oldu. Her sabah 09.00 ile 22.00
saatleri arasında 40'ar dakikalık seanslarla hizmet veren buz pisti hemen her saat büyük ilgi
görüyor. Buz pistinde kaymak isteyenler piste çıkarken, yaşı küçük çocuklar oyun parkında
oynayabiliyor, aile büyükleri ise tribünler veya kafeteryadan pisti takip edebiliyor.
Buz pistinde spor yapan gençler Kayseri'ye yakışan bir tesis yapıldığını belirterek Büyükşehir
Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Gençler ayrıca buz pateninin spor
yaparken
serinletme
gibi
bir
ayrıcalığı
olduğunu
da
dile
getirdi.
Buz pistinde kayan vatandaşlardan Ahmet Karahan, "Harikalar Diyarı çok güzel olmuş,
sanırım daha da güzel olacak. Spor için tesis şart. Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkana
teşekkür ediyorum" dedi. Aydın Kayadibi ise, "Tam anlamıyla mükemmel olmuş. Kayseri'ye
yakışmış. Başkanımız Özhaseki memleketini seven birisi. Her şeyin en güzelini yapıyor. Bir
Kayserili olarak kendisine teşekkür ediyorum" ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserililer-buz-patenini-sevdi-h2806.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayserili Pelin Gündeş Bakır Nobel Adayını Açıkladı
Ak Parti Kayseri Đl Başkanlığında uygulanan nöbetçi vekil uygulamasında bu hafta Pelin
Gündeş Bakır nöbetçi vekil oldu. Bakır basın mensuplarına, Nevşehir’de Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yapılan saldırı, Mısır’da yaşanan olaylar ve 17 Ağustos 1999
depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a yapılan saldırıyı kınadığını söyleyen Bakır, 2 gün önce
eşi ile Yahyalı’ya yaptığı bir ziyarette, bir sorunu aktarmak için Bozdağ’ı 00.30’da aradığını
belirtti. Bozdağ’ı aradığında gecenin geç saati olmasına rağmen hasta ziyaretinde olduğunu
söyleyen Bakır; ‘’bu kadar çalışkan birisi olan Sayın Bozdağ’a böyle hunharca bir saldırıyı
kınıyorum’’ dedi. Bu saldırının Hacı Bektaşi Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini de
söyleyen Bakır ‘’tamamıyla bireysel bir saldırıdır’’dedi. Mısır’da yaşanan olaylara da değinen
Ak Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, darbe rejiminin gözünü kan bürüdüğünü
ancak zulüm ile abad olunmayacağını söyledi. Bakır ayrıca şunları söyledi: ‘’Đhvan
hareketinin göstermiş oldukları tepkiyi destekliyoruz. Çünkü zalime susan da aynı zalim gibi
olur. Kayseri’den darbe yönetimine sesleniyorum. Mısır halkının isteklerini derhal dikkate

