KAYSERİ HABER ARŞİVİ
13.06.2016–19.06.2016
Bu topraklarda çok mutluyuz
Ermeni asıllı Türk vatandaşları, Kayseri'deki tarihi Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayin
yaptı. Ayine Beyoğlu Ermeni Kilisesi Başpapazı Miron Ayvazyan da katıldı. Ayvazyan,
Alman Meclisinin Ermeni iddialarına ilişkin kararını değerlendirerek, "Din adamıyım. Bu
konu tarihçilerin işi, benim işim değil. Bu vatanın çocuğuyum, bu topraklarda doğdum,
büyüdüm. Çok mutluyuz, rahatız" dedi.

13 Haziran 2016 Pazartesi 10:16

Caferbey Mahallesi'nde bulunan kilisedeki ayine, Beyoğlu Ermeni Kilisesi Başpapazı Miron
Ayvazyan ile İstanbul'dan gelen 50 Ermeni asıllı Türk vatandaşı katıldı. Yaklaşık 2 saat süren
ayinde, bir çocuğun vaftiz töreni de gerçekleştirildi.
Ayvazyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman Meclisinin Ermeni iddialarına ilişkin
kararı hakkında, "Din adamıyım. Bu konu tarihçilerin işi, benim işim değil. Bu vatanın
çocuğuyum, bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Çok mutluyuz, rahatız" dedi.
Kayseri'deki kiliseyi zaman zaman ziyaret ettiklerini anlatan Ayvazyan, kenti sevdiğini
belirtti. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nin tarihinin çok eskilere dayandığını ifade eden
Ayvazyan, "Bu kilise, Ermeni tarihinde Anadolu'da yapılan ilk kiliselerden. Buraya yıllardır
ayin için gelirim" dedi.
Ayinin ardından misafirler, geçmişte Ermeni nüfusun yoğun yaşadığı Talas ilçesini ziyaret
etti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17720.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Hülya Nergis gazetemizi ziyaret etti
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AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Hülya
Nergis gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük ve
Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin ile görüşen Nergis, TBMM’deki çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
Yörük, 21 Mayıs 1864’deki Büyük Çerkes Sürgünü’nün 152. yıldönümü vesilesiyle
yayınladığımız ek dolayısıyla gazetemizi tebrik eden Nergis’e samimi bir havada geçen
ziyaret esnasında yine gazetemiz yayını olan 3 ciltlik Beyanu’l Hak tefsirini hediye etti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17721.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Kayseri ihracatının yüzde 18’i Serbest
Bölgeden
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç “İstihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Serbest Bölge’de uzun
yıllardır iyi niyetli çalışma yapıldığını belirterek, “Kayseri’den yurtdışına yapılan toplam
ihracatın yüzde 18’i Serbest bölgeden ” dedi.
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Kayseri Serbest Bölgesi'nin (KAY-SER) 2015 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kurula, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Taner Yıldız ve Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ile serbest bölge sanayicileri ve üyeler katıldı.

Divan başkanlığını Yılmaz Büyüknalbant’ın yaptığı ve Kayseri Serbest Bölgesi Sanayicileri
ile yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
2015 yılı bilançosu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
e-ticaret hareket sağlayacak
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç “Bizlere destek veren kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İstihdama ve
ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Serbest Bölge’de uzun yıllardır iyi niyetle yapılan bir
çalışma var.79 yerli 19 yabancı olmak üzere toplam 98 firma yaklaşık 4000 istihdam
sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kayseri’den yurtdışına yapılan toplam ihracatın
yüzde 18’i Serbest bölgemizden yapılmaktadır. Çin Hükümeti ile Ulaştırma Bakanlığımızın eticaret konusunda bir bakıma ipek yolunu sanal ipek yolu mantığı ile hayata geçirecek bir
çalışmayı Kayseri Serbest Bölgemizde oluşması için yoğun çaba sarf ediyoruz. E-ticaret iki
ülke arasındaki mal sevkiyatlarını tek bir noktadan yapılması ve başka ülkelere dağıtımının
Kayseri’den sağlayacak olması nedeniyle şehrimize ve bölgemize çok önemli hareket ve katkı
sağlayacaktır.” dedi.
Ticaretin temeli Kayseri’de
Bir şehirde kültür oluşmuş ise onu ufak tefek dokunuşlarla çok daha iyi yerlere
getirebileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise “Kayseri’de
sanayinin, üretimin, ticaretin temeli var. Bir başka şehirlerde bunu göremiyorsunuz. Bizim
ticari yeteneğimizin geçmişi 5000 yıllara dayanıyor. Üretim yeteneğimiz ise 80 yıldır devam
etmekte ve sürekli gelişmektedir. OSB, Teknoloji Gelişme Merkezi ve Serbest Bölgemiz bir
takım olarak çalışıyor, hem üretim yapılıyor, hem de şehrimiz için katma değer sağlanmış
oluyor.” dedi.
Anadolu’nun parlayan yıldızı
Kayseri’nin tarihte Makara-i Ulema olarak bilinen nadide şehirlerden biri olduğunu ifade eden
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’da “ Kayseri’nin
6 bin yıllık bir geçmişi olan ve 13 YY.’da Selçuklu imparatorluğu döneminde fuar
düzenlenen bir şehir olduğuna vurgu yaparak, “Kayseri müteşebbis insanların yoğun olarak
yaşadığı, ticari zekası ile ön plana çıkmış Anadolu’nun parlayan yıldızıdır. Şehrimiz adına el
birliği ile birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Kayseri OSB olarak devletimizin ve
hükümetimizin koyduğu 500 milyar dolarlık 2013 hedefine ulaşmak için sanayiciler olarak
belimizden gelen gayret göstereceğiz.” dedi
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’da genel kurulda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi;
“Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibine gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı
teşekkür ediyorum Kayseri’nin kalkınması, büyümesi serbest bölgemizin, OSB’lerin sağlamış
olduğu istihdamla beraber bir sanayi şehri haline gelmemiz ve bunun daha da yükselmesini
sağlamamız ile olur. Türkiye’nin genç bir nüfusu var. Her birimize düşen farklı görevleri var.
Hem teknolojik gelişmeleri takip edecek, hem de istihdamın gelişmesini sağlayacağız.
Türkiye’nin kalkınmasında en önemli pranga terör belasıdır. Bunlara rağmen geçtiğimiz
günlerde açıklanan Türkiye’nin büyüme rakamları ilk çeyrekte yüzde 4.8 civarında
gerçekleşmiştir. Bu çok önemli bir rakamdır. Küçük esnaf, büyük esnaf, sanayicimizin her
birinin ortalaması budur. Bundan daha fazla büyüyenler var, bu kadar büyüyemeyenler var.
Sonuçta bu rakamların ortalaması 28 Avrupa Birliği üyesi ülke arasında Malta hariç 27
ülkeden daha fazladır. AB üyesi ülkelerinin büyüme rakamı ise yüzde 1.8’dir. Türkiye siyasi
ve sosyal istikrarı bozmaya çalışanlara rağmen büyümeye devam etmektedir.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17722.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Çölyak hastalarına glutensiz diyet paketi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz
diyet paketi dağıtıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi çölyak hastaları için ücretsiz glutensiz
diyet paketi dağıtımına başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gluten ilave edilmiş gıda
maddelerine karşı ömür boyu duyarlı olan ve tüketmeleri halinde ince bağırsaklarında
iltihaplanma başta olmak üzere bir dizi şikayetle karşılaşan çölyak hastalarına belediye
tarafından glutensiz iaşe paketi hazırlatıldı.
Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin bulmakta zorluk çektikleri diyet paketi için Büyükşehir
Belediyesine başvurular alındı.
Hastalık raporlarıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuran
ihtiyaç sahibi çölyak hastaları veya yakınlarına diyet kolileri Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Veli Böke ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu
tarafından dağıtıldı.
Diyet paketlerini alan çölyak hastaları ve hasta yakınları, Büyükşehir Belediyesinin
kendilerini düşünmesinden dolayı şükran duyduklarını belirterek teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
belediyeye müracaat eden yaklaşık 100 çölyak hastasına özel diyet paketinin teslim edildiğini,
çölyak hastası olup da diyet paketini almayanların da Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına
başvurabileceklerini ifade etti.
Çelik, ihtiyaç sahibi olmayan çölyak hastalarının da hazırlanan glutensiz diyet kolisini ücret
karşılığında Emirgan Parkı'ndaki satış ofisinden temin edebileceklerini bildirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17723.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Ceceli izdihamı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Mimarsinan Parkı'ndaki Ramazan Sokağı'nda Mustafa
Ceceli konserini izlemek isteyenler gösteri alanını tıklım tıklım doldurdu. Kalabalık gösteri
alanına sığmayınca parka giren sokaklar ile parkın farklı bölgelerine taştı.
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Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının Kayseri'de en güzel şekilde
yaşanabilmesi için düzenlediği etkinlikler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı'na
ünlü sanatçı Mustafa Ceceli katıldı. Büyük ilgiyle karşılaşan Mustafa Ceceli, konserinde
popüler parçalarının yanı sıra birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin Mimarsinan Parkı'ndaki Ramazan Sokağı'nda Mustafa Ceceli'yi izlemek
isteyenler gösteri alanını tıklım tıklım doldurdu. Kalabalık gösteri alanına sığmayınca parka
giren sokaklar ile parkın farklı bölgelerine taştı. Mustafa Ceceli konseri öncesi Büyükşehir
Belediyesi'nin hazırlattığı Kayseri türküleriyle Kayseri'nin tanıtıldığı klipler izlendi. Konseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik ile Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da takip etti. Konserde popüler parçalarının yanı sıra
birbirinden güzel ilahiler seslendiren Mustafa Ceceli, büyük beğeni topladı. Başkan Mustafa
Çelik, başarılı sanatçıya konseri için teşekkür ederek çiçek verdi ve bu başarısının daim
olması temennisinde bulundu. Konserinin ikinci bölümünü de ilahilerle sürdüren Mustafa
Ceceli'ye Başkan Mustafa Çelik başta olmak üzere izleyiciler de eşlik etti. Mustafa Ceceli
konseri gece geç saatlere kadar devam etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17724.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17725.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

İkinci el otoda beklentiler yüksek
Bayram tatili ile birlikte yaz sezonunda başlayacak olmasıyla ikinci el otomobil piyasası
hareketlenmeye başlarken, bayrama kadar satışlarda patlama yaşanacağı bekleniyor.
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Esnaf, Ramazan ayının ilk günlerinde ikinci el araç satışında durgunluk yaşandığını ancak
bugünlerden itibaren hareketliliğin başlayacağını bekliyor.
Kazasız ve kilometresi düşük araç bulmanın neredeyse imkansız olduğuna dikkat çeken
uzmanlar araçların boyalarına kaportalarına, değişenlerine çok fazla takılmamalarını
dolayısıyla 100 bin km’nin altında veya 60 binlerde ikinci el araç aramanın neredeyse hayal
olduğuna dikkat çekerek işçiliğin düzgün olmasına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuyorlar.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17726.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

İnfak Ayı Ramazan Hoş Geldin
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ASR SURESİ
Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "Asr"a yemin ile
söze başladığı için bu adı almıştır. İnşirah suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 3 ayettir.
Sürede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu
anlatılmıştır.
“Rahman ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı
tavsiye edenler müstesnadır.”
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Hz. Osman (radıyalahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim şöyle
diyordu:

"Allah yolunda bir günlük ribat, diğer menzillerde (Allah yolunda geçirilen) bin günden daha
hayırlıdır."
[Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 26; (1667, 1664, 1665); Buharî, Cihâd 73; Müslim, İmaret 163; İbnu
Mâce, Cihâd 7, Nesaî, Cihâd 39, 6, 39).
Ribat, lügat olarak "bağlamak" manasına gelen bir asıldan gelir. Değişik manalarda
kullanılmıştır. Yerine göre at bağlamaya yarayan ipe dendiği gibi ata da denir. Hadislerde Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hayır amellere ve ibadetlere devam etmeyi de bu
kelimeyle ifade ettiği görülür.
Fadâle İbnu Ubeyd (radıyalahu anh) anlatıyor: "Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah
yolunda ölen murâbıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o,
kabir azabına da uğratılmaz."
[Tirmizî, Fedâilu'l-Cihad 2,(1621); Ebu Dâvud, Cihâd 16, (2500).]
ESMA ÜL HÜSNA
EŞ-ŞEHİD (celle celâluhu): Her yerde, her zamanda, hazır ve nâzır. Bilinenin de,
bilinmeyenin de şahididir. Hayatta her şeyi bilen Allah celle celaluhu bizleri şehadetle
mükâfatlandırsın.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
SADAKA-İ FITIR
Ramazan bayramı sadakası. Buna zekatul-fıtır veya yalnız fıtır da denir. Yaratılış şükranesi
olmak üzere sevap kazanmak kastiyle verilir. Fıtır sadakası Hicret'in ikinci senesinde zekat
farz olmadan önce vacip olmuştur. Hür Müslüman ve asıl ihtiyacından fazla nisap miktarı bir
mala sahip olan kişilerin vermesi gerekir.
Akıl ve buluğ şart değildir. Akıl hastalarının ve delilerin velileri onların mallarından fıtır
sadakası verirler. Ramazanda oruç tutmamış olanlar da fıtır sadakası verirler.
Sadaka-i fıtrın edasının vakti, bayram sabahıdır. O günden önce ölen ve zengin iken fakir
düşen kimselere sadaka-i fıtır vacip olmaz. Bayram gecesi güneş doğmadan önce doğan
çocuğun fitresini vermek vaciptir. Fitre bayram sabahından önce ve sonra her ne zaman
verilse sahihtir ve eda olur; onun kazası yoktur. Fakat müstehap olan sabah namazı ile bayram
namazı arasında veya birkaç gün önce vermektir. Fitreyi bayramdan sonra vermek caiz ise de,
bir vacib geciktirilmiş olacağından iyi değildir.
Sadaka-i fıtır, zekat gibi malın değil, başın zekâtıdır. Bunun için asıl ihtiyaçlardan fazla olan
malın büyüyücü olması, üzerinden bir yılın geçmesi ve ticaret malı olması şart değildir.
Bayram sabahı nisaba malik olan kişiye bile sadaka-i fıtır vaciptir. Nisap, gümüşe göre iki yüz
dirhem (561.2) gr. değerindeki bir maldır. Nisap miktarı mal, sadaka-i fıtır vacip olduktan
sonra telef olsa yine fitre vermek lazımdır. Bu miktar bir mala sahip olan bir kimse kendisi
için, baliğ olmayan malsız çocukları için, hizmetinde bulunanlar için, sadaka-i fıtır vermesi
vaciptir. Hanımı ve büyük çocuğunun fitrelerini vermesi üzerine vacib değildir. Fakat yanında
bulunan büyük çocuğunun ve hanımının fitrelerini kendilerine sormadan verebilir. Malı olan
küçük çocuğun fitresi kendi malından verilir.
Sadaka-i fıtır, buğday, arpa, kuru hurma, kuru üzümden verilir. Buğday veya buğday unundan
yarım sa', (520 dirhem 1459 gr.), ötekilerden ise bir sa' (1040 dirhem 2918 gr.) verilir. Bu dört
maddenin herhangi birine göre vermek caizdir. Bu miktar aynen verilebileceği gibi, kıymet
olarak da verilebilir. Fakirin menfaatine uygun olanı vermek daha faziletlidir. Sadakayı fıtrın
rüknü, onu ehline vermektir. Zekat kimlere verilirse sadaka-i fıtırda onlara verilir. Fitre yalnız
bir fakire verilmeli, onu bir kaç fakire vermek için parçalamamalıdır. Sadaka-i fıtır verirken
niyet etmek gerekir. Ancak fakire Sadaka-i fıtr olduğunu söylemeye gerek yoktur. Sadaka-i
fıtr öncelikle mükellefin bulunduğu yerdeki fakirlere verilmelidir. Başka yerlere göndermek

mekruhtur. Gönderilecek olan kişiler akraba veya daha muhtaç kişilerse mekruh olmaz.
(Ş.İ.A.)
ASRI SAADET’TEN İZLER
ESAT B. ZÜRARE (R.A.)
Medineli Araplar iç içe yaşadıkları Yahudilerden dolayı vahiy peygamberlik gibi konular
hakkında az çok bilgi sahibiydiler. Yahudilerin yakın bir zamanda bir peygamber geleceği
konusundaki beklentilerini de biliyorlardı. Çünkü Yahudiler sık sık, "Bir peygamber
gönderilmek üzeredir. Onun geleceği zamanın gölgesi düştü. O peygamber gelince biz ona
tâbi olacağız. Onunla birlik olup Âd ve İrem kavminin öldürüldükleri gibi biz de sizi
öldüreceğiz" diyerek Arapları tehdit ediyorlardı. Bu nedenle Es'ad b. Zürâre müslüman
olmadan önce yeni bir peygamber için hazırlıklıydı. Ayrıca Es'ad az sayıda da olsa varlığını
sürdüren Haniflerdendi. İbn Sa'd'ın bildirdiğine göre Allah'ın bir olduğunu söyler,
dostlarından Ebu'l-Heysem Mâlik b. Teyyehân ile tevhid inancı hakkında konuşur, tartışırlardı
(İbn Sa'd, Tabakât, l, 218; lll, 448).
Es'ad b. Zürâre Hz. Peygamber'le ilk kez nübüvvetin 11. yılı Hac mevsiminde tanıştı.
Yanındaki beş Hazreçli ile birlikte Akabe'de Hz. Peygamber'le karşılaştı. Hz. Peygamber kim
olduklarını öğrenince kendileriyle biraz konuşmak istediğini söyledi. Razı olarak oturdular.
Hz. Peygamber onlara kendisini tanıttı; Kur'an'dan bir bölüm (İbrahim, 14/35, 52) okudu.
Hemen onun beklenen peygamber olduğunu anladılar. Birbirlerine, "Biliniz ki, vallahi bu
Yahudilerin sizi kendisiyle korkuttukları peygamber olmalıdır. Sakın Yahudiler ona inanmak
ve tâbi olmakta sizi geçmesinler" diyerek Müslümanlığı kabul ettiler. Es'âd b. Zürâre ile
birlikte ilk müslüman olanlar Râfi b. Mâlik b. Aclân, Avf b. Hâris b. Rıfâ'a, Kutbe b. Âmir b.
Hadide, Ukbe b. Âmir b. Nâbi ve Câbir b. Abdullâh b. Ri'âb idi ve bunlar İslâm'ın Medineliler
için öneminin de bilincindeydiler. Bunu Hz. Peygâmber'e "Biz kavmimizi hem birbirlerine
karşı hem de kavmimizden olmayan bir kavme (Yahudilere) karşı aralarında düşmanlık ve
kötülük olduğu halde geride bırakmış bulunuyoruz. Umulur ki Allah onları da senin sayende
bir araya toplar" diyerek belirttiler. Hz. Peygamber ile bir yıl sonra yeniden buluşmak ve bu
Medine'de İslâm'ın yayılması konusunda en çok çaba harcayan ve fedakârlıkta bulunan kişi
şüphesiz Es'ad b. Zürâre idi. Bu çaba ve fedakârlıkları nedeniyle tabii olarak temayüz etmiş
önder durumuna gelmişti. Yalnız İslâm'ı tebliğ etmekle yetinmiyor, zaman zaman
Müslümanları da bir araya getirerek bilgilendirmeye, ümmet bilincine ulaşmalarını sağlamaya
çalışıyordu. Bu nedenle Müslümanları namaz için bir araya getiriyor, yemekler vererek
birbirleriyle görüşmeleri, tanışmaları imkânını hazırlıyordu.
Bir yıl sonraki Hac mevsiminde Es'ad b. Zürâre ve Medineli Müslümanlar Hz. Peygamber'le
Akabe'de yeniden buluştular. İçlerinde Es'ad b. Zürâre'nin de bulunduğu on iki temsilci
seçildi. Bunların her birisi kendi kabilelerini temsil edeceklerdi. Hz. Peygamber Es'ad b.
Zürâre'yi nakiplerin de temsilcisi atadı. Böylece Es'ad bütün Medineli Müslümanların
temsilcisi oldu
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra Es'ad b. Zürâre uzun yaşamadı. Ama bu süre
içinde de İslam'a olan yüksek bağlılığın ve fedakârlığın örneklerini verdi.
Allah ondan razı olsun.
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17727.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

'Edebiyat atölyesi' çıktı
Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan kültür ve edebiyat dergisi
"Edebiyat Atölyesi" çıktı. Ücretsiz olarak yayımlanan 44 sayfalık "Edebiyat Atölyesi"
dergisinde birbirinden ilginç yazı ve araştırmalar var.

13 Haziran 2016 Pazartesi 10:37

Mayıs 2016 tarihli "Edebiyat Atölyesi" dergisinde teknoloji-bilişim ve kültür-sanat köşesi
bulunuyor. Ayrıca dergide 11. ve 12. sınıf Türk Edebiyatı derslerinde kullanılacak notlar da
var. Dergi, hafıza tekniklerine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarıyla çocukların
çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Haber/Fotoğraf: Tuğba Köksal (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17728.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Kıyam Ayı Ramazan Hoş Geldin
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HAYAT KAYNAĞIMIZDAN HAYATİ MESAJLAR
“Ey inananlar! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki saadete
erişesiniz.
Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin
için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran'da, peygamberin size şahit olması, sizin de
insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Artık, namaz kılın, zekat verin,
Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!” Hacc 77-78
Rükû ve secde etmek kulluğun gereği aynı zamanda kullukta bağlantının en kuvvetli
evreleridir. Rükûumuz ve secdemiz yalnız Allah’adır. Rabbimiz O ve ibadet, O’ndan
başkasına da yakışmaz.
Adımız Müslüman işimiz Allah yolunda canlarımızla ve mallarımızla cihad. Gayret bizden
başarı Allah celle celaluhu’dandır.

PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Zeyd b. Erkam radiyallahu anh'dan:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Şüphesiz ben size kendisine sarıldıkça asla sapmayacağınız iki şey bırakıyorum: Biri
ötekinden daha büyük ve gökyüzünden yeryüzü ne uzanan bir ip niteliğinde olan Allah'ın Ki
tabı. Diğeri Ehli beytim olan yakınlarım.
Bunlar havzuma gelinceye dek birbirinden ayrılmayacaklar Bunlar hakkında benden sonra ne
yapacağınıza iyi bakıp dikkat edin!" [Tirmizî.)
İmran İbni Hüseyin (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Mescidde, Rasulullah (aleyhissalâtu
vesselâm)'ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Benî Temim kabilesinden bir grup insan geldi.
Onlara:
"Ey Benî Temim, size müjde olsun!" diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen:
"Bize müjde verdin. Öyle ise (beytü'lmâlden) iki kere bağış yap!" diye talepte bulundular.
Onların bu cevabı karşısında Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yüzünden rengi attı. Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın huzuruna (Hayber'in fethi sırasında) Yemen halkından
bir grup (Eş'ârî) girmişti. Onlara:
"Ey Yemenliler! Benî Temim'in kabul etmediği müjdeyi siz bari kabul edin!" dedi. Onlar:
"Kabul ettik ey Allah'ın Resulü!" dediler ve arkadan ilâve ettiler:
"Biz dinimizi öğrenmeye ve bu (yaratılış) işinin başı ne idi, onu senden sormaya geldik!"
dediler. Bunun üzerine Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm), mahlûkatın ve Arş'ın başlangıcını
anlatmaya başladı:
"Bidayette Allah vardı, O'ndan önce başka bir şey yoktu. O'nun Arş'ı suyun üzerinde
bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Sonra zikr (denen kader defterinde ebede kadar
cereyan edecek) her şeyi yazdı."
[Buhârî, Megâzî, 67, 74, Bed'u'l-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizî, Menâkıb, 3946)
ESMA ÜL HÜSNA
ER-REŞİD (celle celâluhu): İnsanları hayırlı yollara irşat eden. Her işi faydalı, hiçbir
tedbirinde yanılmayan, hiçbir takdirinde hikmetsiz şey bulunmayan.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
SABIR
Acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin
gösterdiği yolda sebat etme.
Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere
katlanmak ancak sabır ile olur. Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat,
sabretmekle mümkündür. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve
nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa
gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı koyabilmek ve bunların
üstesinden gelebilmek için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır.
Bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı bu güzel
özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir.
Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır. "Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir" (elBakara, 2/153, 155).
Sabrın sonu selamettir, başarıdır. Sabır acıdır. Fakat sonucu tatlıdır. Hz. Peygamber (s.a.s);
"Sabreden başarıya ulaşır' ; "Sabır başarının anahtarıdır"; "Sabır bir ışıktır"; "Sabır cennet
hazinelerinden bir hazinedir"; "Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende birçok hayır
vardır" buyurarak sabrın faziletini anlatmıştır.
Sabrın sonu selâmettir. Sabır, iman ve ibadetin, ilim ve hikmetin, kısaca bütün faziletlerin
başıdır. Sabırlı insan iyi insandır. İyi işler yapıp birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin
kurtuluşa ereceklerini Allah Teâlâ haber vermiştir. Sabır zafere giden yoldur (el-Asr, 103/13).