alınız. Bu zulüm sonsuza dek sürmeyecek ve bir gün sizden de hesap sorulacaktır. Çünkü her
Firavun’un bir Musa’sı vardır. Darbe rejiminden Mursi’yi serbest bırakarak Mısır Halkı’nın
en tabi hakkı olan demokratik seçime gidilmesini istiyoruz’’dedi. 17 Ağustos depreminin
14’üncü yıldönümü nedeniyle, bu konuya da değinen Bakır, ‘’oy kaybı nedeniyle hiçbir siyasi
liderin cesaret edemeyeceği ‘’kentsel dönüşüm projesi’’, depremlerde yaşanan ölümlerin
tekrarlanmaması için bizzat Başbakan tarafından başlatıldı. Bu sebeple bu yılki Nobel
Ödülünün sahibi Başbakan Recep Tayip Erdoğan olmalıdır’’ ifadelerini kullandı. Bakır,
sözlerine şöyle devam etti: ‘’Mevcut imar yasası 1985 yılında çıkarıldı. Günümüzün şartlarına
göre uyarlanması ve değiştirilmesi gerekmektedir. Özellikle üzerinde durduğum profesyonel
mimarlık sistemine derhal geçilmelidir. Çünkü Üniversiteden mezun olan mühendisin hemen
proje yapmaya başlaması sorun teşkil ediyor. Bu Amerika ve Avrupa Ülkelerinde böyle değil.
En az 5 yıl iş tecrübesi şartı getirilmeli veya sağlık sektöründe var olan TUS sınavı gibi, bir
sınav şartı getirilmelidir. Đş tecrübesinin yanında bu sınavları ve kursları başarıyla bitiren
mühendislerimize Profesyonel Mühendis diploması verilirse bu sorun çözülmüş olacaktır.
Sayın Bakanla bunu istişare ettik. Kendileri bu konuyu değerlendiriyor’’ şeklinde konuştu.
Van depreminde yapı denetiminden geçmiş olan binaların hasar görmüş olsalar bile, bu
binalarda can kaybı yaşanmadığını ifade eden Bakır, can kayıplarının yapı denetimi
yapılmayan binalarda yaşandığını belirtti. Yapı denetimlerinin kamu binalarında
yapılamadığını söyleyen Bakır, "Kamu binaları bu denetimlere tabi edilmelidir" dedi. Bazı
özel okul, özel hastane ve dershanelerin apartmandan dönüştürülen binaları kullandıklarını
ifade eden Milletvekili Bakır, buna kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini belirterek
sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserili-pelin-gundes-bakir-nobel-adayini-acikladi-h2807.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Sarıgül, Kayseri'de Cemevi Açılışı Yaptı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Đğdeli köyünde cemevi açılışına katılan Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül, Bekir Bozdağ'a yapılan saldırıyı tasvip etmediğini söyledi.
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Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, açılış öncesi yaptığı konuşmada yerel seçimlerle ilgili
değerlendirmelerde bulunarak, “Çok değil, 8 ay 12 gün sonra Đstanbul’dan buraya geri
geleceğiz. Söz veriyorum ve inşallah önümüzdeki seçimlerde kendimizi göstereceğiz” dedi.
Nevşehir’de Bekir Bozdağ’a yapılan saldırıyı tasvip etmediğini belirten Sarıgül, “Dün
Hacıbektaş’ta Sayın Bakanımıza karşı yapılan hareketi tasvip etmediğimi ifade etmek

istiyorum. Sorunların demokrasi içerisinde çözülmesi lazım, sandıkta çözülmesi lazım. Kaba
kuvvete hiç kimsenin teveccüh etmemesi lazım. Özellikle, ‘Đncinsen de incitme’ kültürünün
hakim olduğu Hacıbektaş’ta böylesine bir olayın gündeme gelmesi demokrasi adına üzüntü
vericidir. Ben Sayın Bakanımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
“DÜŞÜNCELERĐ ĐFADE ETMENĐN YERĐ SANDIKLARDIR”
Düşünce ve fikirleri hakaret yoluyla anlatmamak gerektiğine vurgu yapan Sarıgül, “Đstiyorum
ki herkes düşüncelerini ve fikirlerini sevgi ile anlatsın. Düşünceleri anlatmanın yeri
sandıklardır. Herkes sandıklara sahip çıksın, sandıklarda olsun, gönlünden geçen adayı hiçbir
siyasi parti gözetmeksizin desteklesin. Yerel seçimlerde partilerden çok adaylar ön plandadır.
Sevilen, sayılan, haktan ve hukuktan yana, adalet duygusundan yana hiçbir siyasi parti
gözetmeksizin halka destek veren adaylara halk destek çıksın. Yerel seçimlerin önemi
demokrasinin önemidir. Yerel seçimler demokrasinin ilk basamağıdır. Bu nedenle
yurttaşlarımız kararlarını, düşüncelerini ve seçimlerini yerel seçimlerde başarılı adaylara
kullanmalıdır” şeklinde konuştu.
Daha sonra Sarıoğlan ilçesinin Đğdeli köyünde yapılan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/sarigul-kayseride-cemevi-acilisi-yapti-h2808.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Hayırseverden Bünyan Devlet Hastanesine Anlamlı
Bağış
Hayırsever işadamı Osman Karabay, Bünyan Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesi ve
ameliyathane bağışında bulundu.
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Đstanbul'da işadamı olan Karabay, Bünyan Devlet Hastanesinin en büyük ihtiyaçları arasında
yer alan, yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane yapımı için bağışta bulundu. AK Parti Bünyan
ilçe teşkilatındaki, Mehmet Karabay'ın da amcası olan Osman Karabay, Bünyan Devlet
Hastanesi Đdari ve Mali Hizmetler Müdürü Salih Satılmış ve AK Parti Bünyan Đlçe Başkanı
Savaş Gökçe ile bir araya gelerek, yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane için ne gerekiyorsa
yapmaya hazır olduğunu söyledi. Đşadamı Karabay’a bu önemli katkılarından ötürü teşekkür
eden Hastane Müdürü Salih Satılmış “Hayırsever işadamımızın yaptığı bu anlamlı bağış