Hz. Peygamber (s.a.s); "Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen
tahammüldür" (Buhârî, Cenâiz, 32) sözüyle bir felaketle ilk karşılaştığı zamandaki sabrın
önemini vurgulamıştır. Sabretmek, mahkûmiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız
tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses
çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir.
Bunlara karşı içten elem duymak ve bunlarla mücadele etmek gerekir. İnsana kendi gücü ve
iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılayabileceği ihtiyaçları
karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Rasulullah (s.a.s); Ya Rabbi!
Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım" (Buhari, Cihad, 25) diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:
"Mü ‘minin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız
mü'mine özgüdür. Zira sevinirse şükreder. Bu ise onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse
sabreder. Bu da onun için hayırlıdır" (Riyâzüs-Sâlihin, 1, 54).
Bizim için mutlaka hayırlı olduğuna inandığımız sabır, bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır.
Allah’ın dinini tebliğ ederken hepsi çeşitli sıkıntılara uğramış, kendilerine eziyet edilmiş,
yurtlarından çıkarılmış. Hükümdarlar tarafından zindana atılmış ama onlar daima
sabretmişlerdi. Kuran-ı Kerimde peygamberlerin sabrını dile getiren pek çok ayet-i kerime
vardır. Rasûlüllah’ın hayatı ise baştan sona en güzel sabır örnekleri ile doludur. Bu sebeple
her Müslümana düşen görev, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek, Allahtan sabır dilemek
ve sabırlı olmaktır.
ASRI SAADET’TEN İZLER
SAFİYYE BİNT ABDİLMUTTALIB
Safiyye, Allah'ın dinini korumak için müşrik bir erkeği öldüren ilk Müslüman kadındır.
Erkeklerin, onun hakkında binlerce hesap yaptığı bu doğru düşünceli ve ağırbaşlı hanımefendi
kimdir?
İslâm'da müşrik bir erkeği öldüren ilk kadın olan bu kahraman hanım sahabe kimdir?
Müslümanlara, Allah yolunda kılıç kuşanan ilk süvariyi yetiştiren bu kararlı kadın kimdir?
Evet, bu kadın; Kureyş'in Haşim oğulları sülâlesinden, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) halası Safiyye
Binti Abdilmuttalib'tir.
Bu büyük hanımefendinin uzun ve bereketli ömrü o günlerde altmışa doğru ilerlemekte
olmasına rağmen, savaş meydanlarında, tarihin daima hayret ve övgüyle taptaze bir dille
zikrettiği önemli davranışları vardır. Bunlardan sadece ikisi bize yeter. Birincisi Uhud'da,
diğeri de Hendek'te.
Uhud'da, Allah yolunda savaşmak için Müslüman askerleriyle birlikte bazı kadınlar da harbe
katılmıştı. Safiyye su taşıyıp susayanlara veriyor, ok ve yayları düzeltiyordu.
Bunların yanında onun başka bir gayesi vardı. Bütün teferruatıyla harbi görmekti.
Bunun hayret edilecek bir tarafı yoktu! Çünkü harp meydanında kardeşinin oğlu Allah'ın
Rasulü Muhammed vardı.
Allah, Safiyye bint-i Abdilmuttalib'den razı olsun. O, Müslüman kadınının nadide bir örneği
idi. O, kendi kendini eğitti ve eğitimini sağlam yaptı.
Öz kardeşinin öldürülme felâketi ile karşı karşıya geldi de ona güzelce sabretti.
Musibetler onu sınadığında, karşısında ihtiyatlı, akıllı ve cesur kadını gördü...
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17729.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Sokak ortasında pompalı tüfekli ve sopalı
kavga
Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında pompalı tüfekli, sopalı kavga çıktı.
Korku dolu anların yaşandığı olayda iki araçta maddi zarar meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi Boylar Sokak'ta
meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Grubun
büyükleri barıştırmak için konuşmaya başladığı sırada tekrar tartışma çıktı. Çıkan tartışma
kavgaya dönüşünce bir kişi elindeki pompalı tüfekle diğer grubun bulunduğu 58 M 8751
plakalı minibüse ateş açtı. Minibüsün camı parçalanırken, bir kişi de elindeki sopa ile park
halindeki 38 VA 574 hafif ticari aracın camlarını kırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri
sevk edilirken, iki grup da olay yerinden araçlarla ayrıldı. Polis ekipleri zarar gören araç ve
olay çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17730.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Oğan: MHP’nin toparlayıcı gücü olacağım
MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Kayseri’de partililer ile buluştu. MHP'nin yeniden
iktidar mücadelesini başlatmak için yola çıktıklarını ifade eden Oğan Türk milliyetçilerinin
bundan sonra her alanda iddia ve fikir sahibi olacağını ve bu fikrini bütün Türkiye ile
paylaşacağını belirtti. Oğan, partinin başına geçtiği taktirde, değişik sebeplerden partiden
ayrılanları yeniden toparlayacağını söyledi.

13 Haziran 2016 Pazartesi 15:08

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan Kadir Has Kongre Merkezi'nde partisinin
delegeleriyle bir araya geldi. Oğan’ın da verdiği konferans ile MHP’nin büyük kurultayına az
bir süre kala adayların tamamı Kayseri’de konferans vermiş oldu.
Alparslan Türkeş'in memleketinde, Türkeş'in makamı için icazet almaya geldiğini söyleyen
Oğan, bu icazeti alması halinde 1 milyon kişiyle Erciyes Kurultayını her sene yapacaklarını
kaydetti.
MHP'nin zor günlerden geçtiğine işaret eden Oğan"Türk milliyetçilerinin siyasal hareketi
MHP'dir. Oysa 1 Kasım seçimlerinden sonra MHP, Türk milliyetçilerinin siyasal partisi,
Kürtçülük ideolojisini savunan, Kandil'in meclis şubesinin dahi gerisinde kalmıştır. Sayısal
olarak MHP meclisin 4. partisidir. Bize diyorlar ki ne aceleniz vardı? 2018'de olağan
kurultayı niye yapmıyorsunuz, neden beklemiyorsunuz? Ben de soruyorum, MHP'nin
mecliste PKK'lıların gerisinde kalmasını nasıl hazmediyorsunuz? Bizim gücümüz bu değil,
biz bugün iktidara talip bir partiyiz. Allah izin verirse biz bu değişimi gerçekleştireceğiz ve
ondan sonra ülkücülerin artık iktidar yürüyüşünü başlatacağız" dedi.
Türkiye'nin her yerine şehit ateşi düştüğünü, anaların ağladığını ifade eden Oğan, "Teröristin
hedefi Türkiye'nin belli bir bölgesinde başka bir devlet kurmaktır. Siz ne kadar taviz
verirseniz verin bunların bu hedeften vazgeçmeleri mümkün değildir. Bu hedeflerinden
bunları vazgeçirecek tek bir güç vardır. O da devletin gücüdür" diye konuştu.
Parti içi küslük kalmayacak
Parti olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını belirten Oğan, "Bizden ayrılanlar,
küstürülenler, üyeliği silinip sistemin dışına itilenler var. Biz genel başkan olduğumuz gün
çağrıda bulunacağız. Ayrı bir siyasi parti kurmuş olsa da arkadaşlarımız, Muhsin
başkanımızın emanetleri gelin, kucaklaşalım ve bir olalım diyeceğiz. Bütün küs olanları
yeniden davet edeceğiz. Geçmişi kapatacağız, önümüze bakacağız. Ülkücüler iktidar hedefine
tek yumruk olarak kenetlenecek ve yürüyecek" açıklamasında bulundu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17731.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Karayel MTTB’ye kuma getirdi
MTTB’nin bir dönem aktif yöneticilerinden olan AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri eski
milletvekili Yaşar Karayel gençlik yıllarında MTTB’ye kuma getirdiğini söyledi. Karayel
“Eşimle ilk tanışıp görüştüğümde ‘ben evliyim. Siz evli birisi ile evlenmek ister misiniz?’
deyince kızcağız çok şaşırdı. Ona ‘MTTB ile, cemiyet ile evli olduğumu’ söyleyince biraz
rahatladı. ‘Bu işte eve geç gelmek, aç kalmak da var. Baştan söyleyeyim de şikayet etme’
dedim. O da sağ olsun ‘Allah rızası için yapıyorsan mesele yok’ deyince iş oldu. Yani eşimi
MTTB’ye kuma olarak almış oldum.” dedi.
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Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) uzun yıllar Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın
Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilatlardan Sorumlu İcra Konseyi Başkanlığı, Milli
Gençlik Dergisi Yöneticiliği gibi üst düzey görevler üstlenen AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri
eski milletvekili Yaşar Karayel gençlik yıllarında MTTB’ye kuma getirdiğini söyledi.
Genel Başkanlığını halen oğlu AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in yaptığı
MTTB ile gençlik döneminde adeta “evli” olduğunu söyleyen Yaşar Karayel, “Sevda Kuşun
Kanadında” dizisi için görüşlerini aldığımızda şunları söyledi;
Evlilik hikayem
“İstanbul’da oturan ablam üniversite hayatımın son yılında beni evlendirmek istedi. Ama eşya
alacak param yok. Mahalleden tanıdığı bir komşu kızını beğenmiş. Kendisiyle tanışıp
görüştüğümde ‘ben evliyim. Siz evli birisi ile evlenmek ister misiniz?’ deyince kızcağız çok
şaşırdı. Ona ‘MTTB ile, cemiyet ile evli olduğumu’ söyleyince biraz rahatladı. ‘Bu işte eve
geç gelmek, aç kalmak da var. Baştan söyleyeyim de şikayet etme’ dedim. O da sağ olsun
‘Allah rızası için yapıyorsan mesele yok’ deyince iş oldu. Yani eşimi MTTB’ye kuma olarak
almış oldum. Kur’an Kursu öğrencisiydi. Babası Recep amca derviş meşrepli ehli takva
biriydi. Dünürcülerim de 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve
Halil Şelvanlı’ydı.
Evlendiğimizde bir teneke sobamız, bir de kayınvalidenin yaptığı yün yatak vardı. Ama
Rabbim zamanla imkan da verdi, ev de verdi, para da verdi, evlat da verdi, milletvekilliği de
verdi. Yani sahibiniz Allah’sa başka sahibe gerek yok. Yeter ki siz istikametinizi bozmayın.”
Dini nikahım İskenderpaşa’da
Yaşar Karayel, dini nikahlarını da rahmetli Mehmet Zahid Kotku’nun kıydığını söyleyerek
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Dini nikahımızı da İskenderpaşa’dan Mehmet Zahid Kotku hoca kıydı. Orası bir eğitim
yeriydi. Ben de sık sık gidiyordum. Bir gün kendilerine ‘ablamlar beni evlendirmek istiyor.
Ne yapayım?’ diye sordum. ‘Sen kızı gördün mü? Git, gör, hayırlı olsun!’ dedi. Daha sonra
dini nikah için bir ikindi vakti yanına gittim. Durumu arz ettim. ‘Tamam. İyi olur’ dedi.
Ayaküstü ‘aldın kabul ettin mi? O da seni aldı kabul etti mi? İyi o zaman hayırlı olsun’ dedi.”
Haber:Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17732.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Vali Kamçı’ya hayırlı olsun ziyaretleri
Resmi gazetede yayınlanan son valiler kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Vali
Süleyman Kamçı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
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Cuma günü Kayseri Valiliği görevini devralan Vali Kamçı’ya yeni görevinin hayırlı olması
dileğiyle ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Vali Kamçı’yı Garnizon Komutanı Hv. Plt.Tümgeneral İsmail Yalçın, Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt.
Tuğgeneral Cemal Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri, DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah
Coşkun, Defterdar Vekili Aytül Alan, Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı ve
Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Bilal Kuzu ziyaret ederek hayırlı olsun
dileklerini ilettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17733.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

OSB METEM ilk mezunlarını verdi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde 5 farklı
bölümden mezun olan 113 öğrenci diplomalarını aldı. KOSB Konferans Salonu'nda
düzenlenen mezuniyet törenine, KOSB Başkanı Tahir Nursaçan, öğrenciler ve veliler katıldı.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi İlk mezunlarını
verdi. KOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, KOSB Başkanı Tahir
Nursaçan, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından törende konuşan KOSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Bugün, OSB
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ailesi olarak, dört yıl önce büyük umutlarla okulumuza
gelen öğrencilerimizi mezun etmenin onurunu, gururunu ve hüznünü hep birlikte yaşıyoruz.
Zaman bir su misali, hızla akıp geçiyor. Sizlere ne mutlu ki, güçlü, seçkin idareci ve öğretmen
kadrosuyla, ilimizin en donanımlı ve saygın okullarından birisi olan, Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi’nde saygıdeğer öğretmenlerimizin ellerinde başarıyla, sağlıkla ve huzurlu bir
şekilde, orta öğretim hayatınızı noktalıyorsunuz. Aynı başarıyı yükseköğrenim hayatınızda da
sürdürmenizi diliyorum. Okulumuzun adını en yükseklere taşıyacağınıza gönülden
inanıyorum. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir. Eğitimde
başarının anahtarı sevgidir. Bizler de sizleri, sevgiyle ve bilgiyle donatmaya çalıştık. Zaman
içerisinde, okulunuzdan çok iyi bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, birçok şey bildiğinizin
farkına varacaksınız. Öğretmenleriniz sizleri, ilimiz ve ülkemiz koşullarına göre oldukça
yeterli, doğru teknik bilgilerle donatmaya çaba ve gayret gösterdiler. Herkesin bir hedefi
olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek
zorundasınız. Sadece çalışkan olmak, bazen tek başına yetersiz kalabilir. Kendinize doğru
hedefler belirleyin. Hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin. Hedefe ulaşmada size
yolunuzu, aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir. Önünüze belki bir
sürü engeller çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek, fakat asla, ama asla
yılmayacaksınız. Başarılı olmak adına dikilecek, dik duracak, engelleri tek tek aşacak, başarı,

mutlu ve özlemini çektiğiniz güzel bir yaşam süreceksiniz inşallah. Dürüst, ahlaklı, kendini
bilen, kendine inanan ve güvenen meslek sahibi gençler olarak Sizin için, yakınlarınız için,
ülkeniz için yapabileceğiniz çok şeyler var. Henüz işin çok başındasınız. Kontrollü, kararlı,
sabırlı ve sebatlı gençler olarak gelecekte de pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza
inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir
"İşinizi zamanında ve doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam felsefenizin bir
parçası olmalıdır. Hiç unutmayın ki; dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir.
Biliyorsunuz ki, iyi ve başarılı bir insan olmak ayrıcalıktır. Göreceksiniz ki; uzun dönemde
kazanan hep siz olacaksınız. Siz değerli gençlerin yetişmesinde emeği geçen tüm idareci ve
öğretmenlerimize, anne ve babalara, okul aile birliğimizin değerli temsilcilerine, okulumuzun
tüm çalışanlarına, okulumuzun bu seviyeye gelmesinde emeği geçen OSB’mizin
Yöneticilerine ve çalışanlarına, özellikle şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, bahtınız,
ufkunuz, gönlünüz açık olsun."
Konuşmanın ardından mezun olan 113 öğrenciye diplomaları verildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17734.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Hayırlı “Mucit” evlat
Sivas’ta ortaokul öğrencisi Cemre Şahin, 5 yaşındaki kardeşini gece kontrol eden ve sürekli
uykusu bölünen annesi için alarmlı yorgan geliştirdi. Mucit evlat daha önce brusella hastası
annesi için evde peynir yapımını sağlayan düzenek hazırlamıştı.
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Daha önce Dışarıdan alınan süt ve süt ürünlerini yedikten sonra rahatsızlanan brusella hastası
annesi Samiye için evde peynir yapabileceği bir düzenek yapan ve bu düzenekle 5. Ulusal
Çocuk Kongresine gitmeye hak kazanan Mevlana Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki
Şahin, yine annesi için başka bir projeye imza attı.
Ailenin iki çocuğundan bir olan Cemre, 5 yaşındaki kardeşi Yunus Emre'nin geceleri üzerinin
açılıp açmadığını kontrol etmek amacıyla sürekli uykusu bölünen ve gece
uyanamayacağı korkusuyla bazı ilaçlarını içmeyen annesi için alarmlı yorgan yaptı. Cemre,
kardeşinin yorganına mıknatıs ve yatağına elektrik sistemi yerleştirdi. Yunus Emre üzerini
açtığında birbirinden uzaklaşan yorgandaki mıknatıs ve yataktaki elektrikli mekanizma, anne
Samiye'nin odasına kurulan ışıklı ve sesli alarm sisteminin devreye girmesini sağlıyor.
Kızı Cemre'nin kurduğu sistem sayesinde sürekli uyanmak zorunda kalmayan anne, hem
ilaçlarını almaya hem de düzenli uyumaya başladı.
"Uyanabilmek için bazı ilaçlarını almıyordu"

Haftada 2 gün Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde de eğitim gören Cemre Şahin, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin uyurken sık sık üzerini açtığını ve annesinin de
gece uyanabilmek için ilaçlarını almadığını söyledi.
Bu duruma çok üzüldüğünü belirten Şahin, "Gece kardeşim 5-6 kez uyanıyor ve üzerini
açıyordu. Annem de bazen geceleri hiç yatmıyor, durmadan kalkıp kardeşimi kontrol etmek
zorunda kalıyordu. Kolay uyanabilmek için de alması gereken bazı ilaçlarını
almıyordu. İlaçlarını alamadığında da uykusuz, yorgun ve halsiz oluyordu. Bu da bizi
olumsuz etkiliyordu" diye konuştu.
30 liraya mal oldu
Şahin, annesi için yorgan ile yatağa monteli alarm sistemi yapmayı
düşündüğünü, öğretmenleriyle görüştükten sonra proje için kablo, alarm düzeneği, beşik,
yatak, yorgan ve mıknatıs aldığını anlattı.
Projenin yaklaşık 30 liraya mal olduğunu ve her evde rahatlıkla kullanılabileceğini dile
getiren Şahin, "Annem artık ilaçlarını alabilecek. Annem için faydalı bir proje yaptım. Annem
de çok sevindi, artık gece rahat rahat uyuyabilecek. Bu mekanizma sayesinde annem geceleri
sürekli kalkıp kardeşimin üzerini açıp açmadığını kontrol etmek zorunda kalmayacak.
Kardeşim uyurken üzeri açılınca annemin odasında hem ışık yanacak hem alarm çalacak.
Annem de uyanıp kardeşimin üzerini örtebilecek" dedi.
Şahin, projenin patentini alıp geliştirmeyi düşündüğünü kaydetti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17735.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

22 kilogramlık kitleyle 18 yıl
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği doktorları, 65 yaşındaki bir
hastanın karnından 22 kilogramlık iki kitle çıkardı.
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ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Ayşe Çetin, karnında büyüyen kitle ile nefes
alamama, hareket edememe ve yemek yiyememe gibi şikayetlerle hastaneye
başvurdu. Yapılan muayenede Çetin'in karnının içinde diyafram kasına kadar, akciğerlere
baskı yapan 50 santimetre ile 20 santimetre büyüklüğünde kitleler tespit edildi. Gerekli
tetkiklerden sonra ameliyata alınan Çetin'in karnından toplam ağırlığı 22 kilogram olan iki
adet kitle çıkarıldı.
ERÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Dolanbay, bu büyüklükte bir kitleyle çok sık karşılaşılmadığını belirtti. Bu tür kitlelerin
büyümeye başladığında ameliyatla alındığını anlatan Dolanbay, "Fakat hastamız hastaneye ve
doktora gelmekten biraz korkmuş. Çevresindekilerin 'ameliyattan çıkamazsın' sözlerinden
etkilenmiş. Hastadan çıkan kitlenin patolojik incelemesini de yaptık ve onların sonucunda da

hastamızın yaşantısını etkileyecek sıkıntılı bir sonuç çıkmadı. Şu an hastamızı takip
ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dolanbay, her kadında görülebilecek bu hastalık için yılda bir kez gerekli kontrolleri
yaptırmak gerektiğini, bu tür kitlelerin ameliyatla kolaylıkla çıkarılabildiğini aktardı. Ayşe
Çetin ise başarılı bir ameliyatla karnındaki kitleyi çıkaran doktorlara teşekkür etti. Karnındaki
kitlelerin 18 yıl önce tespit edildiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:
"Ameliyattan korktum. 18 yıl doktora gitmedim. Daha önce ağrım, şikayetim yoktu. Baktım
ağrılar çoğaldı, hareket etmekte zorlanıyorum, yemek yiyemiyorum, oğlumun ısrarı üzerine
hastaneye geldim. Doktorum beni kurtardı. Şimdi çok mutluyum." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17736.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17737.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Durakta ‘çöp’ var
Kayseri Kocasinan Belediyesi’ne bağlı Yemliha Mahallesi'nde otobüs durağının önünde
bulunan çöp konteyneri mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi.
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Kayseri Kocasinan Belediyesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde otobüs durağının önüne
konulan çöp konteyneri dikkat çekti. Mahalle sakinlerinden bazıları belediye çalışanlarını
suçlarken, bazıları bu olayın belediye ile alakası olmadığını vatandaştan kaynaklanan bir
durum olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Turhan "durağın yeri burası değil
insanlar evlerine yakın olması için yerini değiştiriyor" iddiasında bulundu.

Fotoğrafın, ‘Kayseri Trafik, Kaza ve Yol Durumu’ adlı facebook sayfasında paylaşılmasından
sonra durumun düzeltildiği bilgisi verildi.
Haber: Ufuk Çamdal-Tuğba Öztürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17738.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Otomobil kanala düştü
Kayseri’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala
düşerek asılı kaldı.
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Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyunda meydana gelen olayda
S.Ö.’nün (48) sürücüsü olduğu 38 KZ 842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Asılı kalan otomobilde sürücü S.Ö.
yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin
bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17739.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Kıyam Ayı Ramazan Hoş Geldin
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HAYAT KAYNAĞIMIZDAN HAYATİ MESAJLAR
“Ey inananlar! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki saadete
erişesiniz.
Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin
için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran'da, peygamberin size şahit olması, sizin de
insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Artık, namaz kılın, zekat verin,
Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!” Hacc 77-78

Rükû ve secde etmek kulluğun gereği aynı zamanda kullukta bağlantının en kuvvetli
evreleridir. Rükûumuz ve secdemiz yalnız Allah’adır. Rabbimiz O ve ibadet, O’ndan
başkasına da yakışmaz.
Adımız Müslüman işimiz Allah yolunda canlarımızla ve mallarımızla cihad. Gayret bizden
başarı Allah celle celaluhu’dandır.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Zeyd b. Erkam radiyallahu anh'dan:
(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Şüphesiz ben size kendisine sarıldıkça asla sapmayacağınız iki şey bırakıyorum: Biri
ötekinden daha büyük ve gökyüzünden yeryüzü ne uzanan bir ip niteliğinde olan Allah'ın Ki
tabı. Diğeri Ehli beytim olan yakınlarım.
Bunlar havzuma gelinceye dek birbirinden ayrılmayacaklar Bunlar hakkında benden sonra ne
yapacağınıza iyi bakıp dikkat edin!" [Tirmizî.)
İmran İbni Hüseyin (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Mescidde, Rasulullah (aleyhissalâtu
vesselâm)'ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Benî Temim kabilesinden bir grup insan geldi.
Onlara:
"Ey Benî Temim, size müjde olsun!" diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen:
"Bize müjde verdin. Öyle ise (beytü'lmâlden) iki kere bağış yap!" diye talepte bulundular.
Onların bu cevabı karşısında Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yüzünden rengi attı. Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın huzuruna (Hayber'in fethi sırasında) Yemen halkından
bir grup (Eş'ârî) girmişti. Onlara:
"Ey Yemenliler! Benî Temim'in kabul etmediği müjdeyi siz bari kabul edin!" dedi. Onlar:
"Kabul ettik ey Allah'ın Resulü!" dediler ve arkadan ilâve ettiler:
"Biz dinimizi öğrenmeye ve bu (yaratılış) işinin başı ne idi, onu senden sormaya geldik!"
dediler. Bunun üzerine Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm), mahlûkatın ve Arş'ın başlangıcını
anlatmaya başladı:
"Bidayette Allah vardı, O'ndan önce başka bir şey yoktu. O'nun Arş'ı suyun üzerinde
bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Sonra zikr (denen kader defterinde ebede kadar
cereyan edecek) her şeyi yazdı."
[Buhârî, Megâzî, 67, 74, Bed'u'l-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizî, Menâkıb, 3946)
ESMA ÜL HÜSNA
ER-REŞİD (celle celâluhu): İnsanları hayırlı yollara irşat eden. Her işi faydalı, hiçbir
tedbirinde yanılmayan, hiçbir takdirinde hikmetsiz şey bulunmayan.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
SABIR
Acıya katlanma, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etme, aklın ve dinin
gösterdiği yolda sebat etme.
Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere
katlanmak ancak sabır ile olur. Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat,
sabretmekle mümkündür. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve
nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa
gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı koyabilmek ve bunların
üstesinden gelebilmek için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır.
Bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı bu güzel
özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir.
Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır. "Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir" (elBakara, 2/153, 155).
Sabrın sonu selamettir, başarıdır. Sabır acıdır. Fakat sonucu tatlıdır. Hz. Peygamber (s.a.s);
"Sabreden başarıya ulaşır' ; "Sabır başarının anahtarıdır"; "Sabır bir ışıktır"; "Sabır cennet

hazinelerinden bir hazinedir"; "Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende birçok hayır
vardır" buyurarak sabrın faziletini anlatmıştır.
Sabrın sonu selâmettir. Sabır, iman ve ibadetin, ilim ve hikmetin, kısaca bütün faziletlerin
başıdır. Sabırlı insan iyi insandır. İyi işler yapıp birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin
kurtuluşa ereceklerini Allah Teâlâ haber vermiştir. Sabır zafere giden yoldur (el-Asr, 103/13).
Hz. Peygamber (s.a.s); "Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen
tahammüldür" (Buhârî, Cenâiz, 32) sözüyle bir felaketle ilk karşılaştığı zamandaki sabrın
önemini vurgulamıştır. Sabretmek, mahkûmiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız
tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses
çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir.
Bunlara karşı içten elem duymak ve bunlarla mücadele etmek gerekir. İnsana kendi gücü ve
iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılayabileceği ihtiyaçları
karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Rasulullah (s.a.s); Ya Rabbi!
Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım" (Buhari, Cihad, 25) diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:
"Mü ‘minin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız
mü'mine özgüdür. Zira sevinirse şükreder. Bu ise onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse
sabreder. Bu da onun için hayırlıdır" (Riyâzüs-Sâlihin, 1, 54).
Bizim için mutlaka hayırlı olduğuna inandığımız sabır, bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır.
Allah’ın dinini tebliğ ederken hepsi çeşitli sıkıntılara uğramış, kendilerine eziyet edilmiş,
yurtlarından çıkarılmış. Hükümdarlar tarafından zindana atılmış ama onlar daima
sabretmişlerdi. Kuran-ı Kerimde peygamberlerin sabrını dile getiren pek çok ayet-i kerime
vardır. Rasûlüllah’ın hayatı ise baştan sona en güzel sabır örnekleri ile doludur. Bu sebeple
her Müslümana düşen görev, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek, Allahtan sabır dilemek
ve sabırlı olmaktır.
ASRI SAADET’TEN İZLER
SAFİYYE BİNT ABDİLMUTTALIB
Safiyye, Allah'ın dinini korumak için müşrik bir erkeği öldüren ilk Müslüman kadındır.
Erkeklerin, onun hakkında binlerce hesap yaptığı bu doğru düşünceli ve ağırbaşlı hanımefendi
kimdir? İslâm'da müşrik bir erkeği öldüren ilk kadın olan bu kahraman hanım sahabe kimdir?
Müslümanlara, Allah yolunda kılıç kuşanan ilk süvariyi yetiştiren bu kararlı kadın kimdir?
Evet, bu kadın; Kureyş'in Haşim oğulları sülâlesinden, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) halası Safiyye
Binti Abdilmuttalib'tir. Bu büyük hanımefendinin uzun ve bereketli ömrü o günlerde altmışa
doğru ilerlemekte olmasına rağmen, savaş meydanlarında, tarihin daima hayret ve övgüyle
taptaze bir dille zikrettiği önemli davranışları vardır. Bunlardan sadece ikisi bize yeter.
Birincisi Uhud'da, diğeri de Hendek'te. Uhud'da, Allah yolunda savaşmak için Müslüman
askerleriyle birlikte bazı kadınlar da harbe katılmıştı. Safiyye su taşıyıp susayanlara veriyor,
ok ve yayları düzeltiyordu. Bunların yanında onun başka bir gayesi vardı. Bütün teferruatıyla
harbi görmekti. Bunun hayret edilecek bir tarafı yoktu! Çünkü harp meydanında kardeşinin
oğlu Allah'ın Rasulü Muhammed vardı.
Allah, Safiyye bint-i Abdilmuttalib'den razı olsun. O, Müslüman kadınının nadide bir örneği
idi. O, kendi kendini eğitti ve eğitimini sağlam yaptı.
Öz kardeşinin öldürülme felâketi ile karşı karşıya geldi de ona güzelce sabretti.
Musibetler onu sınadığında, karşısında ihtiyatlı, akıllı ve cesur kadını gördü...
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17740.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Kur’an’da bilmenin anlamı ve gayb
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Kur’an kavramları içerisinde bulunan ‘gayb’ üzerinde çok kafa yorulan kavramlar arasındadır.
Bu kavram üzerinde çok durulmasına rağmen zihinlerde vuzuha kavuşmamış konulardan
biridir. Gayb kavramı incelenirken onunla yakından ilgili olan Kur’an kelimeleri üzerinde pek
durulmamış ‘gayb’ kavramı daha çok çağrıştırdığı anlamlar üzerinden yola çıkılarak
anlaşılmaya çalışılmıştır. Biz ise farklı bir metot izleyerek ‘gayb’ kavramıyla alakalı
kelimelerden yola çıkarak ‘gayb’ kavramını çözmeye çalışacağız.
‘Gayb’ kelimesini anlamaya çalışırken dikkate alacağımız ilk kelime Türkçe’ye bilmek
olarak çevrilen ‘ilm’ kelimesidir. ‘İlm’ mastarının fiili ve türevleri Kuran’da yüzlerce ayette
geçer. Bu kelimenin geçmiş zaman (mazi) şimdiki-geniş zaman (muzari) fiil kullanımlarına
baktığımız zaman var olmayan bir olgu için bu fiilin kullanılmadığını görürüz. Yani var
olmayan bir olgu için herhangi bir varlık onu bildi.(alime) biliyor (ya’lemu) denilmez. Bu
fiilin kullanılmasının ön şartı bilinen (ilmedilen) olgunun bilme anında var olmasıdır.
Gelecekte var olacak veya geçmişte var olmuş bir olgunun kendisinin şu an bilinmesi
(ilmedilmesi) Kuran’daki kullanıma göre mümkün olmayan bir şeydir
“ Muhakkak sizden mücahitleri ve sabredenleri bilinceye kadar sizi deneyeceğiz, haberlerinizi
de deneyeceğiz.” (47 Muhammed 31)
“Allah içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi
sandınız?“ (3 Ali İmran 142)
“ Ey peygamber ellerinizdeki esirlere de ki; ‘Eğer Allah kalplerinizde bir hayır bilirse sizden
alınanın daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”(8 Enfal 70)
“…Şu anda üzerinde bulunduğun kıbleyi Resul’e uyanları ökçeleri üzerinde dönenlerden
(ayırıp) bilmek için yaptık…”(2 Bakara 143)
“Sonra iki gruptan hangisini kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini bilmek için onları
dirilttik”(18 Kehf 12)
“…Kendisinde çetin bir sertlik ve insanlara faydaları bulunan demiri indirdik. Allah gayb ile
kendisine ve resullerine kimin yardım ettiğini bilmesi için.” (57 Hadid 25)
( Ayrıca bkz. 34/21, 3/140, 5/94, 5/97, 9/16, 72/28, 2/187, 2/235, 8/23, 8/66, 48/18, 73/20 )
Yukarıdaki ayetlerde Allah için kullanılan ‘bilmesi için’, ‘ bilir’, ‘bilecek’,’bildi’ gibi ifadeler
çoğu meallerde ‘ortaya çıkarmak’, ‘ayırmak’, ‘belirtmek’ gibi anlamlarla Türkçeye
çevrilmiştir. Bunun sebebi meal sahiplerinin Allah Teala’ya ‘bilmesi için’, ‘bilecek’, ‘bilirse’,
‘bildi’ gibi ifadeleri uygun görmemelerinden kaynaklanmaktadır. Ancak böyle hareket
edilmekle zihinlerdeki sorular cevaplanmış oluyor mu, yoksa üzeri küllenerek Arapça
bilmeyen meal okuyucusundan mesele saklanıyor mu? Elbette buradaki iyi niyeti
sorgulamıyoruz ancak her iyi niyet Kuran meali yapılırken anlamın bu şekilde zorlanmasını
haklı çıkarmaz.
Lukman süresinin son ayeti olan 34. Ayetin mealini vererek konuyu biraz daha açmak
istiyorum.

“Saatin bilgisi (İlmu-s saah) Allah’ın katındadır. Yağmuru indirir, Rahimlerdekini bilir. Hiç
bir nefis yarın ne kazanacağını anlamaz.(dirayet etmez) Hiçbir nefis nerede öleceğini
anlamaz.(dirayet etmez) Şüphesiz Allah Alimdir, Habirdir” (31 Lukman 34)
Aslında dikkatli şekilde okunduğunda bu ayet konuyu tamamen açıklığa kavuşturmaktadır.
Öncelikle Allah gelecekte yaşanacak olan saati O bilir (ilmeder) demeyip, saatin bilgisi (ilmi)
Allahın katındadır demektedir. İnsanlar için de yarın kazanılacak şeyler ve o insanın nerede
öleceği konusunda da ‘ilm’ kökünden gelen ‘ta’lemu’ (bilir) denilmeyip anlamak, kavramak
anlamlarına gelen ‘dera’ (dirayet) fiilini kullanıyor. Ancak mevcut bir nesne olan ana
rahmindeki cenin için ise bilir (ya’lemu) fiilini kullanıyor. O halde ayet bize açıkça gösteriyor
ki ancak var olan olgular bilinebilirler (ilmetmek anlamında) Var olmayan olguların ise
kendileri değil onlara ait bilgilerin bilinebilineceğini ‘ saatin ilmi Allah’ın katındadır’
bölümünden anlıyoruz. Bilinen saatin kendisi değil onun bilgisidir. Bunun böyle olması –
hâşâ- Allah’ın bilgisinde bir eksiklik meydana getirmez ve bilginin kesin oluşuna da zarar
vermez. Bu var olmayan şeyin kendisinin bilinmesinin muhal (imkânsız) oluşuyla ilgilidir.
On yıl önce çekilmiş kamera kaydındaki bugün izlediğimiz görüntülerin, kayda aldığımız
kimselerin şu andaki kendi gerçek görüntüleri olmamasına benzer. Ancak bu görüntülerdeki
bilgilerde bir şüphe yoktur. Görüntü doğrudur fakat görüntüsü çekilmiş kişi şu anda mevcut
değil veya başka bir haldedir. Gelecekle ilgili bilgi ise bunun tam tersidir. Elimizde görüntü
var fakat görüntüdeki varlık henüz var olmamıştır. Bunun Allah Teala için çok kolay olduğu
Hadid süresi 22. ayette belirtiliyor;
“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan
önce bir kitapta olmasın. Bu Allaha çok kolaydır.” (57 Hadid 22)
Bu ayette açıkça görülüyor ki henüz olmamış fakat ilerde olacak bir olgu Allah için gizli
değildir. Onun bilgisi bir kitaptadır. Bazıları Allah’ın zamandan münezzeh olduğunu
söyleseler de bununla ilgili Kur’an’da açık bir delil yoktur. Yine Allah zamanla kayıtlıdır
sözü de Kur’an’daki açık bir ayete dayanmaz. O halde kesin bir şekilde ifade edilerek Allah
zamandan münezzehtir denilememesi gerektiği gibi Allah zamanla kayıtlıdır da denilmesi
doğru değildir. Yine Allah katındaki zamanın işleyişinin bizim için geçerli olan zamandan
farklı işlediği (izafiyet) tezinin de Kur’an’dan kesin bir delili yoktur. Olmuş ve olacak
olayların bilgisi, kaydı, yazgısı Allah tarafından bilinir. Şu an olmakta olanların ise kendileri
Allah tarafından bilinmektedir.
“Senin içinde bulunduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kuran’da okuduğun herhangi
bir şey ve sizin işlediğiniz her hangi bir iş yoktur ki ona daldığınızda, biz sizin üzerinde
şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden saklı
kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın”(10
Yunus 61)
Anlıyoruz ki kitapta olan hiç değişmiyor, iş olmadan olduğu gibi iş olduktan sonra da hep
aynı kalıyor. Bu ise Allah’ın bilgisindeki kesinliği gösteren açık bir delildir. Öyle bir bilgi ki
bütün ayrıntılara nüfuz eden hiçbir şeyi dışarıda ve uzakta bırakmayan, insan aklının ve
idrakinin hayal bile edemediği bir umman. Öyle ki yedi denizi katıp mürekkep yapsak
ağaçları kalem etsek tüketip bitiremeyeceğimiz bir incelik ve korkunç bir ayrıntı.
Olmuş ve olacak olanın bilgisi Allah katında olması sebebiyle onun gelecek ile ilgili bilgisi de
kesindir. İnsan için ise böyle bir durum yani gelecekte olacak ile ilgili kesin bir bilgi söz
konusu olmaz. Lukman suresi 34. ayette insan için gelecekle ilgili konular hakkında ‘Dera’
(dirayet) fiilini kullandığını görmüştük Kuran da insan için gelecekle ilgili bilgi söz konusu
olduğunda başka bir kullanım ise zan kelimesidir..
“ O ikisinden kurtulacağını zannettiği adama dedi ki; efendinin yanında beni an/ hatırla.
Efendisine söylemeyi şeytan ona unutturdu da hapiste üç ila beş yıl (en fazla dokuz yıl) daha
kaldı.”(12 Yusuf 42)

Hz. Yusuf hapisteki iki arkadaşının rüyasını bir delile dayalı olarak yorumlamış onlardan
birinin kurtulacağı bilgisine ulaşmıştır. Hazreti Yusuf’un ulaştığı bu bilgi doğru olsa da
gelecekle ilgili olunca ‘zanne’ (zannetmek) fiili ile ifade edilmiştir. Kıyamet Suresinin 25-28
ayetleri de aynı konuyla ilgilidir.
“Kendisine beli büken bir azabın yapılacağını zannetmekte “ (75 Kıyamet 25)
“Can köprücük kemiğine dayandığında ‘tedavi edecek kim?’ denir. Kendi de bir ayrılığın
olduğunu zannetti.”(75 Kıyamet 26,27,28)
25.ayette azabın gelmesi an meselesi olmuş hesap görülmüş ve o insan doğru bilgiyle biliyor
ki azap çok yakında olmasına rağmen yine de o azap gelecek zamanda olacağı için ‘alime’
fiiliyle değil de ‘zanne’ fiiliyle ifade ediliyor. 28. ayetteki ölüm ise yaklaşmış ama henüz
gelmemiştir. Az sonra ölecek olan kimse doğru şekilde biliyor ki çok kısa bir süre sonra
ölecek fakat olay yine gelecek zamanda vuku bulacak.
%1 ihtimal de olsa içerisinde şüphe anlamı barındıran ‘zanne’ fiilini Allah Teala kendisi için
Kuran’ın hiçbir yerinde kullanmaz. Yine bu bize gösterir ki O’nun bilgisinde şüphe kesinlikle
yoktur.
‘Gayb’ kelimesi ile “İlm’ (bilmek) kelimesi arasında Kuran’da sıkı bir bağlantının var
olduğunu görürüz. Gayp kapalı, saklı olmasına karşılık bilinme imkânı olan şeydir. Bilinme
imkânı ise az önce üzerinde durduğumuz, bilinecek şeyin şu anda mevcut olması ile ilgilidir.
Şu anda mevcut olmayan olgular Kuran da gayp olarak isimlendirilmez. Birçok ayette ‘gayb’
kavramı bize ‘şehadet’ kelimesinin zıttı olarak verilir.
“ Gaybı ve şehadeti bilendir”
Bu pasaj Kur’an’da şu ayetlerde geçer; 6/73 , 9/94, 9/105, 13/9, 23/92, 32/6, 39/46, 59/22,
62/8, 64/18
‘Şehadet’ için şu tanımlamayı yapabiliriz; ‘Şehadet’ algı alanı içinde olan açık olan gizli ve
uzak olmayandır. ‘Gayb’ ise:Kur’an’daki bu kullanıma göre tam olarak şehadetin zıttı yani
şehadet olmayandır. Aslında çok sade biçimde yukarda sure ve ayet numaralarını verdiğimiz
ayetlerde geçen bu pasajda gaybın tanımı yapılmaktadır. Bu tanım çok kısa ve çok net ve
anlaşılır bir tanımdır. Gayb; Allah dışındaki varlıklar için şehadet olmayan gizli, kapalı, uzak
olan ve aynı zamanda mevcut olan şeylerdir. ‘Şehadet’ ve ‘gayb’ kelimelerinin kullanımı
aslında Allah dışındaki varlıklara göre yapılan bir anlamlandırmadır. Allah için bir şey gizli
iken aşikâr, aşikâr iken gizli olmaz. Bu anlamda onun için var olan her şey şehadettir
diyebiliriz. Dilimizde kullandığımız kaybolmak (gaib olmak) kelimesi yok olmayı değil algı
alanı dışına çıkmayı ifade eder. Bu anlamdaki kullanım Kur’an’da gayb kelimesinin
kullanıldığı anlamla aynıdır. Gayb bir anlamda Allah dışında her hangi bir varlığa gizli olan, o
varlık tarafından görülüp hissedilemeyen her şeydir.
İlmetmek (bilmek) için ön şart ilmedilecek olgunun mevcut olması gerekliliğini tekrar
hatırlayacak olursak gaybın da bilinmesi mümkün olduğuna göre ‘gayb mevcut olan fakat
herhangi bir sebepten ötürü Allah Teala dışındaki varlıklar için bilinemeyen şeydır’ dememiz
gerekecektir. Bizim itikadımıza göre Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şeyin olması mümkün
değildir. Geçmişte olmuş gelecekte olacak bütün olgular bir kitapta yazılı olmasıyla ilgili
ayetleri zikretmiştik. O halde bu olgular şuan mevcut olmadıklarından, onların kendilerini
bilmek mümkün olmadığı için onların kendileri gayb tanımı içine girmezler. Gayb tanımı
içine giren ve bilmenin (ilmetmenin) konusu olan ise mevcut olmayan o olguların kendileri
değil bilgileridir.
“Gördün mü ayetlerimizi inkâr edeni ve bana mal ve oğul verilecek diyeni? O gabya mı
muttali oldu yoksa Rahman’ın katından bir söz mü aldı?” ( 19 Meryem 77-78)
Ayette geçen Gayb ‘mal ve oğlun’ kendisi değil bilgisini haber veren veya vermeyen yazıdır,
kayıttır. Bu yazı bütün yazıların ve bilgilerin kaynağı olan Allah’ın katındaki kitaptır. Olayın
gelecekle ilgili olmasından dolayı olayın kendisi değil bilgisi gaybtır.

Lokman suresi 34. ayette henüz gerçekleşmemiş olan saatin bilgisinin Allah katında olması
gibi saatin kendisi gayb değil bilgisi gaybtır. Bu bilgiyi olmamış bir olayın kamera kaydındaki
görüntüsüne benzetebiliriz. Bu bizim için mümkün olmayan Allah Teala için çok kolay olan
bir iştir.
Elbette varlıklar arasında gayb ve şehadet sınırı değişiktir. Hatta aynı varlık grubu içinde bile
bu sınır farklılaşabilir. Örneğin; gözleri görmeyen bir kimse için 2 metre ilerisindeki bir nesne
gayb alanına girdiği halde gören bir kimse için 200 m.. mesafede bile aynı nesne şehadet alanı
dışına çıkmayabilir. Gözleri gören kimse için de 2 metre mesafede bu nesnenin şehadet
alanında olması ile 200 m. mesafede şehadet alanında olması birbirinden farklıdır. Ancak
Allah Teala için mesafe gibi engellerin doğuracağı bilgi farklılığı söz konusu olmaz. Her ne
durumda olursa olsun şehadet alanında olan bir olguyu bizim kavramamız her zaman eksik ve
parçacıdır. Çoğu zaman muhatap olduğumuz kişilerin sadece bir tarafını gördüğümüz, hatta o
kişinin sadece yüz ve ellerini gördüğümüz halde o kişiyi gördüğümüzü söyleriz. Allah’ın
şehadeti bilmesi bizim bu parçacı bilgimizden çok başkadır. Hem şahadeti bilmek sadece
görmek ile sınırlanacak bir hadise olmayıp komplike bir olaydır. Sağlam olan insan için beş
duyudan bahsedebiliyoruz. Ancak bütün varlıklarda bu duyuları beş ile sınırlandırmak ne
kadar doğru olur? Hele Allah Teala için bu kıyasın yapılması bile beş duyuya sahip insan için
kabili mümkün olmayan bir iddia olsa gerek.
Gayb kavramı çoğunlukla iki bölüme ayrılarak tanımlanmıştır;1-Mutlak Gayb , 2-İzafi Gayb
Mutlak Gayp Allah Teala’dan başkası tarafından bilinmesi mümkün olmayan gayb olarak
tarif edilir. Gaybın asıl anlamı Mutlak Gayb üzerinde ortaya çıkar
İzafi Gayb ise Allah dışındaki varlıkların bir kısmı tarafından bilinmesi mümkün olan gaybtır.
Bir kısım varlıklara göre gayb diğer kısmına göre ise şehadettir. Bu anlamı ile İzafi Gayb tam
olarak gayb alanı içerisinde değerlendirilmeyebilir.
Son birkaç yılda, Abdülaziz Bayındır ve Mustafa İslamoğlu hocalar tarafından birbirine
benzer iki tez geliştirildi. Bu tezlerin açıklanması yukarıdaki yazımdan sonra olduğu için bu
yazımda hocaların isimlerini zikretmemiştim. Ancak şimdi bu yazı bağlamında bu iki tezi
eleştirme ihtiyacı hasıl oldu.
Abdülaziz Hoca tezini geliştirdiğinde yanlış anlama olmaması için hocayı tekrar tekrar
dinledim. Önce tezinden anladığımı daha sonra ise anladığıma göre eleştirisini yapayım. Hoca
şöyle diyor; “Allah gaybı bilir, fakat gelecekte olacak olaylar gayb değildir. Bu gelecekte
olacak olaylardan insan iradesiyle olmayanlar Allah tarafından bilinir fakat insan iradesiyle
meydana gelenler ise hiçbir varlık tarafından bilinemez.”
Gelecekte olacak bütün olayların bilgilerinin Allah katında olduğunu ve bu bilgilerin Allah
tarafından bütün ayrıntılarıyla bilindiğini yukarıda izah etmiştim. Burada bu delilleri tekrar
etmeyeceğim. Ancak burada Hocanın tezindeki çok açık paradoksu göstermeye çalışacağım.
Bir anlığına Allah’ın gelecekte olacak kulunun iradeli eylemlerini bilmediğini, iradesiz
olguları ise bildiğini varsayalım. Bu durumda yeni dünyaya gelecek bir çocuğun kim
olduğunu ve ne zaman doğacağını Allah bilir mi, bilmez mi? Anne babasının iradeli eylemi
sonucu olduğu için anne baba açısından bilmez dememiz, fakat çocuk açısından dünyaya
gelmesi iradesiz bir olgu olduğu için bilir dememiz icap eder. Veya evinde ısınmak için
sobasını yakan bir kişi, iradeli bir eylem yaparak Dünyayı dolayısıyla da evreni ısıtmakta,
saldığı gazlarla atmosferi değiştirmektedir. Bununla birlikte bu eylemiyle birçok kimyasal ve
biyolojik reaksiyona sebep olmaktadır. Bu değişim evren içerisinde her ne kadar çok küçük de
olsa hiçbir zaman soba yakma eyleminin evrene etkisi sıfır olmayacaktır. O halde iradeli
eylemler evrendeki gidişatı ve var olan bilgileri değiştirmektedir. Yani iradesiz olgular iradeli
eylemlerden etkilenerek değişmektedir ve ondan bağımsız da değildir. O halde iradeli
eylemleri bilmek mümkün değilse iradesiz olguları da bilmek (ilmetmek) mümkün
olmayacaktır. Burada açık bir paradoksun yani çelişkinin olduğu görülür. Onun için Hocanın
öncelikle iç tutarlılığı olan tezleri ileri sürmesi gerekir ki üzerinde ciddi değerlendirmeler