umuyorum örnek teşkil eder. Bu bağışın ardından ilçe hastanemizde, hastalarımıza daha güzel
hizmetler sunacağımıza inanıyorum ” dedi. AK Parti Đlçe Başkanı Savaş Gökçe de, Bünyan
halkına hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Yaptığımız
girişimler sonucunda, hayırsever işadamı Osman Karabay, Bünyan Devlet Hastanesi'ne
gerekli olan yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane konusunda yardım yapmaya karar verdi. Bu
önemli katkılarından dolayı Karabay ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/hayirseverden-bunyan-devlet-hastanesine-anlamli-bagis-h2809.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Başbakan Erdoğan Telekonferansla 8 Binanın Yıkım
Törenine Katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında
Talas Yenidoğan'da 8 bina, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile
katıldığı törende yıkıldı.
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45 ilde tekrar başlatılan kentsel dönüşüm projesinin bir ayağı da Talas'ta yapıldı. Talas'ta
yapılan törene Kayseri AK Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve vatandaşlar ile projeyi yürüten HBC isimli inşaat firmasının
yetkilileri katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım,
kentsel dönüşüm projesinin alkışlanası bir proje olduğunu, bu sebeple Sayın Başbakan'a
Talas'lılar adına teşekkür ettiğini belirtti.
Yıldırım'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Milattan 3
ila 4 bin yıl önce yapılaşmaların sert zeminler üzerine yapıldığını ancak teknolojinin ilerlediği
günümüzde ovanın acımasızca kullanıldığını belirtti. Kayseri'nin ilk yapılaşma planının 1946
yılında yapıldığını anlatan Özhaseki, cadde yapmak için Mimarsinan'ın yapmış olduğu
hamamın dahi yıkıldığını ifade etti. Özhaseki ayrıca şunları söyledi; "Oy kaygısıyla
vatandaşların Vakıf arazisi ve hazine arazisini istila etmelerine göz yumuldu. Görmezden
gelindi. Eskişehir Bağlarında yapılan gecekondu önleme bölgeleri o günlerde yapılamaz
mıydı? Çok cüzi fiyatlara vatandaş ev sahibi oldu ve gecekondu yapmadı. Bu daha önce
yapılabilirdi. Türkiye'de yapılaşma batıya doğru kayarken biz bütün yapılarımızı sert zemini
olan doğuya kaydırdık. Anbar mahallesinde eskiden şemşamer yetişirdi. Bataklıktı, şimdi
oralar gidip de yüksek yapılar dikmenin bir anlamı yok. Dikmek basit ama olası bir depremde

üzülen yine biz oluruz. Ondan sonra hemen bir suçlu ararız. Đşte 17 Ağustos depreminde Veli
diye bir suçlu buldular. Bütün suçu adama yüklediler oldu bitti" dedi.
Özellikle belirtmek istediği bir husus olduğunu ifade eden Özhaseki, "Hemşerilerimden
ricam, birkaç komşu bir araya gelerek evlerinin depreme olan dayanıklılıklarını ölçtürsünler.
Zayıf çıkanlar varsa herhangi bir can kaybı olmadan bu projelere dahil olsunlar" diyerek
sözlerini sonlandırdı.
Konuşmaların ardından Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile
bağlandığı Talas'ta 8 binanın yıkım işlemi başlatıldı

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/basbakan-erdogan-telekonferansla-8-binanin-yikim-torenine-katildih2810.html