yapılabilsin. Bence Abdülaziz Hocanın bu paradoksal düşünceyi devam ettirebilmesinin
mantıki bir dayanağı yoktur. Bu tezi, kendisinin dile getirdiği birçok kıymetli fikri de gölgede
bırakmaktadır. Davranışlarıyla örnek olan alimlere çokça ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde
Hoca bir çok sevenini bu teziyle sukut-i hayale uğratmıştır. Biz kendisinden, daha önce
savunduğu bir çok fikrinden ferağat etme cesaretine de şahit olduk. O halde Hocaya temsil
ettiği misyonu hatırlatır bu tip hatalarla misyonuna zarar vermemesini ve tevhidi, doğru dini
insanlara bu tip paradokslardan kurtularak anlatmaya devam etmesini isteriz. Son zamanlarda
takındığı sert uslûbundan dolayı da ona ‘’rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır’’
ayetini hatırlatırız.
Yine kendisinden faydalandığımız ve faydalanmaya da devam ettiğimiz Mustafa İslamoğlu
Hoca da bizleri zaman zaman ziyadesiyle müteessir etmektedir. Kendisinin bizleri üzen siyasi
mesajlarla dolu demeçlerine ve git-gellerine girmeyeceğim. Benim burada eleştireceğim konu
(şerh demek çok zor olsa da) Kader Risalesi’nin şerhinde bize Allah’ın ilmi konusunda çözüm
olarak sunduğu Şia’daki Bedâ fikridir.(Bk. Sayfa 190) Bedâ fikrine göre, Allah Teala
gelecekte olacak olayları yazdıktan sonra bazılarını olaylar gerçekleşmeden değiştirebilir. Bu
fikre dayanak olarak ta Ra’d Suresi 39. Ayet delil kabul edilmektedir. Ancak ayette Allah
gelecekte olacağını yazdığı bilgiyi değiştirir dememektedir. Ayet ‘’Allah dilediğini siler
kitabın anası onun katındadır’’ demektedir. Yani silinen ana kitaptaki değil cari (yürürlükteki)
uygulama veya cari emir ve nehiylerdir. Buradan anladığımız şeriatlerin veya dönemsel
uygulamaların değişebileceği vurgusudur. Değiştirme veya nesh ise ancak emirde ve nehiyde
olabilir. Allah için haberde bir neshten bahsedilemez. Haberde nesh olması demek o haberin
doğru olmadığı veya yeni haberin de doğruluğunun garanti edilmediği anlamına gelir ki –
haşa- Allah Teala ikisinden de münezzehtir.
Burada akla gelen bir başka ihtimal ise Allah’ın gelecekteki haberi bilmeden yazmasıdır ki,
Allah Teala bundan da münezzehtir. O halde Abdülaziz Hocanın tezinde olduğu gibi burada
da açık bir paradoksal durum söz konusudur. Allah doğru bilgiyi yazmışsa bunun
değiştirilmesi söz konusu olamaz. Değiştirilebiliyorsa o bilgi doğru bilgi değildir. Çözüm
iddiasıyla ortaya konan bu tez bırakın meseleyi halletmeyi zihinleri bir çıkmazın tam ortasına
sürüklemektedir. M. İslamoğlu bu kitapta tezini garip bir cümleyle ispatlamaya çalışmaktadır.
“Bazıları Allah’ı hükmünün mahkumu görüyor, hükmünün hakimi göremiyor.” Terennümü
kulağa hoş gelen bu cümle ne anlama gelmektedir? Neyi ispatlayıp hangi esasa
dayanmaktadır? Hele zikre konu Allah Teala ise bu tür cümlelerin ne gibi bir ehemmiyeti
olabilir anlamak gerçekten güç. Bu türden kelime ve edebi oyunlarla bir şeyin ispatı mümkün
değildir. Allah gelecekte ne olacağını bilirse bu bilgisi (haşa) onu mahkum mu eder? Bu nasıl
bir sözdür? Veya bilmek bilen kişiyi mahkum eder, o halde gerçek bilgiden söz edilemez mi
diyeceğiz? Bu bağlamda Hocayı ilmi ciddiyete davet eder rabbimiz hakkındaki felsefik
paradokslarını kendi zihninden dışarı taşırmamasını talep ederiz.
Yine iki Hocanın da Mu’tezile kaderciliğinde ısrar etmelerini de anlamak güç. Şunu da
belirtmekte fayda vardır ki cebrî kader anlayışı zor zamanların itikadıdır ve Hz. Osman’ın
katli sonrası cereyan eden bir çok müessif hadiselerin vicdanlara baskısını azaltmak için
üretilmiştir. Bu mu’tedil olmayan iradeyi dışlayıcı tutum, zıttı olan aşırı iradeci tepkiyi
doğurmuştur. Halbuki ta vahyin başlangıcından günümüze kadar doğru irade anlayışı hep var
olagelmiştir. Burada doğru irade anlayışını tespit etmede temel espri şu olmalıdır: Bir kişi
kendi yaptığı kötülüğün sorumluluğunu Allah’a yükleyerek sorumluluktan kurtulmak
istiyorsa o şeytanı örnek alıyor demektir. Kim de başına gelen olumlu şeylerin şahsından
neşet ettiğini iddia ederek Allah’ın lûtfunu ve yardımını kabul etmiyorsa o da Kârun’un
yolundan gitmektedir. Ne Kârunlaşıp determinist çizgiye oturan anlayış ne de kendi iradesini
yok sayıp şeytanlaşan bir anlayışı savunabiliriz. Bu noktada hem Abdülaziz Bayındır hem de
Mustafa İslamoğlu’nun konuya yaklaşımını şahsen ben sağlıksız buluyorum. Aslında
yukarıda tahlile tabi tuttuğumuz paradoksal tezlerini geliştirme sebebi, tepkisel bir refleksle

ortaya çıkmış olan Mu’tezilî irade anlayışını yanlış vurgularla abartılı şekilde savunmalarıdır.
Bunu yaparken de bir yandan Kur’an’a dayanmayan görüş kabul edilemez derken bir taraftan
da kendi görüşlerine destek olan rivayet malzemesini de “Allah resulü şöyle buyurdu” diyerek
Peygamber (a.s) i de kendi görüşlerinin tasdikçisi yapmaktadırlar. Bu şahitlik diliyle
aktardıkları zanni haberleri Allah Resulüne kesin olarak atfetme icraatları, onların Dini
yorumlama usullerinin tutarsızlığını göstermektedir. Alimin konuyu ele alış derinliği ve iç
tutarlılığı muhalifleri tarafından dâhi kabul edilmişse o alim çok seviyeli bir yerde duruyor
demektir. Ancak yukarıda ele aldığımız iki tezin ele alınışındaki yaklaşımın sığlığını ben bu
iki kıymetli Hocaya da yakıştıramadım, artık takdir sizin…
Yazan: Mustafa Kâhya
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17741.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Sarıoğlan'da 'şehit mezarlarına' bakım
Sarıoğlan’da şehitler ve mezarlıkların bakım-onarım ve mezar çevrelerinin yeşillendirilmesi
çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

14 Haziran 2016 Salı 10:44

Belediye ekipleri bu günlerde, ilçe sınırlarındaki mezarlıklarda bulunan şehitlerin mezarları
başındaki Türk bayrağından, mezar çevrelerine kadar bakım-onarım yaparken, büyüyen otları
temizliyor ve yeni fidanlar dikiyor.
“Türk İslam inanışına göre ‘şehitler nurlanmış, gazileri onurlandırılmış’ bir milletiz.
Vatanımıza göz dikenleri denize döken, dosta güven düşmana korku salan, bu uğurda
gerekirse canını, kanını gözünü kırpmadan veren tüm güvenlik güçlerimizi ve diğer
şehitlerimizi unutmamız mümkün değil’ diyen Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız,
şehit ailelerinin yalnız bırakılmamasını önerdi. Başkan Yıldız ‘Vatan, millet, devlet için
canını verenleri unutmamız mümkün değil. Her zaman onlara minnet ve vefa borcumuz var”
dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17742.html
Erişim Tarihi: 14.06.2016

Abdullah Gül Kayseri’de
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri’ye geldi.
14 Haziran 2016 Salı 12:21

Havayolu ile Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrünnisa Gül’ü
Erkilet Havalimanı’nda Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Vali
Yardımcısı Gökhan Azcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay
Halil Uysal, AGÜ Rektörü Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer ilgililer
karşıladı.
Gece saatlerinde Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Sayın Gül 2 günlük programı
kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelecek ve bazı programlara katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17743.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Leyla Yıldırım’dan 5 gündür haber
alınamıyor
Geçtiğimiz Cuma günü evinden alış-veriş yapmak üzere ayrıldığı belirtilen Leyla
Yıldırım’dan yakınları 5 gündür haber alamıyor. Genç kadının hayatından endişe eden
yakınları yetkililerden yardım bekliyor.
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Kocasinan Kumarlı Mahallesi Kümeevler’deki evinden Cuma günü sabah saatlerinde
ayrılarak alış-veriş yapmak için bölgede bulunan giyim mağazalarına gittiği belirtilen 27
yaşındaki Leyla Yıldırım kayıplara karıştı.
Birisi 10, diğer ikisi 7 ve 1 yaşlarında 3 çocuk annesi olan Leyla Yıldırım, aynı gün akşam
olmasına rağmen evine dönmeyince yakınları olayı emniyete bildirdi.
Genç annenin kaçırılmış olması ihtimali üzerinde duran yakınları gözü yaşlı bir şekilde
kendisinden gelecek iyi haberleri bekliyorlar.
Leyla Yıldırım’ın İstanbul’da ikamet eden abisi olan Yakup Yıldırım kardeşinin geçtiğimiz
Pazar günü kendilerine gelme planları yaptığını ancak birden bire ortadan kaybolmasına bir
anlam veremediklerini söyledi.
Gözü yaşlı abi Yakup Yıldırım, “Kardeşim 12 Haziran Pazar günü İstanbul’a gelmeyi
planlıyordu. Önceden konuştuk ve sözleştik. Daha sonra aradığımda eşinden kaybolduğunu
öğrendim. Apar topar Kayseri’ye geldim. Aramadığımız bakmadığımız yer kalmadı.

Emniyette bizim gibi arıyor. Kardeşim o gün önce üzerine giyecek bir şeyler alıp daha sonra
ise çocukların okula giderek izin alma düşüncesiyle evden çıkmış. Tuhafiyeye uğrayıp
çıktıktan sonra bir daha gören olmamış. Okula uğramamış. Şüphelendiğimiz birileri yok.
Kardeşimin bir an önce bulunması en büyük temennimiz. Görenler ya da yerini bilenler Allah
rızası için 0 535 861 01 72 nolu telefona ihbarda bulunsunlar.” diye konuştu.
Haber Foto: Ramazan KARAKUŞ/Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17744.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye
geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
Zincidere'de bulunan 1. Komando Tugayı'nda askerlerle iftar açacak olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, gece saatlerinde Kayseri'den ayrılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17745.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Kur’an’da bilmenin anlamı ve gayb
Mustafa Kahya yazdı...
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Kur’an kavramları içerisinde bulunan ‘gayb’ üzerinde çok kafa yorulan kavramlar arasındadır.
Bu kavram üzerinde çok durulmasına rağmen zihinlerde vuzuha kavuşmamış konulardan
biridir. Gayb kavramı incelenirken onunla yakından ilgili olan Kur’an kelimeleri üzerinde pek
durulmamış ‘gayb’ kavramı daha çok çağrıştırdığı anlamlar üzerinden yola çıkılarak
anlaşılmaya çalışılmıştır. Biz ise farklı bir metot izleyerek ‘gayb’ kavramıyla alakalı
kelimelerden yola çıkarak ‘gayb’ kavramını çözmeye çalışacağız.

‘Gayb’ kelimesini anlamaya çalışırken dikkate alacağımız ilk kelime Türkçe’ye bilmek olarak
çevrilen ‘ilm’ kelimesidir. ‘İlm’ mastarının fiili ve türevleri Kuran’da yüzlerce ayette geçer.
Bu kelimenin geçmiş zaman (mazi) şimdiki-geniş zaman (muzari) fiil kullanımlarına
baktığımız zaman var olmayan bir olgu için bu fiilin kullanılmadığını görürüz. Yani var
olmayan bir olgu için herhangi bir varlık onu bildi.(alime) biliyor (ya’lemu) denilmez. Bu
fiilin kullanılmasının ön şartı bilinen (ilmedilen) olgunun bilme anında var olmasıdır.
Gelecekte var olacak veya geçmişte var olmuş bir olgunun kendisinin şu an bilinmesi
(ilmedilmesi) Kuran’daki kullanıma göre mümkün olmayan bir şeydir
“ Muhakkak sizden mücahitleri ve sabredenleri bilinceye kadar sizi deneyeceğiz, haberlerinizi
de deneyeceğiz.” (47 Muhammed 31)
“Allah içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi
sandınız?“ (3 Ali İmran 142)
“ Ey peygamber ellerinizdeki esirlere de ki; ‘Eğer Allah kalplerinizde bir hayır bilirse sizden
alınanın daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”(8 Enfal 70)
“…Şu anda üzerinde bulunduğun kıbleyi Resul’e uyanları ökçeleri üzerinde dönenlerden
(ayırıp) bilmek için yaptık…”(2 Bakara 143)
“Sonra iki gruptan hangisini kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini bilmek için onları
dirilttik”(18 Kehf 12)
“…Kendisinde çetin bir sertlik ve insanlara faydaları bulunan demiri indirdik. Allah gayb ile
kendisine ve resullerine kimin yardım ettiğini bilmesi için.” (57 Hadid 25)
( Ayrıca bkz. 34/21, 3/140, 5/94, 5/97, 9/16, 72/28, 2/187, 2/235, 8/23, 8/66, 48/18, 73/20 )
Yukarıdaki ayetlerde Allah için kullanılan ‘bilmesi için’, ‘ bilir’, ‘bilecek’,’bildi’ gibi ifadeler
çoğu meallerde ‘ortaya çıkarmak’, ‘ayırmak’, ‘belirtmek’ gibi anlamlarla Türkçeye
çevrilmiştir. Bunun sebebi meal sahiplerinin Allah Teala’ya ‘bilmesi için’, ‘bilecek’, ‘bilirse’,
‘bildi’ gibi ifadeleri uygun görmemelerinden kaynaklanmaktadır. Ancak böyle hareket
edilmekle zihinlerdeki sorular cevaplanmış oluyor mu, yoksa üzeri küllenerek Arapça
bilmeyen meal okuyucusundan mesele saklanıyor mu? Elbette buradaki iyi niyeti
sorgulamıyoruz ancak her iyi niyet Kuran meali yapılırken anlamın bu şekilde zorlanmasını
haklı çıkarmaz.
Lukman süresinin son ayeti olan 34. Ayetin mealini vererek konuyu biraz daha açmak
istiyorum.
“Saatin bilgisi (İlmu-s saah) Allah’ın katındadır. Yağmuru indirir, Rahimlerdekini bilir. Hiç
bir nefis yarın ne kazanacağını anlamaz.(dirayet etmez) Hiçbir nefis nerede öleceğini
anlamaz.(dirayet etmez) Şüphesiz Allah Alimdir, Habirdir” (31 Lukman 34)
Aslında dikkatli şekilde okunduğunda bu ayet konuyu tamamen açıklığa kavuşturmaktadır.
Öncelikle Allah gelecekte yaşanacak olan saati O bilir (ilmeder) demeyip, saatin bilgisi (ilmi)
Allahın katındadır demektedir. İnsanlar için de yarın kazanılacak şeyler ve o insanın nerede
öleceği konusunda da ‘ilm’ kökünden gelen ‘ta’lemu’ (bilir) denilmeyip anlamak, kavramak
anlamlarına gelen ‘dera’ (dirayet) fiilini kullanıyor. Ancak mevcut bir nesne olan ana
rahmindeki cenin için ise bilir (ya’lemu) fiilini kullanıyor. O halde ayet bize açıkça gösteriyor
ki ancak var olan olgular bilinebilirler (ilmetmek anlamında) Var olmayan olguların ise
kendileri değil onlara ait bilgilerin bilinebilineceğini ‘ saatin ilmi Allah’ın katındadır’
bölümünden anlıyoruz. Bilinen saatin kendisi değil onun bilgisidir. Bunun böyle olması –
hâşâ- Allah’ın bilgisinde bir eksiklik meydana getirmez ve bilginin kesin oluşuna da zarar
vermez. Bu var olmayan şeyin kendisinin bilinmesinin muhal (imkânsız) oluşuyla ilgilidir.
On yıl önce çekilmiş kamera kaydındaki bugün izlediğimiz görüntülerin, kayda aldığımız
kimselerin şu andaki kendi gerçek görüntüleri olmamasına benzer. Ancak bu görüntülerdeki
bilgilerde bir şüphe yoktur. Görüntü doğrudur fakat görüntüsü çekilmiş kişi şu anda mevcut
değil veya başka bir haldedir. Gelecekle ilgili bilgi ise bunun tam tersidir. Elimizde görüntü

var fakat görüntüdeki varlık henüz var olmamıştır. Bunun Allah Teala için çok kolay olduğu
Hadid süresi 22. ayette belirtiliyor;
“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan
önce bir kitapta olmasın. Bu Allaha çok kolaydır.” (57 Hadid 22)
Bu ayette açıkça görülüyor ki henüz olmamış fakat ilerde olacak bir olgu Allah için gizli
değildir. Onun bilgisi bir kitaptadır. Bazıları Allah’ın zamandan münezzeh olduğunu
söyleseler de bununla ilgili Kur’an’da açık bir delil yoktur. Yine Allah zamanla kayıtlıdır
sözü de Kur’an’daki açık bir ayete dayanmaz. O halde kesin bir şekilde ifade edilerek Allah
zamandan münezzehtir denilememesi gerektiği gibi Allah zamanla kayıtlıdır da denilmesi
doğru değildir. Yine Allah katındaki zamanın işleyişinin bizim için geçerli olan zamandan
farklı işlediği (izafiyet) tezinin de Kur’an’dan kesin bir delili yoktur. Olmuş ve olacak
olayların bilgisi, kaydı, yazgısı Allah tarafından bilinir. Şu an olmakta olanların ise kendileri
Allah tarafından bilinmektedir.
“Senin içinde bulunduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kuran’da okuduğun herhangi
bir şey ve sizin işlediğiniz her hangi bir iş yoktur ki ona daldığınızda, biz sizin üzerinde
şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden saklı
kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın”(10
Yunus 61)
Anlıyoruz ki kitapta olan hiç değişmiyor, iş olmadan olduğu gibi iş olduktan sonra da hep
aynı kalıyor. Bu ise Allah’ın bilgisindeki kesinliği gösteren açık bir delildir. Öyle bir bilgi ki
bütün ayrıntılara nüfuz eden hiçbir şeyi dışarıda ve uzakta bırakmayan, insan aklının ve
idrakinin hayal bile edemediği bir umman. Öyle ki yedi denizi katıp mürekkep yapsak
ağaçları kalem etsek tüketip bitiremeyeceğimiz bir incelik ve korkunç bir ayrıntı.
Olmuş ve olacak olanın bilgisi Allah katında olması sebebiyle onun gelecek ile ilgili bilgisi de
kesindir. İnsan için ise böyle bir durum yani gelecekte olacak ile ilgili kesin bir bilgi söz
konusu olmaz. Lukman suresi 34. ayette insan için gelecekle ilgili konular hakkında ‘Dera’
(dirayet) fiilini kullandığını görmüştük Kuran da insan için gelecekle ilgili bilgi söz konusu
olduğunda başka bir kullanım ise zan kelimesidir..
“ O ikisinden kurtulacağını zannettiği adama dedi ki; efendinin yanında beni an/ hatırla.
Efendisine söylemeyi şeytan ona unutturdu da hapiste üç ila beş yıl (en fazla dokuz yıl) daha
kaldı.”(12 Yusuf 42)
Hz. Yusuf hapisteki iki arkadaşının rüyasını bir delile dayalı olarak yorumlamış onlardan
birinin kurtulacağı bilgisine ulaşmıştır. Hazreti Yusuf’un ulaştığı bu bilgi doğru olsa da
gelecekle ilgili olunca ‘zanne’ (zannetmek) fiili ile ifade edilmiştir. Kıyamet Suresinin 25-28
ayetleri de aynı konuyla ilgilidir.
“Kendisine beli büken bir azabın yapılacağını zannetmekte “ (75 Kıyamet 25)
“Can köprücük kemiğine dayandığında ‘tedavi edecek kim?’ denir. Kendi de bir ayrılığın
olduğunu zannetti.”(75 Kıyamet 26,27,28)
25.ayette azabın gelmesi an meselesi olmuş hesap görülmüş ve o insan doğru bilgiyle biliyor
ki azap çok yakında olmasına rağmen yine de o azap gelecek zamanda olacağı için ‘alime’
fiiliyle değil de ‘zanne’ fiiliyle ifade ediliyor. 28. ayetteki ölüm ise yaklaşmış ama henüz
gelmemiştir. Az sonra ölecek olan kimse doğru şekilde biliyor ki çok kısa bir süre sonra
ölecek fakat olay yine gelecek zamanda vuku bulacak.
%1 ihtimal de olsa içerisinde şüphe anlamı barındıran ‘zanne’ fiilini Allah Teala kendisi için
Kuran’ın hiçbir yerinde kullanmaz. Yine bu bize gösterir ki O’nun bilgisinde şüphe kesinlikle
yoktur.
‘Gayb’ kelimesi ile “İlm’ (bilmek) kelimesi arasında Kuran’da sıkı bir bağlantının var
olduğunu görürüz. Gayp kapalı, saklı olmasına karşılık bilinme imkânı olan şeydir. Bilinme
imkânı ise az önce üzerinde durduğumuz, bilinecek şeyin şu anda mevcut olması ile ilgilidir.