Erişim Tarihi: 12.08.2013

Vandallık
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri’de katıldığı toplantıda Mısır’da yaşanan vahşeti
sert bir dille kınadı
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Mısır’da yaşanan katliamı eleştirerek Đslam aleminin artık hak ettiği mertebelere gelmesi
gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Cunta yönetiminin döktüğü kanlar, bölgemizde insanlık adına
çok kötü olaylardır ve bir utanç tablosudur. Mısır’da deyim yerindeyse can pazarı
yaşanmaktadır. Yüzlerce insanın canına kıyılması vandallıktır. Bahçeli, “Cunta yönetiminin
döktüğü kanlar, bölgemizde insanlık adına çok kötü olaylardır ve bir utanç tablosudur.
Mısır’da deyim yerindeyse can pazarı yaşanmaktadır. Yüzlerce insanın canına kıyılması
vandallıktır. Mısır’daki olaylara Arap dünyası etkili bir açıklama yapamamıştır. Batı ise sessiz
kalmıştır. Suudi Arabistan yeni yetme firavunların politikasına uymuştur’’ diye konuştu.
“ĐSLAM ALEMĐ HAK ETTĐĞĐ MERTEBELERE GELMELĐDĐR”

Bahçeli, “Demokrasiye şaşı bakan ama iş petrol ve çıkarları olunca şahin kesilen sözde
Müslüman Arap ülkeleri, aslında yüce dinimize en büyük hakareti yapmışlardır. Bu olumsuz
ve karanlık dönem acilen son bulmalı, Đslam alemi hak ettiği mertebelere gelmelidir’’
ifadelerini kullandı. Mısır’da yaşanan kanlı hesaplaşmanın silinmesi için tüm tarafları aklı
selimin çizgisine gelmeye davet eden Bahçeli, “Pınarbaşı’ndan samimiyetle Mısır’ın bir an
önce barış ve istikrara kavuşmasını temenni ediyorum. AKP hükümetinin Mısır olaylarını akli
selimle takip etmesini ve gerekli dersi çıkarmasını diliyorum. Tarih boyunca vatan sevdasıyla

şehit düşmüş ecdadımıza, bugün vatan için canını vermiş şehitlerimize saygılarımı sunuyor,
ruhları şad olsun diyorum. Son söz olarak söylüyorum 30 Mart 2014 tarihinde Pınarbaşı’nı
tekrar sizden istiyorum. Pınarbaşı’nda başarılı başkan Dursun, dursun’’ dedi.
“AKPLĐ KARDEŞLERĐMĐZE DÜŞEN GÖREV…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mart 2014’te yapılacak mahalli seçimlerde sadece
belediye başkanı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve muhtarların
seçilmeyeceğini, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinin de şekilleneceğini ifade ederek,
“Türkiye, PKK’ya teslim olmadan önce AKP’ye git denmelidir. Bunu da en başta AKP’li
kardeşlerimiz yapmalıdır” dedi.
“2014 SEÇĐMLERĐNDE TÜRKĐYE'NĐN GELECEĞĐ ŞEKĐLLENECEK”
Pınarbaşı tören alanında düzenlenen törene Mehter Takımı'nın söylediği marşlar eşliğinde
yürüyerek gelen Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, “Mahalli seçimlere sadece bir seçim
olarak bakılmamalıdır. Bu seçimlerde Türk milletinin geleceği oylanmaktadır. Sandıkta nasıl
bir Türkiye istendiği şekillenecektir. Bugünkü siyasi iktidarın uyarılması için 30 Mart 2014
tarihi bir fırsattır. Hükümetin şuursuz, kontrolsüz gidişine dur demek için 30 Mart seçimleri
iyi bir fırsattır. Bayrağın inmemesi için mahalli idareler seçimleri AKP açısından bir son
olmalıdır. Etnik kimliklerin birbirine düşmemesi için seçimler AKP’nin sonu olacaktır” dedi.
“KANDĐL ÇETESĐ TÜRKĐYE’NĐN TAMAMINA GÖZ DĐKMĐŞTĐR”