Şu anda mevcut olmayan olgular Kuran da gayp olarak isimlendirilmez. Birçok ayette ‘gayb’
kavramı bize ‘şehadet’ kelimesinin zıttı olarak verilir.
“ Gaybı ve şehadeti bilendir”
Bu pasaj Kur’an’da şu ayetlerde geçer; 6/73 , 9/94, 9/105, 13/9, 23/92, 32/6, 39/46, 59/22,
62/8, 64/18
‘Şehadet’ için şu tanımlamayı yapabiliriz; ‘Şehadet’ algı alanı içinde olan açık olan gizli ve
uzak olmayandır. ‘Gayb’ ise:Kur’an’daki bu kullanıma göre tam olarak şehadetin zıttı yani
şehadet olmayandır. Aslında çok sade biçimde yukarda sure ve ayet numaralarını verdiğimiz
ayetlerde geçen bu pasajda gaybın tanımı yapılmaktadır. Bu tanım çok kısa ve çok net ve
anlaşılır bir tanımdır. Gayb; Allah dışındaki varlıklar için şehadet olmayan gizli, kapalı, uzak
olan ve aynı zamanda mevcut olan şeylerdir. ‘Şehadet’ ve ‘gayb’ kelimelerinin kullanımı
aslında Allah dışındaki varlıklara göre yapılan bir anlamlandırmadır. Allah için bir şey gizli
iken aşikâr, aşikâr iken gizli olmaz. Bu anlamda onun için var olan her şey şehadettir
diyebiliriz. Dilimizde kullandığımız kaybolmak (gaib olmak) kelimesi yok olmayı değil algı
alanı dışına çıkmayı ifade eder. Bu anlamdaki kullanım Kur’an’da gayb kelimesinin
kullanıldığı anlamla aynıdır. Gayb bir anlamda Allah dışında her hangi bir varlığa gizli olan, o
varlık tarafından görülüp hissedilemeyen her şeydir.
İlmetmek (bilmek) için ön şart ilmedilecek olgunun mevcut olması gerekliliğini tekrar
hatırlayacak olursak gaybın da bilinmesi mümkün olduğuna göre ‘gayb mevcut olan fakat
herhangi bir sebepten ötürü Allah Teala dışındaki varlıklar için bilinemeyen şeydır’ dememiz
gerekecektir. Bizim itikadımıza göre Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şeyin olması mümkün
değildir. Geçmişte olmuş gelecekte olacak bütün olgular bir kitapta yazılı olmasıyla ilgili
ayetleri zikretmiştik. O halde bu olgular şuan mevcut olmadıklarından, onların kendilerini
bilmek mümkün olmadığı için onların kendileri gayb tanımı içine girmezler. Gayb tanımı
içine giren ve bilmenin (ilmetmenin) konusu olan ise mevcut olmayan o olguların kendileri
değil bilgileridir.
“Gördün mü ayetlerimizi inkâr edeni ve bana mal ve oğul verilecek diyeni? O gabya mı
muttali oldu yoksa Rahman’ın katından bir söz mü aldı?” ( 19 Meryem 77-78)
Ayette geçen Gayb ‘mal ve oğlun’ kendisi değil bilgisini haber veren veya vermeyen yazıdır,
kayıttır. Bu yazı bütün yazıların ve bilgilerin kaynağı olan Allah’ın katındaki kitaptır. Olayın
gelecekle ilgili olmasından dolayı olayın kendisi değil bilgisi gaybtır.
Lokman suresi 34. ayette henüz gerçekleşmemiş olan saatin bilgisinin Allah katında olması
gibi saatin kendisi gayb değil bilgisi gaybtır. Bu bilgiyi olmamış bir olayın kamera kaydındaki
görüntüsüne benzetebiliriz. Bu bizim için mümkün olmayan Allah Teala için çok kolay olan
bir iştir.
Elbette varlıklar arasında gayb ve şehadet sınırı değişiktir. Hatta aynı varlık grubu içinde bile
bu sınır farklılaşabilir. Örneğin; gözleri görmeyen bir kimse için 2 metre ilerisindeki bir nesne
gayb alanına girdiği halde gören bir kimse için 200 m.. mesafede bile aynı nesne şehadet alanı
dışına çıkmayabilir. Gözleri gören kimse için de 2 metre mesafede bu nesnenin şehadet
alanında olması ile 200 m. mesafede şehadet alanında olması birbirinden farklıdır. Ancak
Allah Teala için mesafe gibi engellerin doğuracağı bilgi farklılığı söz konusu olmaz. Her ne
durumda olursa olsun şehadet alanında olan bir olguyu bizim kavramamız her zaman eksik ve
parçacıdır. Çoğu zaman muhatap olduğumuz kişilerin sadece bir tarafını gördüğümüz, hatta o
kişinin sadece yüz ve ellerini gördüğümüz halde o kişiyi gördüğümüzü söyleriz. Allah’ın
şehadeti bilmesi bizim bu parçacı bilgimizden çok başkadır. Hem şahadeti bilmek sadece
görmek ile sınırlanacak bir hadise olmayıp komplike bir olaydır. Sağlam olan insan için beş
duyudan bahsedebiliyoruz. Ancak bütün varlıklarda bu duyuları beş ile sınırlandırmak ne
kadar doğru olur? Hele Allah Teala için bu kıyasın yapılması bile beş duyuya sahip insan için
kabili mümkün olmayan bir iddia olsa gerek.
Gayb kavramı çoğunlukla iki bölüme ayrılarak tanımlanmıştır;1-Mutlak Gayb , 2-İzafi Gayb

Mutlak Gayp Allah Teala’dan başkası tarafından bilinmesi mümkün olmayan gayb olarak
tarif edilir. Gaybın asıl anlamı Mutlak Gayb üzerinde ortaya çıkar
İzafi Gayb ise Allah dışındaki varlıkların bir kısmı tarafından bilinmesi mümkün olan gaybtır.
Bir kısım varlıklara göre gayb diğer kısmına göre ise şehadettir. Bu anlamı ile İzafi Gayb tam
olarak gayb alanı içerisinde değerlendirilmeyebilir.
Son birkaç yılda, Abdülaziz Bayındır ve Mustafa İslamoğlu hocalar tarafından birbirine
benzer iki tez geliştirildi. Bu tezlerin açıklanması yukarıdaki yazımdan sonra olduğu için bu
yazımda hocaların isimlerini zikretmemiştim. Ancak şimdi bu yazı bağlamında bu iki tezi
eleştirme ihtiyacı hasıl oldu.
Abdülaziz Hoca tezini geliştirdiğinde yanlış anlama olmaması için hocayı tekrar tekrar
dinledim. Önce tezinden anladığımı daha sonra ise anladığıma göre eleştirisini yapayım. Hoca
şöyle diyor; “Allah gaybı bilir, fakat gelecekte olacak olaylar gayb değildir. Bu gelecekte
olacak olaylardan insan iradesiyle olmayanlar Allah tarafından bilinir fakat insan iradesiyle
meydana gelenler ise hiçbir varlık tarafından bilinemez.”
Gelecekte olacak bütün olayların bilgilerinin Allah katında olduğunu ve bu bilgilerin Allah
tarafından bütün ayrıntılarıyla bilindiğini yukarıda izah etmiştim. Burada bu delilleri tekrar
etmeyeceğim. Ancak burada Hocanın tezindeki çok açık paradoksu göstermeye çalışacağım.
Bir anlığına Allah’ın gelecekte olacak kulunun iradeli eylemlerini bilmediğini, iradesiz
olguları ise bildiğini varsayalım. Bu durumda yeni dünyaya gelecek bir çocuğun kim
olduğunu ve ne zaman doğacağını Allah bilir mi, bilmez mi? Anne babasının iradeli eylemi
sonucu olduğu için anne baba açısından bilmez dememiz, fakat çocuk açısından dünyaya
gelmesi iradesiz bir olgu olduğu için bilir dememiz icap eder. Veya evinde ısınmak için
sobasını yakan bir kişi, iradeli bir eylem yaparak Dünyayı dolayısıyla da evreni ısıtmakta,
saldığı gazlarla atmosferi değiştirmektedir. Bununla birlikte bu eylemiyle birçok kimyasal ve
biyolojik reaksiyona sebep olmaktadır. Bu değişim evren içerisinde her ne kadar çok küçük de
olsa hiçbir zaman soba yakma eyleminin evrene etkisi sıfır olmayacaktır. O halde iradeli
eylemler evrendeki gidişatı ve var olan bilgileri değiştirmektedir. Yani iradesiz olgular iradeli
eylemlerden etkilenerek değişmektedir ve ondan bağımsız da değildir. O halde iradeli
eylemleri bilmek mümkün değilse iradesiz olguları da bilmek (ilmetmek) mümkün
olmayacaktır. Burada açık bir paradoksun yani çelişkinin olduğu görülür. Onun için Hocanın
öncelikle iç tutarlılığı olan tezleri ileri sürmesi gerekir ki üzerinde ciddi değerlendirmeler
yapılabilsin. Bence Abdülaziz Hocanın bu paradoksal düşünceyi devam ettirebilmesinin
mantıki bir dayanağı yoktur. Bu tezi, kendisinin dile getirdiği birçok kıymetli fikri de gölgede
bırakmaktadır. Davranışlarıyla örnek olan alimlere çokça ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde
Hoca bir çok sevenini bu teziyle sukut-i hayale uğratmıştır. Biz kendisinden, daha önce
savunduğu bir çok fikrinden ferağat etme cesaretine de şahit olduk. O halde Hocaya temsil
ettiği misyonu hatırlatır bu tip hatalarla misyonuna zarar vermemesini ve tevhidi, doğru dini
insanlara bu tip paradokslardan kurtularak anlatmaya devam etmesini isteriz. Son zamanlarda
takındığı sert uslûbundan dolayı da ona ‘’rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır’’
ayetini hatırlatırız.
Yine kendisinden faydalandığımız ve faydalanmaya da devam ettiğimiz Mustafa İslamoğlu
Hoca da bizleri zaman zaman ziyadesiyle müteessir etmektedir. Kendisinin bizleri üzen siyasi
mesajlarla dolu demeçlerine ve git-gellerine girmeyeceğim. Benim burada eleştireceğim konu
(şerh demek çok zor olsa da) Kader Risalesi’nin şerhinde bize Allah’ın ilmi konusunda çözüm
olarak sunduğu Şia’daki Bedâ fikridir.(Bk. Sayfa 190) Bedâ fikrine göre, Allah Teala
gelecekte olacak olayları yazdıktan sonra bazılarını olaylar gerçekleşmeden değiştirebilir. Bu
fikre dayanak olarak ta Ra’d Suresi 39. Ayet delil kabul edilmektedir. Ancak ayette Allah
gelecekte olacağını yazdığı bilgiyi değiştirir dememektedir. Ayet ‘’Allah dilediğini siler
kitabın anası onun katındadır’’ demektedir. Yani silinen ana kitaptaki değil cari (yürürlükteki)
uygulama veya cari emir ve nehiylerdir. Buradan anladığımız şeriatlerin veya dönemsel

uygulamaların değişebileceği vurgusudur. Değiştirme veya nesh ise ancak emirde ve nehiyde
olabilir. Allah için haberde bir neshten bahsedilemez. Haberde nesh olması demek o haberin
doğru olmadığı veya yeni haberin de doğruluğunun garanti edilmediği anlamına gelir ki –
haşa- Allah Teala ikisinden de münezzehtir.
Burada akla gelen bir başka ihtimal ise Allah’ın gelecekteki haberi bilmeden yazmasıdır ki,
Allah Teala bundan da münezzehtir. O halde Abdülaziz Hocanın tezinde olduğu gibi burada
da açık bir paradoksal durum söz konusudur. Allah doğru bilgiyi yazmışsa bunun
değiştirilmesi söz konusu olamaz. Değiştirilebiliyorsa o bilgi doğru bilgi değildir. Çözüm
iddiasıyla ortaya konan bu tez bırakın meseleyi halletmeyi zihinleri bir çıkmazın tam ortasına
sürüklemektedir. M. İslamoğlu bu kitapta tezini garip bir cümleyle ispatlamaya çalışmaktadır.
“Bazıları Allah’ı hükmünün mahkumu görüyor, hükmünün hakimi göremiyor.” Terennümü
kulağa hoş gelen bu cümle ne anlama gelmektedir? Neyi ispatlayıp hangi esasa
dayanmaktadır? Hele zikre konu Allah Teala ise bu tür cümlelerin ne gibi bir ehemmiyeti
olabilir anlamak gerçekten güç. Bu türden kelime ve edebi oyunlarla bir şeyin ispatı mümkün
değildir. Allah gelecekte ne olacağını bilirse bu bilgisi (haşa) onu mahkum mu eder? Bu nasıl
bir sözdür? Veya bilmek bilen kişiyi mahkum eder, o halde gerçek bilgiden söz edilemez mi
diyeceğiz? Bu bağlamda Hocayı ilmi ciddiyete davet eder rabbimiz hakkındaki felsefik
paradokslarını kendi zihninden dışarı taşırmamasını talep ederiz.
Yine iki Hocanın da Mu’tezile kaderciliğinde ısrar etmelerini de anlamak güç. Şunu da
belirtmekte fayda vardır ki cebrî kader anlayışı zor zamanların itikadıdır ve Hz. Osman’ın
katli sonrası cereyan eden bir çok müessif hadiselerin vicdanlara baskısını azaltmak için
üretilmiştir. Bu mu’tedil olmayan iradeyi dışlayıcı tutum, zıttı olan aşırı iradeci tepkiyi
doğurmuştur. Halbuki ta vahyin başlangıcından günümüze kadar doğru irade anlayışı hep var
olagelmiştir. Burada doğru irade anlayışını tespit etmede temel espri şu olmalıdır: Bir kişi
kendi yaptığı kötülüğün sorumluluğunu Allah’a yükleyerek sorumluluktan kurtulmak
istiyorsa o şeytanı örnek alıyor demektir. Kim de başına gelen olumlu şeylerin şahsından
neşet ettiğini iddia ederek Allah’ın lûtfunu ve yardımını kabul etmiyorsa o da Kârun’un
yolundan gitmektedir. Ne Kârunlaşıp determinist çizgiye oturan anlayış ne de kendi iradesini
yok sayıp şeytanlaşan bir anlayışı savunabiliriz. Bu noktada hem Abdülaziz Bayındır hem de
Mustafa İslamoğlu’nun konuya yaklaşımını şahsen ben sağlıksız buluyorum. Aslında
yukarıda tahlile tabi tuttuğumuz paradoksal tezlerini geliştirme sebebi, tepkisel bir refleksle
ortaya çıkmış olan Mu’tezilî irade anlayışını yanlış vurgularla abartılı şekilde savunmalarıdır.
Bunu yaparken de bir yandan Kur’an’a dayanmayan görüş kabul edilemez derken bir taraftan
da kendi görüşlerine destek olan rivayet malzemesini de “Allah resulü şöyle buyurdu” diyerek
Peygamber (a.s) i de kendi görüşlerinin tasdikçisi yapmaktadırlar. Bu şahitlik diliyle
aktardıkları zanni haberleri Allah Resulüne kesin olarak atfetme icraatları, onların Dini
yorumlama usullerinin tutarsızlığını göstermektedir. Alimin konuyu ele alış derinliği ve iç
tutarlılığı muhalifleri tarafından dâhi kabul edilmişse o alim çok seviyeli bir yerde duruyor
demektir. Ancak yukarıda ele aldığımız iki tezin ele alınışındaki yaklaşımın sığlığını ben bu
iki kıymetli Hocaya da yakıştıramadım, artık takdir sizin…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17746.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Girişimcilikte yüksek ORAN
5480 kişiye eğitim: ORAN ve KOSGEB Kayseri, Sivas ve Yozgat İl Müdürlüklerinin
işbirliğinde yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri son hız devam ediyor. Yeni Genel
Sekreter Kamil Taşçı tarafından başlatılan TR72 Bölgesini girişimcilikte 1 numara yapmayı
ve bu yıl 6500 kişiye KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesini öngören
program Mart ayında uygulamaya geçti. Bu program ile aradan sadece 3 ay geçmesine
rağmen hedefin yüzde 84’üne ulaşarak Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 5480 kişinin
sertifikaya sahip olması sağlandı.
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Kayseri’de hedef Y kuşağı: Taşçı, “Kayseri zeki ve girişimci bir kentimiz fakat Y kuşağı
olarak adlandırabileceğimiz yaklaşık 430 bin genç nüfusta girişimcilik düşük düzeyde. Y
kuşağını girişimci yapmak, 330 bin Z kuşağına girişimciliği erken yaşlarda kodlamak üzere
çeşitli programlar geliştiriyoruz.” dedi.
Yozgat girişimcilikte Türkiye birincisi: Verdikleri eğitimlerde Yozgat’ın Türkiye’de ilk sıraya
yerleştiğini kaydeden Taşçı, “Bu sene için belirlediğimiz 1500 hedefini geçen ay aştık.
Yozgat’ta girişimcilik sertifikası alan girişimci aday sayımız da 2000’i geçti. Nüfusa oranla
Yozgat’ın girişimcilik eğitimlerinde bir numara olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.
50 Milyon TL harekete geçirilecek
Yürüttüğü başarılı çalışmalar ile dikkat çeken ORAN Genel Sekreteri Taşçı, “Girişimcilik
eğitim programlarında işletme oranı ilk yıl %15’ler ve ilk 5 yılda ise %30’lar dolayında. Bu
yıl hedefimiz bu eğitimler sayesinde KOSGEB’den ortalama 50 bin TL alan 1000 işletmenin
kurulması. Sadece bu yıl için bu eğitimler sayesinde 50 milyon TL kaynak harekete geçirilmiş
olacak. Bu işletmelerin ilk 3 yıl içinde % 80’i kapansa bile toplamda net 10 milyon TL’lik
işletmeler faaliyetine devam edecek. Toplamda 500 bin TL’ye mal olan bu eğitimler ile net 20
kat kazanım elde edilmesi söz konusu.
TR72 Bölgesinde 47 ilçemizin tümüne Girişimcilik Eğitimleri konusunda fırsat eşitliğini
sunmak için çaba gösteriyoruz. 58 bin km2 olan Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip
bölgemizde en uzak Gölova, Çekerek, Sarız, Gürün, Aydıncık, Yahyalı gibi ilçelerimizde
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile KOSGEB
Kayseri İl Müdürümüz Sn. Ahmet Özbekler, Sivas İl Müdürü Sn. Bahattin Ünal, Yozgat il
Müdürü Sn. Mustafa Işık’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği sayesinde bu
başarıyı yakaladık” dedi.
Yozgat girişimcilikte Türkiye’de ilk sırada
Verdikleri eğitimlerde Yozgat’ın Türkiye’de ilk sıraya yerleştiğini kaydeden Taşçı, “Bu sene
için belirlediğimiz 1500 hedefini geçen ay aştık. Yozgat’ta girişimcilik sertifikası alan
girişimci aday sayımız 2000’i geçti. Nüfusa oranla Yozgat’ın girişimcilik eğitimlerinde bir
numara olduğunu söyleyebiliriz. Yerelde inanılmaz bir taleple karşılaştık. Aynı durum,
Yozgat’ta proje başvurularında da ortaya çıktı. Yozgat’ta proje başvuru sayısı da 51’den 78’e
yükseldi. Son 5 yıllık ortalama 46 düzeyinde. Yozgat’ta TÜBİTAK Ar-Ge proje eğitimleri de
veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Girişimcilik eğitimlerinde farklılaştırmaya gidiyoruz”
Taşçı, kadın girişimciler için talebi karşılamak üzere ayrı gruplar oluşturduklarını da anlattı.
“Nitelikli Tarımsal Girişimcilik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında Girişimcilik, TeknoGirişimcilik, hizmet sektörü vd. alanlarda daha hedef odaklı eğitimler verilmesi öngörülüyor”
diyen Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü;
Kayseri’de Girişimcilikte Hedef: Y Kuşağı
“Kayseri zeki ve girişimci bir kentimiz fakat Y kuşağı olarak adlandırabileceğimiz yaklaşık
430 bin genç nüfusta girişimcilik düşük düzeyde. Erciyes Üniversitesi ile yaptığımız protokol
çerçevesinde talep eden üniversite öğrencilerine Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
vereceğiz. Y kuşağını girişimci yapmak, 330 bin Z kuşağına girişimciliği erken yaşlarda
kodlamak üzere çeşitli programlar geliştiriyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi ile Çocuk
Girişimciliğini destekliyoruz ve şu an pilot uygulamada 25 olan Çocuk Girişimci eğitimi alan
çocuklarımızı sayısını İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile işbirliği halinde nicelik ve nitelik
olarak daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz.
9 aydır yakaladığımız uyum ve ahenkli çalışma ortamı meyvelerini vermeye başladı. Bu
başarıyı ajans birim başkanları ve uzmanlarımızın özverisine borçluyuz. Kayseri, Sivas ve
Yozgat’ta hizmet etmek bizim için gurur vesilesidir. ”
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17747.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak
uyarısı
Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı
açıklamada, bölgenin batı kesimlerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün bölge
genelinde Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer yer etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, dün Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde etkili olan rüzgarın,
bugün ise bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli, saatte 50-70 kilometre
hızla eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle
meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç
ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve
tedbirli olmaları istendi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17748.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Ayakkabı boyacıları yer istiyor
Melikgazi İlçesi Cami-i Kebir etrafında ayakkabı boyacılığı yapanlar belediyeden kendilerine
sabit bir yer göstermelerini istiyor.

15 Haziran 2016 Çarşamba 10:46

Cami-i Kebir etrafında bedensel engeli olmalarına rağmen ekmek parası kazanmak için
ayakkabı boyacılığı yapan işçi emeklileri 41 yaşındaki Ömür Tarı ve Parkinson hastası 56
yaşındaki Metin Öz belediyeden kendilerine sabit bir yer göstermesini bekliyor. Büyükşehir
Belediyesi’nin Hunat ve Bürüngüz Camileri etrafında benzer uygulamasının olduğunu
belirten ayakkabı boyacıları, yer konusunda belediyeye resmen müracaat ettiklerini ancak
olumlu sonuç alamadıklarını belirttiler.
Zabıtalarla köşe-kapmaca oynamayalım
Bedensel engelli Ömür Tarı, ”Cenazelerde zabıtalar bizi yerimizden kovuyor. Başka yerlere
gitmemizi istiyorlar. Belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunduk. Yaz ve kış aylarında yer
sıkıntımız oluyor. Ancak belediye komisyon dahi kurmadan dilekçemize olumsuz karar
vermiş. Belediye yetkilileri nerede yer verirlerse biz orada ayakkabı boyamaya razıyız. Yeter
ki bir yerimiz olsun ve zabıtalarla köşe kapmaca oynamak zorunda kalmayalım” dedi.
Haber ve Foto : Turgay Akova
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17749.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Melikgazi-Cizre gönül hattı
Melikgazi Belediyesi Kayseri Valiliğinin koordinatörlüğünde Cizre’ye iaşe paketi ulaştıracak.
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Ramazanın bereket ve dayanışma ayı olarak bilindiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, yapılan yardımla Cizre’ye iaşe paketi gönderilmekle kalmayacağını,
Kayseri’den gönül köprüsü kurulacağını belirtti.
Toplumu toplum yapan değerlerin başında bireylerin acı ve tatlısı ile yaşamı paylaşmanın
olduğunu bunun yanında bireylerin birbirleri ile yardımlaşarak sosyal dayanışmayı
sergilediğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ramazan ayı toplumda bireylerin

birbirleri ile paylaşmanın ve yardımlaşmanın hazını yaşamaktadırlar. Böylece birlik ve
beraberliğin korunması ve devam ettirilmesi için büyük bir çalışma sergilenmektedir. Kısacası
Ramazan Ayı bireylerin kendi kendileri ile bir bakıma nefis muhasebesi yapması yanında
toplum olarak da paylaşma ve yardımlaşma yapmasına imkân tanımaktadır. Melikgazi
belediyesi olarak Şırnak ilinin Cizre ilçe halkına sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğini ve
çalışmasını sergileyerek Ramazan İaşe Paketi gönderilecektir. Terör mağduru vatandaşlarımız
ülkenin hangi köşesinde olursa olsun Melikgazi Belediyesinin yardım eli ve gönül sevgisi hep
onların yanında olacaktır” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17750.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

İldem Kooperatifi’nde neler oluyor?
Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında 46’sı ek olmak üzere 89 madde
görüştü. Meclisin 5. maddesinde yer alan Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki İldem
Kooperatifine ait arsanın nazım imar planı tadilatı yapılması ile ilgili kararın alındığı sırada
söz alan MHP Özvatan Meclis Üyesi Mustafa Akpınar, Ak Partili üyelere şu soruyu sordu:
“Neden daha önce bu maddeyi onaylamadınız da, bir buçuk yıl sonra aynı maddeyi
onaylıyorsunuz? Nasıl ikna oldunuz? ikna olmak için ne yaşadınız?”
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı renkli ve tartışmalı konulara
sahne oldu. Meclisin kalpaklısı MHP Özvatan Meclis Üyesi Mustafa Akpınar, sıcak havalarda
bile neden kalpak giymeye devam ettiğini anlattığı meclis toplantısının konuşulan ismi oldu.
Akpınar, Meclis gündemindeki 5. ve 19. maddelerde yer alan hükümlerden dolayı üye sayısı
çok olan Ak Parti grubuna soru sordu ve uyarılarda bulundu. Akpınar, üyelerin verdikleri
kararlardan dolayı “ağır ceza mahkemesinde” yargılanma risklerinin olduğunu söyledi.
Kooperatifte zenginlere hizmet
Kas romatizması olduğu içi yaz kış sürekli kalpak ile dolaşan ve mecliste renkli bir sima
olarak görev yapan Mustafa Akpınar İldem kooperatifinin imajına uygun olmayan şekilde
zenginlere villa yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Akpınar,” Geçmiş yıllarda bu madde aynı
şekilde meclis gündemine geldi. Ak Partili üyeler ısrarla hayır demelerine rağmen, bir buçuk
yıl sonra ‘evet’ demeleri bizi şaşırttı. Bunun sebebini sordum. Bu zaman diliminde nasıl ikna
oldunuz? İkna olmak için ne yaşadınız?
İldem arazisinde yoğunluk transferi var. Bir kısmını bağ sayfiye alanına, diğer kısmını yüksek
yoğunluklu alana çeviriyorlar. Burada amaç zenginler için villa evleri yapmak. İldem
kooperatifinin villaya merak sarması, zenginlere yatırım yapması imajına uygun değil.
Paralel yapı suçlaması
O arazinin asıl sorun başka. Arsanın belediyeden satın alınırken soru işareti var. Paralel örgüt
davasından gözaltına alınan ve serbest bırakılan isimlerin bu arsada alıcı kimliği ile yer alması
asıl sorundur. Bu isimlere belediye tarafından bu arsalar satıldı. Büyükşehir Belediyesi paralel

yapıya yakın olmadıklarını söylemelerine rağmen, ne kadar yakın olduklarını göstermek için
açıklamada bulundum. Bunları anlatmaya çalışıyoruz” dedi.
Yeşil alan krizi
Meclis gündemine 19. madde olarak gelen ve mayıs ayı meclis kararlarının incelenmesi
sırasında yine söz alan Mustafa Akpınar, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketine 140 bin
metrekare usulsüz arsa tahsis edildiğini söyledi. Bu kararların kanun karşılığında ağır cezalar
gelebileceğini belirten Akpınar, “yeşil alanlar haksız ve usulsüz yere elektrik şirketine
veriliyor. Bunun yanlış olduğunu geçen ayki toplantıda dini açıdan söyledim.
Anlamadılar. Bu gün de yasal olarak anlattım.
Kanun müsaade etmiyor
Bir yeşil alanı alıp kamusal alan yapacaksanız yerine o bölgeden bir yeşil alan getirmek
gerekiyor. Planlı alanlar yönetmeliği ve İmar planı hazırlama yönetmeliği bunu emrediyor.
Buna rağmen Kayseri ve Civarı Elektrik şirketine bu alan bağışlanıyor. Bu güne kadar
Kayseri’nin yeşil alanlarından 140 bin metrekare yer verilmiş. Bu kadar metrekare yeşil alan
Kayseri’de eksik. Bunun doğru olmadığını bütün toplantılarda söylüyoruz ve karşı çıkıyoruz.
Bu konuda imar planı hafif kalmış durumda. Bunu eleştiriyoruz. Düzeltilmesi içi gerekeni
yapacağız. Mahkeme yolu açıktır. Bunun yasal karşılığı, bu maddeye evet diyenler ve
onaylayanlar, ağır ceza mahkemelerinde yargılanacak” açıklamasında bulundu.
Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17751.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Kur’an Ayı Ramazan
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Her Ramazan-ı Şerif’te olduğu gibi bu Ramazan’da da Müslümanlar yüce kitabımız Kur’an-ı
Kerim’le daha çok buluşuyor, Kur’an ayı da denen 11 ayın sultanının bereketinden daha çok
nasiplenmeye çalışıyorlar. Mü’minler; kalplerini, zihinlerini ve yaşantılarını Kur’an ile
mamur kılmak, gönüllerini bu yüce kitabın mesaj ve anlam dünyasından mahrum bırakmamak
için evlerinde ve camilerde Kur’an’la daha sık hemhal oluyorlar.
Kayseri’deki tarihi camilerden Hunat, Cami-i Kebir ve Kurşunlu da günün her saatinde
Kur’an aşkı ve şuurunu bir kez daha pekiştirmek için gelenlerle dolup taşıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17752.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

CHP’de ayrılık rüzgârı
CHP Kayseri İl Yönetimindeki peş peşe gelen istifalar dikkatleri Başkan Feyzullah Keskin’in
üzerine çekti. Keskin bir kalemde, iki başkan yardımcısı, il saymanı ve il sekreteriyle yollarını
ayırmak zorunda kaldı. Kayseri kamuoyu “CHP’de neler oluyor?” derken başkan Feyzullah
Keskin, “ Her şey yolunda! Yolumuza arkadaşlarımızla devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.
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Geçen hafta CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ile kişisel düşünce ayrılığına giren İl Saymanı
Müge Deliorman’ın istifası beraberinde üç ismin daha parti yönetimindeki görevlerinden
ayrılma kararı almalarına neden oldu. Deliorman’ın yanı sıra başkan yardımcıları Berrin
Özen, Bülent Koca ve İl sekreteri Asef Türkdönmez istifaların nedeni olarak il başkanı ile
yönetim kurulu arasındaki görüş ayrılığı gerekçe olarak gösterdi.
Gözler Başkan Keskin’de
CHP İl Yönetim Kurulunda bir anda ortaya çıkan istifalar yönetimin tamamen düşmesi
tehlikesini ortaya çıkardı. Üye sayısı 24 olan CHP İl Yönetiminde istifa sayısı 13 ve üzeri
olması durumunda Keskin ve ekibinin görevi otomatik olarak düşmüş olacaktı. İstifaların
devam edecek olması dedikoduları ortada dolaşırken Kayseri kamuoyunda gözler başkanlığı
tehlikede gibi görünen Feyzullah Keskin’in üzerinde toplandı. Sakin ve kararlı görünen
Keskin, il yönetiminde sorun olmadığını ve çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
“Yönetim devam ediyor”
Yönetim Kurulunda olan istifaları normal olarak karşılayan Feyzullah Keskin, “Yönetim
organizasyonlarında bu tür olaylarla karşılaşmak normaldir. Bir arkadaşımızın kişisel olarak
hareket etmesinden dolayı kaynaklanan ve devam eden bir durumdur. Arkadaşımızla düşünce
ayrılığı olduğundan dolayı istifasını istemiştim. Durumu kişiselleştirerek beraberinde diğer
arkadaşları yanında götürdü. İstifaların yerine yedek üyelerden takviye ederek
çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstifa eden arkadaşlarımla fikirsel
tartışmamız ve ayrımcılığımız yoktur. Birlikte çalıştığımız dönemlerde yaptıkları
hizmetlerden dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17753.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Hikmet Ayı Ramazan Hoş Geldin
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Hayat kaynağımızdan hayati mesajlar
Fetih Suresinden
1 - Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik.
2 - Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve
seni doğru yola iletir.
3 - Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
4 - İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve
yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.
5 - Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan
cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir
kurtuluştur.
6 - Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a
ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına
gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası
ne kötü bir yerdir!
7 - Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
8 - Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
9 - Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve
sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Veda Hutbesi
Peygamberimizin Allahü teâlâ tarafından insanlara, doğru yolu göstermek için
görevlendirilmelerinden sonra mübarek ağızlarından çıkan her söz, mana ve hakikatler
yönünden beşeriyete birer rehberdir. Bunlardan “Veda Hutbesi” olarak bilinen son haclarında
buyurdukları hususların ise ayrı bir ehemmiyeti vardır. “Veda Hutbesi” değişmez prensip,
kânun ve nizamlar olarak on dört asırdır, bütün insanlığa ulaşabildiği seviyenin çok üstünde
bir insan hakları anlayışı getirmiştir. Peygamberimiz Veda Hutbesinde buyurdular ki:
“Hamd, Allahu teâlâya mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yarlığanmak diler ve O’na tövbe
ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahu teâlâya sığınırız.
Allahu Teâlânın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur.
Veda Hutbesinden…
"Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir
daha buluşamayacağım.
"İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu
şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle
mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.
"Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Oda sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya
çekecektir. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu

vurmayınız!Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada
bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.
"Ashabım! "Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.biliniz ki faizin her
çeşidi kaldırılmıştır.Allah böyle hükmetmiştir.İlk kaldırdığım faizde Abdulmuttalibin oğlu
(amcam)Abbas’ın faizidir.lakin ana paranız size aittir.ne zulmediniz nede zulme uğrayınız…
ESMA ÜL HÜSNA
El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce olan Allah celle celaluhudur.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
BÜYÜK HAZİNEMİZ, ŞÜKÜR
Verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalP ile gösterilen
saygı ve karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği
anıp sahibini övme.
Türkçede kullanılan teşekkür ve şükran kelimeleri de aynı köktendir.
Şükür üç şekilde eda edilir:
1- Dil ile: Nimet vereni anmak, onu övmek ve bu hususta dil ile yapılabilecek şeyi yapmakla
olur. Yüce Allah Hz. Muhammed (s.a.s)'e onun vasıtasıyla bütün insanlara bu hususta şöyle
seslenmiştir: "Rabbinin nimetine (ihsanına) gelince, onu minnet ve şükranla an" (ed-Duha,
93/11).
2- Kalp ile: Kalp ile nimeti vereni tanımak ve onu tasdik etmektir.
3- Fiil ile: Bu da, vücudun bütün organlarıyla olur. Her çeşit nimeti veren Allah'ın emir ve
yasakları, vücudun hangi organını ilgilendiriyorsa, o organın, Allah'ın emir ve yasaklarına
uygun hareket etmesini sağlamak gerekir.
Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyrulmaktadır:
"Gerçekten İbrahim, Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak
koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru
yola iletmişti" (en-Nahl, 16/120, 121).
"Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar (geniş) leğenlerden, sabit
kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükredin! Kullarımdan şükreden azdır!"
(Sebe', 34/13).
Allah Teâlâ'nın Davud ailesine şükredin şeklindeki hitabı, "Allah'a ibadet edin, fiil ve
hareketlerinizle şükrü yerine getirin" demektir. (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Mısır 1977, V, 62;
Muhammed Ali es-Sabûnî, Safvetu't-Tefâsîr, İstanbul 1987, II 548).
Yüce Allah Kur'an'da insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla
insanın da buna karşı Allah'a şükretmesinin gerektiğini bildirmiştir:
"Siz hiç bir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size
kulaklar, gözler ve kalpler verdi" (en-Nahl, 16/78).
"Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin
için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları üzerine dururken, üzerlerine Allah'ın ismini anınız
(ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıkmış olacağından) onlardan
hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu
hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik" (el-Hac, 22/36).
Bu ve benzeri bütün nimetlerin şükrü, onları Allah'ın yolunda kullanmak ve onun rızası için
münasip yerlere sarf edip değerlendirmektir.
Şükrün tam karşılığı küfürdür. Verilen her nimete karşı şükrü ifa etmek gerekir.
ASRI SAADETTEN İZLER
Hz. Âmir Bin Füheyre (r.anh)
KAZANAN ADAM
Âmir bin Füheyre hazretleri, Tufeyl bin Abdullah'ın çobanıydı. Nice yıllar her şeylerini
kaybedip, insanlıklarını unutmuş kimselere hizmet etti. Ama bütün hizmetlerinin karşılığı,
sadece karın tokluğuydu. Belki karınlar toktu, fakat ruhlar açtı.

Günler böyle ızdıraplar içinde geçip gitti. Nihayet beklenen İslâm güneşi, Mekke'de doğdu ve
etrafa yavaş yavaş ışıklarını saçmaya başladı. İslamla müşerref olanlar, Onun manevi lezzetini
tattılar. Tadını alan bir daha onu bırakamadı. İnsan, kalbe giren bu ilâhî aşktan ayrılabilir
miydi? Bu ilâhi aşka tutulanlardan biri de Âmir bin Füheyre hazretleriydi.
Âmir, "Bu vücut mutlaka bir gün toprak olacak, nefsin elinde bir oyuncak olan bu beden
mutlak çürüyecek, öyleyse bu dünyada bu kadarcık işkenceye dayanıversin" diye düşündü. Bu
düşünce zinciri akıp gitti. Artık Âmir bin Füheyre hazretleri, yüce dinin emirlerini;yerine
getirmeye başladı. Kınayanın kınamasından; kızanın kızmasından çekinmedi. Bu yüzden
çeşitli işkencelere maruz kaldı.
Amir bin Füheyre hazretleri, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'e ait sütlü davarları uygun vakitlerde
mağaranın önüne getirdi. Peygamber efendimiz ve Hz. Ebu Bekir'in yiyecek ve içeceğini
temin etti. Böylece onlarla beraber hicret etme şerefine de kavuştu.
Rasûlullah efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanları birbirine kardeş
yaptığında, Amir bin Füheyre'yi de Ensârdan Haris bin Evs ile kardeş yaptı.
Âmir bin Füheyre hazretleri, Bedir ashabından oldu. Hicretten sonra, Medine'de bir araya
gelen Müslümanlar, gittikçe artarak kuvvetlenmekteydi. Bu vaziyet, müşrikleri iyice
endişelendirdi. Nihayet Müslümanlarla müşrikler arasında Bedir ve Uhud gibi savaşlar oldu.
Amir bin Füheyre hazretleri bu savaşların her ikisine katılmak saadetine kavuştu. Her iki
savaşta da Müslümanlar az olmasına rağmen, kendilerinden kat kat fazla olan düşmanı
mağlup ettiler..
Bi’ri Maune ve Hüzün
İslama hizmet etmek için giderken, uğradıkları saldırıda, şehit olanlar arasında yer alan, Amir
bin Füheyre'nin vaziyeti daha bir başkaydı.
Şehit edilişi sırasındaki gördükleri hâdiseyi, müşriklerin, kısa akıllarıyla anlamaları,
kavramaları zordu. Azgın müşriklerin, sırtından saplamış oldukları mızrak, göğsünü yarıp
çıkmıştı. Kanlar fışkırmaktaydı. Bu kan, alelade bir insan kanı değil, Resul-i Ekrem (sav)'in
müsaadesiyle İslâm'ı ve Kur'ân-ı Kerîm’i öğretmek için yola çıkmış bir sahabenin mübarek
kanıydı. Cebbar bin Sülmâ anlatır:
Müslümanlardan, beni, İslâm dinine davet eden birine, arkasından mızrağımı sapladım.
Mızrağımın demirinin onun göğsünden çıktığını gördüm. Bu esnada kendisinin, "Vallahi
kazandım" dediğini işittim.
Kendi kendime,
"Adamı öldürdüğüm halde, kazandığı ne acaba" dedim. Mızrağımı çıkarıp Dahhâk bin
Süfyân'a gittim. Amir'in sözünü naklettim. Dahhâk,
"Onun maksadı, Cenneti kazandım demektir" dedi ve Müslüman olmamı tavsiye etti. Ben de
Müslüman oldum. Müslüman olmama Amir'den işittiğim söz ve kendisinin göğe yükseltilmesi oldu." Şehadeti dahi İslamı tebliğ etti ve bir insan daha kazandı.
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17754.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Kayseri'de en çok okunan kitaplar
Kayseri'de mayıs ve haziran aylarında en çok okunan kitapları Sahabiye Medresesi’ndeki
Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata'dan öğrendik. Kayseri'de en çok okunan ilk yedi kitabın
isimleri ve içerikleri şöyle:
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Eyvallah 2 - Hikmet Anıl Öztekin
Hikmet Anıl Öztekin yeni kitabı ‘’ Eyvallah 2 ’’ ile bize ‘merhaba’ derken aslında devam
eden bir seri sunmuş oluyor. ”Elif Gibi Sevmek’ ile hayatımıza girdi. Ardından bu kitabın
ikincisini yayımladı. Sonra ”Eyvallah” demişti ve şimdi de bu kitabın devamını bizimle
paylaşmış oluyor.
Medeniyetler ve Şehirler- Ahmet Davutoğlu
Her kitabın kendine has bir zihnî serüveni vardır. Gözlem ya da tahayyül ile başlayan,
sorularla açılan, analizlerle parçalara ayrılarak derinleşen ve açıklayıcı kavramsal/teorik
çerçevelerle bütünleşerek ete kemiğe bürünen ya da kelama/yazıya dökülen bir zihnî serüven.
Medeniyetler ve Şehirler, böylesi bütüncül bir zihnî serüvenin parçası olarak görüldüğünde
gerçek anlamına kavuşacaktır.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan
peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz.Yapıtlarında insanların görünmeyen
yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor.
Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?) dair,
yanıtlanması zor sorular soruyor.
Lontano - Jean Cristophe Grange
Jean-Chrıstophe Grangé'den Kongo-Fransa-Belçika üçgeninde tüyler ürpertici, soluk soluğa
bir kovalamaca.
Onlar ölümsüzlüğün sırrına vâkıf olanlardı. İntikam hissiyle yanıp tutuşan, kötülüğün
öncüleriydi. Zamanın ve mekânın ötesine geçebilenlerdi. Afrika'nın derinliklerinden
getirdikleri kara büyüleriyle aklın sınırlarını aşanlardı.
Aşkla İmtihan - Dr. Muhammed Bozdağ
Her bekâr gencin, aşkını aramadan önce okuması gereken bir kitap Aşkla İmtihan! Kitap;
aşkla imtihan yoluna sıralanan türlü tuzakları, binlerce gerçek hayat kesitinden derlenmiş
deneyimleri, örnekleyerek açıklıyor.
Aşk 5 Vakittir - Mehmet Yıldız
"Gelirken sen getirmediğin, giderken de gitmelerine mani olamadığın hiçbir şeye benim
diyemezsin. Benim diyemediğin şeyden hak talep edemezsin. Hak talep edemediğin şeyden
şikâyet edemezsin. Ama aldandın bir kere. Damarlarına kadar işlemiş haram sevdaya
mukabil, sana şah damarından daha yakın olduğunu söyleyen bir Rabbin vardı."
Oğuz Kağan Diriliş - Lokman Aydoğan
Kadim Türk piramitlerini kimler, neden yapmıştı? Burada saklanan sır neydi? İyi ile kötünün,
hak ile batılın arasındaki büyük savaşın perde arkasında kimler vardı? Büyük Tufan’dan önce

Hz. Nuh’un oğlu Yafes tarafından dövülen kutlu kılıç, çağlar sonra Türk milletinin kaderini
nasıl değiştirecekti? Türklere verilen görev neydi ve bu görevi yerine getirebilecekler miydi?
Bu soruların cevabı verildiğinde Ötüken’de kopan fırtına tüm bozkırı saracak!
Destanlarımızın başkenti Ötüken’de başlayan macera yine Ötüken’de biterken siz de yeni bir
çağın başlangıcına adım adım şahitlik edeceksiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17755.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Sarız’da organik yumurta üretilecek
Sarız’da girişimci çiftçi, organik yumurta üretmek için tarlasını çiftliğe dönüştürdü.
Tavukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de tarlaya çeşitli bitkiler eken köylü organik
yumurta üretimine başladı.
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Sarız’ın İncedere Mahallesinde girişimci Yılmaz Tunç, 5 dekarlık tarlasının ortasına taş ve
kerpiç ’den kümes yaparak, tavuk çiftliğine dönüştürdü. Girişimci çiftçi kerpiç ahırda organik
yumurta üretimine başladı.
Kerpiç ahırın yerine daha modern tavuk kümesi yaptırmayı düşündüğünü ancak maddi
olanağı olmadığı için bunu gerçekleştiremediğini söyleyen Yılmaz Tunç, ”Yeni iş planları
yaparken köy yumurtası üretmeye karar verdik. 5 dekar tarlamızın etrafını tel örgü ile çevirdik
ve içerisine tavuğun otlaması için çeşitli bitkiler ektik, maddi olanağımız olmadığı için taş ve
kerpiç ’den ahır yaptık, kümes yerine onu kullanmaya başladık. Tavukların su ihtiyaçlarını
gidermeleri için de bir sistem oluşturduk.”
Altyapısı olan modern üretim kümesi yapmak istediği için Belediyeye Başkanından destek
talebinde bulunduğunu söyleyen Tunç, ”Sayın Başkanımız Ömer Faruk Eroğlu beye konuyu
anlattım, kümesin yapımı için yardım talebinde bulundum, oda memnuniyetle dedi ve şimdi
kümesimizin inşaat çalışması başladı. Bu çiftlikte barınan tavukların doğal ortamda, hiçbir ek
katkı maddesi kullanmadan doğal ortamda otlamaya, su içmeye ve yaşamlarını sürmeye
başlamaları güzel” dedi.
Burada üretilen yumurtaları ilçe merkezindeki bakkal ve marketlere sattıklarını dile getiren
Tunç, yumurtaların büyük ilgi gördüğünü ve tanesini 50 kuruştan sattıklarını anlattı.
İnsanların köy yumurtasının tadını unutmadığını belirten Tunç, doğal ortamda üretilen
yumurtaya tüketicilerin ilgi gösterdiğini söyledi.
“Talebi olanı destekleriz”
Sarız İlçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu da gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde
organik olarak üretilen gıda üreticilerini desteklerini kaydederek şunları söyledi, “İncedere
mahallemizde, Yılmaz Tunç adlı vatandaşımız bize geldi ve doğal yumurta üretimi için
tavukçuluk yapmak istediğini, yardıma ihtiyacı olduğunun talebinde bulundu. Biz de Sayın
Tunç’un bu talebini yerine getirmek üzere ona tavuk, yumurta üretim kümesi yapmaya
başladık. Aslında hemşehrimiz çok önemli bir işe koyulmuş. Beslenme, sağlıklı kalma
noktasında çok önemli ve doğal yöntemlerle bunun devam ettirilmesi günümüzde kolay değil.

Köy tavuğu ya da köy yumurtası denildiğinde şehirlerde özel bir yeri var ve fiyatları da
farklıdır. Piyasanın bu talebini, üreticilerimiz için ekonomik değere dönüştürmek
arzusundayız. Bu konuta kümes talebi olan vatandaşlarımızı teşvik etmek için yardımcı
olacağız. Örneğin, İncedere mahallesinden Yılmaz Tunç adlı vatandaşımızın talebi üzerine
ona kullanışlı tavuk çiftliği (kümes) inşaatı başlattık yapıyoruz. Üreten toplum, zenginleşen
toplum, refah toplumunu oluşturur. Başladıktan sonra belki de daha çok vatandaşımız
tavukçuluk yapmaya başlayacak. Bununla ilgili bir marka oluşturabiliriz. Bir kooperatif
kurulabilir. Günde 5-10 bin yumurta üretiminin yapıldığı üretim platformu oluşturulabilir.
Merkezin dışındaki bütün mahallelerde aynı standartta üretim yapıldığında tüketici de bunu
benimser.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17756.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

Erdoğan’ın Kayseri programı son anda
iptal
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Bazı yerel gazetelerimiz gibi gazetemizde de bugün yayınlanan haberde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye dün akşam saatlerinde geldiği ve Zincidere'de bulunan
1. Komando Tugayı'nda askerlerle iftar açtığı bilgisi yer alıyor.
Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde Erdoğan’ın Kayseri programının son anda iptal edildiği
bilgisi elimize ulaşmış fakat baskıya başlandığı için herhangi bir müdahalede bulunma
şansımız olmamıştır. Bu hatamızdan dolayı okuyucularımızdan özür dileriz.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17757.html
Erişim Tarihi: 16.06.2016

‘Seri’ reklam
Türkiye’ye yeni bir “Seri katil” ile daha tanıştı. Tanışmakla kalmadı çok sevdi. (!) Ulusal ve
sanal medyada adeta sempatik bir kahraman gibi gösterilmeye çalışılan ve adı bile ezberlenen
katil zanlısı Atalay Filiz insanlarımızın bu günlerde en çok merak ettiği kişi oldu. Uzmanlar,
bu durumun gizli sosyopatları katil olmaya özendirmesi açısından tetikleyici olabileceğini
düşünüyor. Psikologlar toplumun ruh sağlığının koruma altına alınmasını önerirken,
sosyologlar ise Türk aile yapısının seri katil üretimini engelleyici olumlu bir etkisi olduğunu
dile getiriyor.
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Üç kişinin katili Atalay Filiz’in yakalandığı haberi ülke gündemine ferahlatıcı bir etki yaptı. O
kadar ferahlattı ki; insanlar seri katil Filiz’i adeta bağrına bastı. Haber kanalları katil için her
gün yeni bir haber veriyor, mahkeme tutanaklarından bilgiler aktarıyor, her gün yeni bir
gelişme sunuluyor. Sanal alem Atalay Filiz’i neredeyse sempatik bir kahraman olarak
gösteriyor. Sosyal paylaşım sitelerinde Atalay Filiz için akla gelmedik konularda espriler
yapılıyor. İnsanlar hesaplarından seri katil için en güzel caps atabilmek için adeta yarışıyor.
Toplumdaki bu gelişmelere uzmanlar farklı yorumlar yapıyor.
Seri katilliğe özendiriliyor
"Seri katil"e olan tepkilerin ülke genelinde abartıldığını belirten gazetemiz yazarı Uzman
Psikolog Sosyolog Efser Selamet Çelik, özellikle gençlerin yasal olmayan olaylara karşı
özendirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Sosyopatların bu durumu
kullanabileceğini hatırlatan Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Özellikle gençlerin özenmesini sağlamak adına ‘çok zeki, çok akıllı, çok okumuş, çok
kültürlü, çok macera sever...’ şeklinde ifadeler kullanılarak seri katilliğin özendirilmesinin
toplumun yapısını bozmak isteyen gruplar tarafından kasıtlı olarak yapıldı kanaatindeyim.
Aslında seri katil değil
Kaldı ki; en son yaşanan olay seri katillik içermiyor. Kişi bir cinayet işliyor ve bu cinayeti
öğrenen diğer bir kişiyi de öldürüyor. Aynı kişinin peşi sıra birçok kişiyi öldürdüğü vakalar
çok yaygın iken özellikle bu davanın bu şekilde ön plana çıkartılması ve bu denli ballandıra
ballandıra anlatılması çok ciddi bir sıkıntı. Seri katil kavramındaki gizem ve bununla birlikte
gelen esrarengizlik özellikle sosyopat veya psikopat bireyler tarafından çok cazip kabul
edilebilmekte.
Sosyopatlara yol gösterici oluyor
Sosyopat ve psikopat bireylere bu yolla ‘kısa yoldan ünlü olmak istiyorsanız en güzel yöntem
bu’ mesajı verilmekte. Hâlbuki bu tür davaların çok gizli yürütülmesi ve bir şekilde basına
sızdıysa bu isimlerin ifşa edilmemesi, görüntülerinin kullanılmaması gerekir. Bu görüntülerin,
isimlerin ifşa olmasıyla gelen şöhret; sosyopat veya psikopat kişiye göre çok caziptir ve ciddi
ilham kaynağıdır. Gerek cinayet gerekse herhangi bir sıkıntılı olayın lanse edilmesi hususunda
fotoğraflar, hareketli görüntüler ve isimler ruh sağlığı yerinde olmayan bireyleri
tetiklemektedir.”
Film kahramanı gibi görülüyor