Kaybedecek zaman olmadığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: “Ülkemizi çok kötü bir
şekilde yöneten hükümet gelecek seçimlerde uyarılmalıdır. Bu artık beka meselesidir. Milli
birliğimiz ve beraberliğimiz buna bağlıdır. Türkiye PKK’ya teslim olmadan önce AKP’ye git
denmelidir. Bunu da en başka AKP’li kardeşlerim yapmalıdır. PKK ordu kurmaya
başlamaktadır. Pazarlıklardan yararlana yararlanan PKK akademisi kurduğunu söylemektedir.
Kandil çetesi vatandan pay istemektedir. Kandil çetesi milletten pay kapma derdindedir. Hatta
Kandil çetesi Türkiye’nin tamamına göz dikmiştir. Milletin bölünmez bütünlüğü kurban
edilmek, bozulmak ve sakatlanmak üzeredir. Hükümet, dış politikada sınıfta kalmıştır.
Hükümet, Batı’nın politikalarına uydukça inandırıcılığı kalmamıştır. Bu hepimiz için yürek
parçalayıcı da olsa maalesef böyledir. AKP iç politikada iflas etmekle kalmamış, dış
politikada da başımızı öne eğmiştir. Tüm tezleri çökmüş, tüm hedefleri yerle bir olmuştur.
Kaçakçı görünümlü teröristler, Türk ordusuna kafa tutar hale gelmiştir. Türkiye her alanda
tökezlemektedir. Teslimiyetin dozu, zilletin derecesi telafisi güç seviyelere gelmiştir. Üzülen
ve kahrolan milletimizdir. Başbakan’a baksanız her şey iyi gitmektedir. Tek sorun tencere
tava çalanlar, tek sorumlu faiz lobisidir.’’ MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Bu zihniyet başına
buyruktur, gerçeklerden kopuktur. Türkiye’nin başına gelebilecek en büyük musibet, açık
beyan ortadadır ki hükümettir. Bu hükümet Türkiye’nin başından def edilmelidir. Bunu da
yapacak sizlersiniz” dedi.
Bahçeli, konuşmasının ardından sanatçı Murat Kekilli'nin konserini de bir süre izledi. Bu
arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmadan önce sahneye çıkan grup,
''Türkiye Bir'' adlı kompozisyonla sema ve semah gösterisi ile halk oyunlarını birlikte sundu.
DEVLET BAHÇELĐ; HALAÇOĞLU, EKE VE ERASLAN’LA BĐRLĐKTE CĐRĐT
ĐZLEDĐ
MHP Lideri Bahçeli, Pınarbaşı ilçesi girişinde atlı ciritçiler, folklor ekibi ve partililer
tarafından karşılandı. Ardından Pınarbaşı Belediyesi'ne gelen Bahçeli, burada bir süre

dinlendi. Belediyeden sonra Pınarbaşı Piknik Alanı'na gelen Bahçeli, burada Atlı Cirit Spor
Kulübü'nün düzenlediği gösteriyi izledi. Bahçeli, gösterinin sonunda ciritçileri selamladı.
Bahçeli'nin Pınarbaşı ziyaretine; MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Đl Başkanı Mete
Eke, MHP MYK Üyesi Mustafa Eraslan ve partililer eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/vandallik-h2811.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Trafik Cezası Olanlara Müjdeli Haber
2010'dan önce düzenlenen trafik cezaları yeniden yapılandırılıyor. Taksitlendirmenin
detayları belli oldu. Cezalardaki gecikme ve faiz tutarları silinecek, ana para enflasyona göre
tekrar taksitlendirilecek
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Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafik cezaları
açısından 31 Aralık 2010'dan önce verilen ve 2 Ağustos 2013 itibarıyla vadesi geldiği
halde ödenmemiş olanlar yapılandırılacak. Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların gecikme
ve faiz farkları da taksite bölünecek. Ayrıca 2 Ağustos 2013 itibarıyla asıllarından bir
kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de bu imkan geçerli olacak.
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ekim'e kadar ilgili vergi dairesine başvuruda
bulunması gerekiyor. Cezalarda faiz ve gecikme miktarları silinecek bunun yerine,
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplama yapılıp borç
taksitlendirilecek. Yapılandırılan borçların, 3 eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014
ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekiyor.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/trafik-cezasi-olanlara-mujdeli-haber-h2812.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