Türk literatürüne “seri katil” teriminin yabancı kaynaklardan ve filmlerden girdiğini belirten
Sosyolog Nazlı Nur Baykan ise toplum içinde yaşanan katili kahramanmış gibi görme
olgusunun normal olduğunu söyledi. Seri katil olgusunun uzun vadede toplum içinde bir
sorun yaratmayacağını belirten Baykan şunları söyledi:
“Seri katil olgusu batı dünyasına özgü bir terim ve bizim coğrafyamızda yaygın olmadığı için
tepkilerin bu şekilde olması normal görünüyor. İnsanlarımız, seri katilleri filmlerden tanıdı.
Filmlerdeki katillerde işlenirken, izleyenlere kahraman ve sempatik olarak anlatıldı. Haliyle
halkın gözündeki seri katil şekli bu olunca, yakalanan Atalay Filiz’e yakın davranılması abartı
değildir. Yakalayan güvenlik güçlerinin de ona bir kahramanmış gibi davranmasını normal
karşılayabiliriz.
Türk aile yapısı seri katil üretmez
Seri katilleri genelde batılı ülkelerde duyuyoruz. Ülkemizde çok nadir görülen bir durum.
Avrupa’daki bireysel ve bazı değerlerden uzak yaşam biçimleri psikopat ve sosyopat
insanların ortaya çıkmasına neden olabilir. Aile çok önemlidir. Avrupa’nın aile yapısı bu tür
toplum sorunlarını önleyici şekilde değildir. Türk aile yapısı içinde yetişen insanlarda
sosyopat olma ihtimali çok azdır. Türk Kültürü ve aile yapısı bu tür olayların önüne geçiyor.
İnsanımızın anlayacağı şekliyle Atalay Filiz ‘seri katil’ yerine ‘azılı katil’ olarak tanıtılmış ve
medyada bu şekilde yer almış olsaydı halkın tepkisi daha sert olurdu” şeklinde konuştu.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17758.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Şeffaf cami tasarımıyla büyülüyor
Kayseri'de bir hayırsever tarafından yaptırılan ve ramazan ayında ibadete açılan Hacı Ahmet
Yağmur Camisi, geniş camlardan oluşan şeffaf mimarisiyle dikkati çekiyor.
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Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan cami, geniş camlardan oluşan şeffaf yapısı, "elif" harfini
simgeleyen minareleri ve dış cephesindeki kolonların oluşturduğu "Allah" yazısıyla diğer
camilerden ayrılıyor. Yapımında Kayseri yerel taşının kullanıldığı 800 kişi kapasiteli caminin
iç süslemesinde ise Türk süsleme sanatında kullanılan turkuaz, yeşil gibi pastel renkler
kullanılıp sade bir süsleme tercih edildi.
Caminin mimarı Hakan Mahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever Hacı
Ahmet Yağmur'un kendisinden özgün bir cami projesi istediğini, bu nedenle alışılagelmiş tarz
camilerden farklı bir proje çizip uyguladığını söyledi.
Konsept şeffaflık üzerine kuruldu
Projenin konseptinin "şeffaflık" üzerine kurulduğunu anlatan Mahiroğlu, şunları kaydetti:

"Caminin yapımında 'içi dışı bir' teması işlendi. Dışarıdan baktığında içeriyi, içeriden dışarıyı
rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dış cepheye baktığımızda kolonlarla Allah lafzını simgeledik.
Sağdan bakıldığında Arapça'nın köşeli olarak yazıldığı hat sanatı olan kufiyle 'Allah' yazısını
görebiliyoruz. Bu görselliği oluşturmamızı sağlayan kolonlar aynı zamanda binanın
taşıyıcılığını yapıyor. Bunların arasını açık bırakıp geniş camlar yerleştirerek içerinin
şeffaflığını, aydınlığını sağladık. Kayserili Mimar Sinan'ın günümüzden 500 yıl önce yaptığı
şeyi, haddimiz olmadan biz de uygulamaya çalıştık. O da zamanında ana taşıyıcıların arasına
camları mümkün olduğunca çok açarak içeriyi aydınlık kılmaya çalışmıştır."
Mahiroğlu, "elif" harfi şekilde yapılan minarelerin uzunluklarının 27 metre olduğunu belirtti.
"Kubbe yoksa cami olmaz anlayış yanlış"
Caminin proje çiziminin yanı sıra uygulamasını da yapan Mahiroğlu, amacının hem farklı
tarzda bir cami inşa etmek hem de yalın bir eser ortaya koymak olduğunu dile getirdi.
Kayseri Mimarlar Odası olarak önceki yıllarda bir cami projesi çizimi yarışması başlattıklarını
da anımsatan Mahiroğlu, şöyle konuştu:
"Bir yandan camilerin hep aynı olması eleştiriliyor ama bir yandan da kimse bir şey
yapmıyor. Bu yarışmaya 200'e aşkın proje geldi. Bu rakam insanların farklı mimariyle
yapılmış camilere olan özlemlerinin de bir göstergesi. Cami projelerinin doğru işlenmesi,
doğru anlatılması gerekiyor. Caminin inşaatı sırasında insanlar sık sık 'neden kubbe ve kemer
yok?' diye sordular. Kubbe mimari bir unsur. Geçmiş dönemlerde yapının üstünü örtmekte
kullanmaya beton ve demir olmadığı için geliştirilmiş bir sistem. Kubbe yoksa cami olmaz
diye bir anlayış yanlış. Bu cami de bunu yıkmaya çalıştık. Minare var ancak elif şeklinde.
Minare eskiden çıkıp ezan okunması içindi. Artık simgesel bir durum. Burada kullandığımız
teknolojiyle akustiği güzel ayarladık. Aşağı katta okunanlar yukarıdan rahatlıkla duyuluyor."
Mahiroğlu, caminin mihrabını Selçuklu camilerinde rastlanan giriş kapısındaki taş kapıya
benzeterek ahşaptan yaptıklarını, minberin ise hilal şeklinde olduğunu, aydınlatmada da avize
yerine kandil tercih ettiklerini sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17759.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

İftar sofralarının vazgeçilmezi: Sucuk içi
Kayseri'ye has bir lezzet olan sucuk içi, Ramazan ayında vatandaşların iftar sofralarında en
önemli gıda maddelerinin başında geliyor. Kentte seçkin kasaplardan Ali Tuncer günde
ortalama 32 kg sucuk içi sattıklarını belirtti.
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Kayseri’de Ramazan ayının geleneksel yiyeceği olan sucuk içi kilosu 40 TL’den satılıyor.
Sucuktan farklı olarak bağırsağa doldurulmadan naylon paketler halinde satılan sucuk içi
sofralarda tadımlık ve iştah açıcı olarak başköşede yerini alıyor.
1970’den beri hizmet veriyor

Kasap Ali Tuncer, sucuk içinin dana ve kuzu etinin karışımıyla elde edildiğini belirterek,
sarımsak, beş çeşit baharat ve tuz dışında bir şey katılmadığına dikkat çekti.
1970’den beri Kayseri halkına “Ankara Kasabı” adıyla et ve et ürünleri grubunda hizmet
verdiklerini belirten Ali Tuncer, Ramazan ayında satışa sunulan sucuk içinin 500 ve bin
gramlık paketler halinde satıldığını, Ramazan sonrasında ise şoklanmış olarak sunulduğunu
söyledi.
Günde 32 kg satılıyor
Kasap Tuncer, Ramazan ayında satışların günde ortalama 32 kiloya ulaştığını belirterek, hem
müşterilerin hem de kendilerinin bu durumdan memnun kaldığını dile getirdi.
Sucuk içi yapımının püf noktaları
Kayseri’den yurdun dört bir yanına hatta yurt dışına bile gönderilen sucuk içi yapımının püf
noktalarını söyleyen Tuncer şu bilgileri verdi:
“Bir kilo sucuk içi için dana ve kuzu eti makinada çekilir. Daha sonra isteğe göre sarımsak
makinada çekilerek ilave edilir. Üzerine yoğurulma aşamasında kırmızı toz biber, Nazilli
biberi, Maraş biberi, yedi bahar, kimyon, tuz atılır. Daha sonra bu karışım ister elde isterse
robotta yoğurulduktan sonra bir saat kadar dinlenmeye alınıp tüketime hazır hale gelir.”
Hazırlanan sucuk içinin arzuya göre ister kavrulup isterse köfte şeklinde kızartılabileceğini,
ya da üzerine yumurta kırılarak yenebileceğini dile getiren Tuncer, “Genelde iftariyelik olarak
yenir. Tavada veya ızgarada köfte olarak pişirilirken ekstradan yağ ilave edilmez. Tavada
kavrulan sucuk içi genelde pide ile çatal kullanılmadan bandırılarak yenilir” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17760.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Tahinlide Altındede
RAMAZANDA TOK TUTUYOR: Ramazan ayında tok tutan pide olarak adlandırılan tahinli
pide Kayseri’de yoğun ilgi görüyor. Türkiye çapında tanınan Altındede’de üretilen lezzetli
tahinlileri almak için insanlar sırada bekliyor.
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Kentimizde “tahinli” diye adlandırılan “tahinli pide” Ramazan aylarında da çokça tüketiliyor.
Vatandaşlar “tok tutan pide” olarak da adlandırılan tahinli için fırın önlerinde zaman zaman
kuyruk oluşturuyorlar. Yoğun talebi karşılamak için ustalar 12 saati aşan sürede çalışıyor.
"Bu tahinlinin her şeyi özel"
İstasyon Caddesi Emek kavşağındaki Altındede Unlu Mamulleri’nde pide ustası olan Müfit
Akan, son yıllarda tahinli pide kültürünün arttığına işaret ederek, “Vatandaşlarımız Ramazan
ayında sahur sofraları için tahinliye yoğun ilgi gösteriyor. Tahinli Kayseri’de normal
zamanlarda da çıkıyor ama Ramazan kadar satılmıyor. Yaklaşık 30 yıldır tahinli pideyi
vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu tahinlinin her şeyi özeldir. Asıl tahinli susamdan
yapılmaktadır. Susamdan olmayan tahinliye tahinli denemez. Biz de tahinimizi susamdan

çektirip pidemizi yapıyoruz. Bir tahinli ile 3-5 kişi doyuyor. Tahinlinin tok tutma özelliği
vardır. Genellikle çay, hoşaf ile birlikte tüketilmektedir" dedi.
Yapılışı
Şekerli ve sade olmak üzere iki çeşit çıkan tahinli pidenin yapılışı ise şöyle:
"Un, maya ve su karışımından elde edilen hamur, merdane kullanmadan ustanın maharetiyle
kol üzerinde çevrilerek açılıyor. Daha sonra büyükçe açılan yufka, üzerine tahin dökülerek
uzun rulo haline getiriliyor. Parçalara ayrılan hamur, pide şekline getirildikten sonra fırında
10 dakika pişirilip vatandaşa sunuluyor."
1989’dan beri hizmet veriyor
Altındede Unlu Mamulleri adıyla İstasyon Caddesi’nde uzun yıllardan beri pide ve pide
çeşitleri grubuyla hizmet ettiklerini anlatan iş yeri sahibi Hacı Mehmet Sönmez de,
amaçlarının pideye ilave olarak kete, çubuk, halka ile de vatandaşa hijyenik şartlarda en
kaliteli ürünü sunabilmek olduğunu dile getirdi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17761.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Abdullah Gül'ün babası rahatsızlandı
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün rahatsızlanan babası Ahmet Hamdi Gül, hastaneye
kaldırıldı. Ziyaret amacıyla Kayseri bulunan ve babasını hastaneye götüren Abdullah Gül,
endişe edilecek bir durum olmadığını, tansiyonunun düşmesi sonucu geceyi hastanede
geçireceği bilgisini verdi.
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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyacak olan müzenin açılışı öncesi son
durumunu denetlemek üzere iki gün önce Kayseri'ye gitti. Burada müze ile ilgili bilgi alan
Gül, annesi Adeviye-babası Ahmet Hamdi Gül ve erkek kardeşi Macit Gül'ü ziyaret edip
yakın dostlarıyla da bir araya geldi. Müze incelemesini ve ziyaretlerini tamamlayan Abdullah
Gül dün saat 21.30 sıralarında özel uçakla İstanbul'a dönüş hazırlığı yaparken babası Ahmet
Hamdi Gül'ün rahatsızlanması sonucu birlikte hastaneye gitti.
Özel hastanede sağlık kontrolundan geçirilen Ahmat Hamdi Gül'ün tansiyonunun düştüğü
belirlenerek, serum tedavisi uygulanmaya başlandı. Gazetecilere babasınıın sağlığı hakkında
bilgi veren Abdullah Gül endişe edilecek bir durum olmadığını tansiyonunun düşmesi sonucu
tedavi altına alındığı ve geceyi hastanede geçireceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17762.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Gençliğiyle poz verdi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri’de Milli Mücadele Müzesi’ni ziyareti
sırasında, balmumundan yapılmış olan öğrencilik dönemindeki heykeli ile fotoğraf çektirdi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir dizi ziyaret için geldiği memleketinde Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte, tarihi Kayseri Lisesi binasından dönüştürülen
Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi. Kayseri Lisesi Fen D sınıfı öğrencisi olan Abdullah Gül,
kendi oturduğu sıraya yerleştirilen ve öğrenciliği dönemini temsil eden balmumu heykel ile
yan yana oturup fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Mücadele Müzesi gezisinin ardından, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustaf Çelik ile Tekden Fen Lisesi ve yapımı devam eden Derevenk
Viyadüğü’nde de incelemelerde bulundu.
MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ
Sultan Abdülhamit döneminde 1893 yılında Mektebi Mülkiye İdadisi olarak eğitime açılan, 2
cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, sanatçı, sporcu ve bilim insanı yetiştiren, 1921-22
döneminde son sınıf örgencileri katıldıkları Sakarya savaşında şehit olduğundan mezun
veremeyen tarihi Kayseri lisesinin iki katlı ‘Taş Mektep’ olarak adlandırılan binasında,
yaklaşık 12 milyon TL’lik harcama ile 3 yılda ayağa kaldırılan müzedir. Turgut Özal’ın,
1944-1945, Abdullah Gül’ün ise 1967-1968 eğitim-öğretim yılında bitirdiği liseden mezun
olan diğer ünlü isimler şöyledir:
Halim Aras - TBMM Başkan Vekili, Göksel Arsoy-Sanatçı, Ahmet Atalay - Bilim İnsanı,
Niyazi Bahçecioğlu- Belediye Başkanı, Şevket Bahçecioğlu - Belediye Başkanı, Ahmet
Başsoy - Bürokrat, Prof. Dr. Jale Baysal - Bilim İnsanı, Sadettin Bilgiç - Eski Bakan, Doç. Dr.
Nihat Bilgin MEB Eski Müsteşarı, Osman Bölükbaşı - Eski Milletvekili, Behçet Kemal
Çağlar - Şair, Sabahattin Çakmakoğlu - Milli Savunma eski Bakanı, Mustafa Dağlı Milletvekili, İhsan Dede - Bürokrat, Mustafa Derin -Politikacı, Prof. Dr.Feyzi Feyzioğlu Bilim İnsanı, Turhan Feyzioğlu- Eski Bakan, Abdullah Gül - Milletvekili -Bakan, N. Mehmet
Kaşıkçıoğlu - Eski Milletvekili, Osman Kavuncu - Politikacı, Prof. Dr. İhsan Ketin - Bilim
İnsanı, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu - Bilim İnsanı, Prof. Dr. A. Hulusi Köker - Bilim İnsanı,
Feyyaz Köksal -Politikacı, Ali Rıza Önder - Bürokrat, Korkut Özal - Eski Bakan, Turgut Özal
- Cumhurbaşkanı, Prof. Dr. Mehmet A. Özdemir - Bilim İnsanı, Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı, Dr. Ziya Özel -Bilim İnsanı, Prof. Dr. Bahir Özgencil - Bilim
İnsanı, Halil Özsoy -Milletvekili, Prof. Dr. Mehmet Ö. Palamuto -Bilim İnsanı, Emel Sayın Sanatçı, Mehmet Yazar - Eski Bakan, Nuh Naci Yazgan - İş insanı ve M. Bahattin Yücel Milletvekili -Bakan.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17763.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016
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İzmir’den gelip Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
görevine başladığımda (1994) en büyük sıkıntıyı bazı gazeteci meslektaşlarımla yaşayacağımı
hiç tahmin edememiştim. Geldiğim ilk günden itibaren beni “ithal müdür” olarak yaftalayan,
sürekli açığımı arayan, hemen hemen her gün aleyhimde yazılar ve haberler yayınlayan bir
yapı vardı karşımda.
İlk bir yılım çok zor geçti. İzmir’e dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu. Ama sabrederek,
mücadele ederek, tüm birikimimi ortaya koyarak Kayseri basın camiasına kendimi kabul
ettirmeyi başardım.
O zaman olaylara bir belediyeci gözüyle bakıyor, Başkanım Şükrü Karatepe ve belediyemin
en güzel şekilde tanıtımını yapmak, imajlarını parlatmak için gece-gündüz çabalıyordum.
Diğer taraftan bakmak…
Kayseri’de “basın danışmanlığı” ve “basın bülteni” kavramını ilk oturtan, İbni Sina Sağlık
Merkezi’nde Op. Dr. Kemal Tekden’le güzel işlere imza atarak özel sektörümüzde de basın
danışmanlığının zeminini hazırlayan, binlerce basın bülteni ile gazetelerimizi,
televizyonlarımızı, radyolarımızı bilgilendiren biri olarak şimdi karşı tarafta yani işin yayın
kısmındayım. Ve bir zaman benim oturduğum görevlerde bulunan basın-yayıncı
arkadaşlarımın gönderdiği haberleri yayınlamak durumundayım.
Ancak merkezdeki belediye başkanları ve basın-yayın müdürlerinin yayın politikamızdan pek
de memnun olmadıklarını söyleyebilirim. Nitekim bir belediyemizin müdürü kendi
haberlerinin pek çıkmadığından yakınarak “diğer merkez ilçeye daha fazla yer ayırıyorsunuz”
derken, kastettiği belediyenin basın sorumlusu arkadaş da arayıp benzer şikayette
bulunabiliyor.
“Yumma gözün kör gibi…”
Önceki sabah bir belediyemizin basın-yayın birimi sorumlularından arkadaşımız arayıp
yayınlanan haber konusunda bizi bilgilendirdi. Kendisine teşekkürlerimi ileterek devamını
diledim. Çünkü aylardır bir belediyeden ilk defa aranıp bilgilendiriliyorduk. Zira yaptığımız
eleştirel haberler sükutla karşılanıyor, hiçbir açıklama yapılmıyordu. “Yayınlarımız
görmezden geliniyor, kaale alınmıyor” kanısına kapılsak da, bir haberimizin ardından o
olumsuzluğun giderilmesi bizleri sevindiriyordu. Bazı manşet haberlere tepkileri ise direk
belediye başkanı yahut basın yayın müdürlerinden değil de mevcut kast sisteminin
kurmaylarından “aracı-uyarıcı” gazeteci-yazarlar aracılığıyla alıyor, “dostça” uyarılıyor,
böylece “doğru yolda” olduğumuzun sağlamasını yapıyorduk.
Yayın politikamız
Yazımı belediyelere yönelik yayın politikamızı açıklayarak bitirmek istiyorum. Bütün
belediyelerimize eşit mesafedeyiz. Hiçbir belediyemize önyargılı ve mesafeli değiliz. AK
Partili, MHP’li, CHP’li tüm belediyelerimizin haberlerine yer vermeye çalışıyoruz. Nitekim

CHP’li Sarız Belediyesi’nden hiçbir bülten gelmemesi üzerine verdiğimiz mücadeleyi ve
haber akışının nihayet sağlanması sürecini belediyenin basın danışmanı arkadaşımız çok iyi
bilir.
Kayseri Gündem, özel haber ve söyleşilere ağırlık veren bir gazete. Belediyelerimizden gelen
bilgilendirici, fotoğraflı basın bültenlerine de elbette sıkça yer vermek isteriz ama
tümünü yayınlamaya sayfalarımız yetmez. Dolayısıyla haberlerin bazısını gün içinde elemek
ve seçici olmak durumundayız.
Büyükşehir başta olmak üzere Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerindeki basın-yayın
sorumlusu meslektaşlarımızdan beklentimiz ise “bizim haberlere ambargo mu koydunuz?
Niye bizim haberler daha az çıkıyor?” diye sorgulamak ve mevcut eleştirel haberlerimizi
görmezden gelip sükutla geçiştirmek yerine araştırıp açıklama göndermeleri ve teşekkür edip
doğrusunu yayınlatmaya çalışmaları
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17764.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Diriliş OSB
Geçtiğimiz yılın mayıs ayında gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul sonrasında göreve
gelen Kayseri OSB yeni Yönetim Kurulu, Tahir Nursaçan başkanlığında yaptığı çalışmalarla
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde başarı çıtasını hızlı bir şekilde yükseltti. Gerek ortaya
konulan projeler gerekse eğitim programları ile adeta çığır açan Kayseri OSB’de artık 2023
planlaması yapılıyor.
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Kayseri OSB’sinde faaliyet gösteren sanayicilerin dünya ticaret arenasında daha fazla
büyümesine ve payını artırmasına yönelik çalışmalara öncülük etmek için uğraş veren Kayseri
OSB, bu kapsamda sanayicilerin tüm ekonomik gelişimini destekleyen faaliyetlerde
kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet almasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
Rusya çıkarması
Sanayicinin ufkunu genişletmek ve onların uluslararası arenada sahne almasını sağlamak
amacıyla Nursaçan Başkanlığı’ndaki Kayseri OSB, Rusya’ya çıkarma gerçekleştirdi.
Mobilya, tasarım, ev tekstili ve iç aydınlatma firmalarının temsilcilerinden oluşan 51 iş adamı,
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün organizasyonuyla 23-26 Kasım'da Expocentre
Fairgrounds fuar alanında düzenlenen fuar için özel uçakla Moskova'ya giderek bir ilki
gerçekleştirdi.
Huzurlu ve güvenli bir OSB
Sanayicinin huzuru düşünülerek Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) güvenliğinin daha
da etkinleştirilmesi için Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve keşiflerin ardından
Kayseri OSB sınırları içerisinde 37 noktaya toplamda 165 adet kamera kuruldu.

İzleme merkezi OSB Polis Karakolu olacak şekilde planlanan kameralar ile OSB’deki bütün
iş yerleri güvence altına alındı. Kameralar kötü niyetli bir kişi veya aracın hiçbir kaçış noktası
kalmayacak şekilde yerleştirildi. Ayrıca, bölge araç girişi olan tüm giriş noktalarına ‘Plaka
Tanıma Sistemi’ kuruldu. Plaka Tanımlama Sistemi ile de OSB’ye giriş-çıkış yapan araçların
plakaları kaydedilmesine olanak sağlandı.
İtfaiye personeli 7/24 göreve hazır
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, günlük zorunlu eğitim ile her
an teyakkuzda bekliyor. Personelin sabah saatlerinde yapılan vardiya değişikliğinin ardından
önce kondisyon, sonra araç gereçlerle eğitim alınıyor.
İtfaiye Müdürlüğü’nde 12 tane itfaiye aracı, 26 personel, 3 tane ekip başı bulunuyor.
Eğitimlerle zinde ve dinamik kalan personel sürekli 7/24 esasında çalışacak şekilde hazır
bekliyor.
METEM’e yeni marş
Kayseri OSB’nin yeni yönetimi yine Tahir Nursaçan başkanlığında sanayicinin milli ve
manevi değerlerinin yaşatılması içinde yoğun çaba harcıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)’in resmi marşı Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nurcaçan tarafından kaleme alınması da bunun en büyük örneklerinde biri...
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından kaleme alınan METEM marşının bir
kaç mısrası şu şekilde:
Erciyes'in eteğinde
Organizenin kalbinde
Ülkemin geleceğinde
OSB METEM
Kayseri ve Anadolu
Geleceği Umut dolu
Büyük Türkiye'nin yolu
OSB METEM
Sporda, sanatta önde
Yetişiriz her bir yönde
Maneviyat var sözünde
OSB METEM
Ay yıldızın gölgesinde
Vatan aşkı yüreğinde
En müstesna gönüllerde
OSB METEM
Sanayiciye “prestij” kazandırıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni projeler ve
rutin faaliyetlerin yanı sıra kültür alanında da kalıcı hizmetler veriyor.
Bu kapsamda tanınmış şair, yazar ve tarihçilerimizin önemli eserlerine özel baskı yaptıran
Nursaçan, ilk planda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat”ı ile üstad Necip Fazıl’ın
“Çile” isimli kitaplarının prestij baskılarını hazırlattı. Türk klasiği “Dede Korkut Öyküleri” ile
üstad tarihçi Halil İnalcık’ın “Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı Mirası” isimli eserlerini de
yeniden bastırtan Nursaçan, sanayicilerin sağlığını da düşünerek Prof. Dr. Osman
Müftüoğlu’nun “Yaşasın Hayat-2” isimli eserini portföyüne ekledi.
Sanayici meslektaşlarının gelişimine de önem veren Nursaçan, Carl E. Walter ile Fraser J. T.
Howie tarafından hazırlanan “Kızıl Kapitalizm” kitabından da bastırttı. Tahir Nursaçan bu
faaliyetlerle ilgili olarak “sanayicimizi kitapla buluşturuyoruz” dedi.
“Kayseri Sanayisi İçin Güç Birliği “

ORAN Kalkınma Ajansı ile Kayseri OSB arasında imzalanan “Kayseri Sanayisi İçin Güç
Birliği “Protokolü dahilinde bölgede faaliyet gösteren sektörlere yönelik toplantılara
belirlenen program kapsamında devam edildi.
Çelik Kapı sektöründeki 28 firmanın yöneticilerinin iştirak ettiği toplantıda, firmaların
dayanışma ve işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi, ortak iş yapma kültürünün oluşturulması,
kalite anlayışının daha etkin hale getirilmesi, firmalar için yurtiçi ve yurtdışında araştırma,
inceleme, iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, işletmelerde kurumsal yönetim,
firmalarımızın rekabet gücünün ve yeteneklerinin artırılması, kümelenme sayesinde bölgesel
ve uluslararası rekabetin elde edilmesi, firmaların güçlerinin ve potansiyellerinin her fırsatta
canlı tutulması, yabancı sermayenin ilimize gelmesinin şartlarının hazırlanması, eğitim
programlarının düzenlenmesi gibi konular ele alındı.
UR-GE destekleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgilerin verildiği toplantıda, çelik kapı
sektöründe yaşanmakta olan sorunlar ve çözüm önerileri ayrıca dile getirildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17765.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Tantana
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17766.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Şehit Furkan Doğan camii ibadete açılacak
Talas Belediyesi’nin desteğiyle hayırsever Mustafa Argun tarafından Reşadiye Mahallesi’ne
yaptırılan Şehit Furkan Doğan Cami yarın 13’30’da ibadete açılacak.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, arsası
belediyeye ait, temeli geçtiğimiz yıl atılan caminin kısa sürede tamamlandığını belirterek,

"Reşadiyeli şehit Furkan Doğan'ın anısına ismi verilen camimizin açılışına Çevre ve
Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki katılacak. Vatandaşlarımızla beraber bu
mübarek Ramazan ayında ibadete açılacak camimiz mahallemize hayırlı olsun. Burada
yapılacak ibadetlerin ve edilecek duaların başta ülkemiz olmak üzere İslam aleminin birliği ve
dirliğine vesile olmasını diliyor, hayırseverimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17767.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

“Kazanç” Ayı Ramazan Hoş Geldin
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ŞEMS SURESİ
Kadir suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 ayettir. Adını, surenin ilk kelimesi olan ve
"güneş" anlamına gelen "şems" ten alır. Bu surede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele
alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak
vardır.
Rahman ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına,
2. Güneşi takip ettiğinde Ay'a,
3. Onu açığa çıkarttığında gündüze,
4. Onu örttüğünde geceye,
5. Gökyüzüne ve onu bina edene,
6. Yere ve onu yapıp döşeyene,
7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı.
12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
13. Allah'ın Resulü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.
14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle
onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) akıbetinden korkacak değil ya!
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Ahnef İbnu Kays anlatıyor: "Ben Kureyş'ten bir grupla oturuyordum. Oradan Ebu Zerr
(radıyallâhu anh) geçti. Şöyle diyordu:
"- Mal biriktirenleri, cehennem ateşinde kızdırılan taşlarla müjdele. Bu kızgın taşlar onların
her birinin memelerinin uçlarına konacak, tâ kürek kemiklerinden çıkacak; kürek kemiklerine
konacak, ta meme uçlarından çıkacak. (Böylece) çalkalanıp duracaklar" dedi. Bu konuşmayı
dinleyenler başlarını indirdiler. Onlardan hiçbirinin bu adama cevap verdiğini görmedim.

Bunun üzerine adam dönüp gitti. Ben de peşinden onu takip ettim. Nihayet bir direğin dibine
oturdu.
- Bu adamların, senin kendisine söylediklerinden hoşlanmadıklarını görüyorum, dedim. Şu
cevabı verdi:
- Bunların hakikaten hiçbir şeye aklı ermiyor. Dostum Ebu'l-Kâsım (aleyhissalâtu vesselâm)
bir keresinde beni çağırdı. Yanına varınca bana:
- Uhud'u görüyormusun? dedi.
- Evet görüyorum dedim. Bunun üzerine:
- Bunun kadar altınım olmasını istemem, (olsaydı) üç dinar müstesna hepsini infak ederdim,
buyurdu. Ebu Zerr (radıyallahu anh) önceki sözünü te'kiden:
- Bu (Kureyşliler var ya) dünyayı topluyorlar hiçbir şeye akılları ermiyor, dedi. Ben:
- Seninle bu Kureyşli kardeşlerinin arasında ne var ki, onların yanına uğramıyor, onlardan bir
şey almıyorsun? dedim. Ebu Zerr:
- Hayır! Rabbine yemin ederim, ta Allah ve Resulüne kavuşuncaya kadar ben onlardan ne
dünyalık isterim ne de kendilerine din namına bir şey sorarım, dedi. Ben tekrar:
- Şu ihsan meselesi hakkında ne dersin? dedim.
- Sen onu al. Çünkü bugün onda bir nafaka var. Ancak, bu ihsan dinin karşılığında yapılırsa,
bırak alma, dedi.
(Buhârî, Zekât: 4; Müslim, Zekât: 34. (992); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi,
Akçağ Yayınları: 3/163-164.)
ESMA ÜL HÜSNA
EN-NÛR (celle celâluhu): Âlemleri nurlandıran. İstediği simalara zihinlere ve gönüllere nur
yağdıran.
Rabbim bizleri de Nur olan Kur’an-ı ile aydınlatsın.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
TAZARRU
Allah'a karşı boyun eğme ve O'na huşu içinde yalvarma. Arapça bir kelime olup, "Tazarraa"
fiilinin masdarıdır. Kelime olarak yalvarma demektir.
Tazarru, itiraz etmenin, haddi aşmanın ve Allah'a isyanda bulunmanın zıddıdır.
Kur'an'da yedi yerde tazarru söz konusu olmaktadır. Konu ile ilgili bazı ayetlerin meâli
şöyledir:
"Rabbinize tazarru ile (yalvararak) ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez" (elA'raf, 7/55).
"Rabbini, tazarru ile (içinden yalvararak) ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam
an, gafillerden olma!" (el-A'raf, 7/205).
Bu ayetlerde Yüce Allah'ın üstünlüğü, büyüklüğü, gücü, kuvveti ve kulların O'nun
karşısındaki aczi dile getirilmiştir. Yine bu ayetlerde, insanlara kibir ve gurura kapılmama,
İlâhî emirler karşısında teslim olma ve Yüce Allah'a teslimiyet içinde dua ve niyazda bulunma
emredilmektedir. Çünkü tazarru, Allah'ın büyüklüğünü kabul edip O'nun karşısında eğilme ve
nefsin en güzel bir şekilde ıslahıdır. Tazarru, toplumda sosyal sükûnetin oluşmasında büyük
rol oynar.
Yüce Allah inkâra düşen, azgınlığa kapılan insanları çeşitli sıkıntılara düşürür ki, hatalarından
dönüp Allah'a teslim olsunlar; acizliklerini kavrayıp tazarruda bulunsunlar. Bu durumu
bildiren ayetlerin meâli şöyledir:
"Senden önce de ümmetlere elçiler gönderdik. (İnkarlarından dönüp bize) tazarru'da
bulunsunlar (yalvarsınlar) diye, onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık. Hiç
olmazsa kendilerine böyle baskımız geldiği zaman, tazarru'da bulunsalardı (yalvarsalardı)!..
Fakat kalpleri (iyice) katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü (cazip) gösterdi" (elEn'am, 6/42,43).

Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi, şeytana uyan, kalpleri katılaşmış insanlar, Allah'a karşı
tazarru'da bulunmazlar. Ancak şeytanın yolundan uzak, gönülleri Allah'a bağlı olan insanlar
tazarru'da bulunurlar.
Hz. Muhammed (s.a.s.) de tazarru ile dua etmiş, her hususta olduğu gibi bu hususta da
ümmetine örnek olmuş ve bunu tavsiye etmiştir. Rasulullah (s.a.s.) yağmur duasına çıkarken
mütevazi bir şekilde, huşu içinde tazarru ile dua etmiş ve iki rek'at namaz kılmıştır (Ebu
Davud, İstiska, I; Tirmizî, Cuma, 43; Nesêî, İstiska, 3; İbn Mace, İkâme, 153; Ahmed b.
Hanbel, I, 230, 355).
ASRI SAADET’TEN İZLER
ZEYNEB BİNT HUZEYME (R.ANHÂ}
Hüzeyme'nin Kızı Zeyneb (R.Anhâ)
Ona yoksulların annesi [ÜmmüM-Mesâkîn) denmesi, onlara karşı çok merhametli ve
iyiliksever olmasından dolayıdır.
Hz. Hafsa'nın, Rasûlüllah (S.A.V)'in evine gelmesinden kısa bir süre sonra, ilk Kureyş'li
muhacirlerden bir şehidin hanımı olan Zeyneb Binti Huzeyme, mü'minlerin dördüncü annesi
olarak oraya girdi.
Merhametli ve yufka yürekli olduğundan kendisine yoksulların annesi diye isim verilmişti.
Yoksullara yemek yedirir ve onlara sadaka verirdi. Amcasının oğlu Cehm İbnu'I-Harîs elHilâlî'nin hanımıydı... Daha sonra onunla Ubeyde İbnu'I-Harîs İbn Abdi'l-Muttâlib evlendi.
Karı koca Muhammed İbn Abdiliah'i Allah Tetâlâ'nm peygamber olarak gönderdiğini
öğrenince ona gittiler ve kelime-i şehâdeti getirdiler. Böylece onlar İslâm'a ilk girenlerden
oldular. Kureyş müşriklerinin işkencelerinden onlar da paylarını aldılar. Yesrib'e onlar da hicret ettiler. Ubeyde İbnu'l-Haris Bedir savaşında şehit olunca, Rasulullah (S.A.V) ona evlenme
teklif etti. Zeyneb amcası Kabîsa İbn Amr el-Hilâ.lî'yi vekil tayin etti. Amcası onu
Rasûlüllah'a verdi. Peygamber (S.A.V) ona dört yüz dirhem mehir verdi. Bu hicretten otuz bir
ay sonra olmuştu.
Zeyneb Bint Huzeyme'nin odası Hafsa Bint Ömer İbni'l-Hattab'ın odasına bitişikti. Fakat
Zeyneb orada ancak sekiz ay kalabildi. Hicret'ten otuz dokuz ay sonra Rabiulahir ayının
sonunda vefat etti. Cenaze namazını Rasulullah (S.A.V) .kıldırdı ve onu Baki'ye defnetti.
Otuz yaşındaydı. Mü'minlerin annelerinden ilk defnedilen odur.
Rasûlüllah'ın (S.A.V} evindeki hanımlık hayatı kısa sürmüştür. Fakat Peygamber'e (S.A.V] eş
ve mü'minlerin annesi olma şerefini elde etmesi onun için yeterlidir.
Hem de ortaklarla uğraşmaktan çekinip yoksulların derdiyle dertlenerek, kıskançlığın
kırmadığı bir kanaatle Rasulullah (S.A.V)'ın ve mü'minlerin takdirine nail olarak...
Allah ondan razı olsun. Vefatıyla yetimler ve yoksullar hüzne boğuldular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17768.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

UMED “Ümmet Sofrası”
Farklı ülkelerden gelen misafir öğrenciler ile Türkiye'deki genç iletişimciler, Uluslararası
Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin
ortaklaşa düzenlediği iftar programında bir araya geldi.
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"Ümmet sofrası" adı ile Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği’nde düzenlenen ve
ramazan süresince devam edecek iftar programları kapsamında, Türk ve Farklı ülkelerden
gelen misafir öğrenciler ile Ankara'daki çeşitli basın kuruluşlarının temsilcileri ve genç
iletişimcilerle birlikte oruç açtı.
Yaklaşık 60 farklı ülkenin yanı sıra Türkiye'den öğrenciler, okunan Kur'an Kerim'in ardından
dualar eşliğinde iftar yaptı.
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, Türkiye'de okuyan yabancı
öğrencilere aile ortamı yaşatmak, ramazan ayında yalnız kalmamalarını sağlamak amacıyla bu
programları düzenlediklerini belirtti.
“Sanal duvarları aşacağız”
UMED Başkanı Aslan Değirmenci, lüks iftarlara israf gözüyle baktıklarını belirterek,
"Yüreklerimizi yabancı ülkelerden gelen öğrencilere açıyoruz. Onlarla birlikte ahlak, sevgi ve
maneviyat köprülerini birlikte inşa ediyoruz. Bugün sanal sınırları aşıp medeniyet buluşmasını
gerçekleştirme vaktidir. Aramıza emperyalizm tarafından örülen duvarları yüreklerimizi
birleştirerek, aşacağımızı düşünüyorum" dedi.
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'ne de teşekkür eden Değirmenci, "Dünyanın farklı
ülkelerinden eğitim almak için ülkemize gelen misafir öğrencilere her konuda destek olan,
öğrenci kardeşlerimizin yanlarında duran, onların her türlü haklarını korumaya çalışan Asma
Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği yöneticilerine ve gönüldaşlarına teşekkür ediyorum.
Misafir öğrencinin üniversitede, yurtta, evde, sokakta ve bulunduğu her yerde yanında
olabilmek, yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek, sıkıntıları, dertleri birlikte göğüslemek ve
sevinçleri çoğaltmak için çıktıkları bu yolda önlerinin her daim olmasını diliyorum" şeklinde
konuştu. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17769.html
Erişim Tarihi: 17.06.2016

Mevlana'nın hocasına Ramazan’da yoğun
ilgi
Tasavvuf ilminin öncüsü olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye hocalık yapan Seyyid
Burhaneddin Tirmizi'nin Kayseri'deki türbesi Ramazan’da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
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Türbenin ve Seyyid Burhaneddin'in müritlerinin kabrinin bulunduğu çiçeklerle bezeli avluyu
dolduran vatandaşlar, kendileri ve sevdikleri için dua ediyor, Kuran-ı Kerim okuyor.
Ramazan dolayısıyla türbenin avlusu sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan iftar
sofralarına da ev sahipliği yapıyor. Kentin manevi şahsiyeti Seyyid Burhaneddin Tirmizi,
kente gelen misafirlerin ilk ziyaret durakları arasında yer alıyor.
Ailesiyle türbeyi ziyarete gelen Bekir Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Mevlana'nın hocası olan Seyyid Burhaneddin'in kent için öneminin büyük olduğunu söyledi.
Türbeyi sık sık ziyaret ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Aile büyüklerimi getirdim. Burası bizler
için bir nimet, kıymetini bilmeliyiz." dedi.
Köyünden türbeyi ziyarete gelen Zeliha Kulaksız da "İlk kez geldim, hayran kaldım.
Ülkemize, evlatlarımıza dua ettim. Allah, kabul etsin." ifadelerini kullandı.
"Seyyid-i Sırdan unvanını taşıyordu"
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk-İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Çavuşoğlu, Seyyid Burhaneddin'in 13. yüzyılın çok önemli ilim adamlarından olduğunu
söyledi.
Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilen Seyyid Burhaneddin'in "Maarif" isimli bir eseri
bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, büyük alimin "Bilinmeyenleri, sırları bilen" anlamına gelen
"Seyyid-i Sırdan" unvanını taşıdığına belirtti.
Seyyid Burhaneddin'in Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in vefatının ardından
Mevlana'nın terbiyesiyle ilgilendiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Mevlana bu eğitimin ardından 10 yıl Şam ve Halep'te şer-i ilimler tahsili alıyor. Dönüşte
yine hocasını ziyaret ediyor. Hocası bir süre daha onunla meşgul oluyor. Mevlana ilimde belli
bir mesafe katettikten sonra da hocasıyla ilgisini devam ettiriyor, saygıda asla kusur
etmiyor. Mevlana'nın şer-i ilimleri tahsilinden sonra Seyyid Burhaneddin diyor ki 'Baban
tasavvuf yani hal ilimlerinde ilerideydi, sen de bu ilmi almalısın'.
Yani Mevlana'ya tasavvufu tavsiye eder. Mevlana bunun üzerine tasavvufla meşgul olmaya
başlar. Seyyid Burhaneddin'in bir önemi de Mevlana'ya tasavvuf kapısını açmış olmasından
geliyor. Eğer Seyyid Burhaneddin Mevlana'ya hocalık yapmasa, tasavvufla ilgilenmesini
tavsiye etmese muhtemelen Şemsi Tebrizi de Mevlana'ya ulaşamayacaktı. Zira bu hocasından
sonra Şemsi Tebrizi'yi kabule hazır hale gelmiştir. Şemsi Tebrizi de hal ilimlerinde çok ileri
bir şahsiyettir. Mevlana ile Şemsin buluşmasında, bir arada daha verimli bir dünya
oluşturmalarında Seyyid Burhaneddin basamaktır."

Çavuşoğlu, insanı ve evreni anlamada tefsir, fıkıh, hadis gibi şer-i ilimlerin tek başına yeterli
olmadığını, insanın gönül dünyasına hitap eden tasavvuf ilminin de alınması gerektiğini
sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17770.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Euro 2016'ya Kayseri yaprak sarması
Babası Fatih Terim'e destek olmak için Euro 2016'ya giden 5 buçuk aylık hamile Buse Terim,
aşerme korkusuyla tedbirini aldı. Kayseri'den İstanbul'a yaprak sarma getirten Terim,
bavuluna koyduğu dolmalarla Fransa'nın yolunu tuttu.
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, hem babasını
hem de Euro 2016'da mücadele eden A Milli futbol takımımızı desteklemek için eşi Volkan
Bahçekapılı ve yakın dostlarıyla Fransa'nın yolunu tuttu.
Kayseri'den yaprak sarma sipariş etti
5 buçuk aylık hamile olan Buse Terim Bahçekapılı, yola çıkmadan önce tüm tedbirini aldı.
Aşerme korkusu yaşayan Terim, Kayseri'den çok sevdiği yaprak sarma sipariş etti.
İstanbul'a getirttiği yaprak sarmaları bavuluna koyan Terim, daha sonra Paris'e uçtu. Moda
blogger'lığı yapan genç anne adayı yaprak sarmaları toplamda 2 bin 794 kilometre bavulunda
taşıdı.
"Bir hamilenin dramı"
Paris'e giden Buse Terim, oradan da Nice'e geçti. Yanında götürdüğü dolmaları instagram'da
takipçileriyle paylaşan Terim, altına da şu notu düştü:
"Bir hamilenin dramı. Canın ister diye yanında bavulunda sarma taşımak. Nice'e yanında
yaprak sarma getiren anne adayı. Herkese hayırlı iftarlar."
Kaynak: Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17772.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Vali Kamçı’nın ‘davet’ prensibi
Gazetemiz yönetimi, geçtiğimiz hafta Cuma günü Kayseri Valiliği görevine başlayan
Süleyman Kamçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Kamçı, katılmaya söz verdiği ilk
davete mutlaka iştirak ettiğini, daha sonra aynı gün ve saate denk gelen bir davet olduğunda
bunları reddettiğini söyledi.
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Ziyarette Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Oğuz Memiş, Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük, Yazı
İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin, İşletme Müdürü Turgay Akova ve muhabir Ahmet Bolat
yer aldı. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Kamçı ‘Kayseri bildiğim bir yer” diyerek
Anadolu insanını çok sevdiğini söyledi.
Göreve yeni gelmesinden dolayı yoğun davet ve ziyaretlerin olduğunu söyleyen Vali Kamçı,
gazetemizle bir prensibini paylaştı. Vali Kamçı, katılmaya söz verdiği ilk davete mutlaka
iştirak ettiğini, daha sonra aynı gün ve saate denk gelen bir davet olduğunda bunları ret
ettiğini söyledi. Vali Kamçı, “Çok ısrar edildiğinde ise benden değil davet edildiğim kurum
yetkilisinden izin alın diyorum” ifadesini kullandı.
Kendisi de Trabzonlu olan Vali Kamçı’nın, yine Trabzonlu olan İşletme Müdürümüz Turgay
Akova ile bir süre şakalaşıp, ‘Kayseri’de ne işin var?’ demesi gülüşmelere neden oldu.
Gazetemiz İmtiyaz sahibi Oğuz Memiş, Vali Kamçı’ya yeni görev yerinde başarılı hizmetler
yapması temennisinde bulunurken, Vali Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti iletti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17773.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Dev yatırıma resmi açılış
Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak ve ulaşımı daha konforlu
hale getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Bu yatırımlardan olan ve Kocasinan Bulvarı
üzerine yapılan köprülü kavşaklar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin
katılımıyla bugün saat 18.30'da resmen açılacak. 80 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen
kavşaklar, eski çevre yoldaki dört önemli kavşağı kesintisiz hale getirecek. Bakan Özhaseki
iki günlük Kayseri programında merkez ve çevre ilçelerde de açılışlara katılacak. Özhaseki,
Cuma namazını Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve açılışını yapacağı Şehit Furkan
Doğan Camisinde kılacak.
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Büyükşehir Belediyesi Kayseri'deki önemli ulaşım yatırımlarından olan köprülü kavşakları
ardı ardına hizmete açıyor. Kavşaklardan ilki olan Karayolları Kavşağı daha önce hizmete
açılmıştı. Hastane ve İstasyon Caddesi Kavşaklarını kapsayan köprünün açılış töreni ise
terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle iptal edilmişti. Büyükşehir Belediyesi
bugün saat 18.30'da Nato Caddesi Kavşağı'ndaki yonca yapraklı köprülü kavşakta yapılacak
açılışla Kocasinan Bulvarı üzerindeki tüm yatırımları hizmete açacak.
Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik akışının hızlandırılması,
kavşaklarda oluşan trafik yoğunluğunun ortadan kaldırması ve konforlu bir seyir sağlamak
amacıyla yapılan köprülü kavşaklar DSİ kavşağı ile Fuzuli Kavşağı arasındaki yaklaşık 5
kilometrelik yolda kesintisiz bir trafik hattı oluşturuyor. Dört ayrı kavşaktaki sorunu tamamen
gideren köprülü kavşaklar 80 milyon TL'ye mal oldu.
Bakan Özhaseki açılışlar yapacak
Bir takım açılışlar yapmak için Kayseri’ye gelen Bakan Mehmet Özhaseki, Cuma namazını
Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve Mavi Marmara Gemisinde şehit olan Furkan
Doğan’ın adını taşıyan camide kılıp resmi açılışı yapacak. Bakan Özhaseki, Melikgazi
Belediyesi tarafından 19 Mayıs Mahallesinde yaptırılan Melikgazi Belediyesi İmam Hatip
Ortaokulu açılışını ve bu okulda başarılı olan öğrencilere bisiklet dağıtımı ile Şırnak’ın Cizre
ilçesine gönderilecek yardım TIR’ını uğurlamasını da gerçekleştirecek. Şehit polis Ramazan
Kırboğa’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak olan Özhaseki akşam saatlerinde
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan köprülü kavşak açılışına katılacak. Bakan
Özhaseki yarın da Yahyalı ve Develi ilçesinde gençlik merkezleri açılışını yapacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17774.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

'Satılık' ilanına ceza yanlış
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yasalara göre ticari olarak araç satışı işi
yapmayan kişiye, aracına ‘satılık’ yazdığı için cezai işlem uygulanamayacağını söyledi.
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Aracına satılık ilanı astığı için cezai işlem uygulanan Ömer Kuşoğlu, daha sonra cezayı
sorgulamak üzere Zabıta Karakolu’na gittiği sırada bir zabıta memurunun aracının üzerinde
satılık ilanı görmüş ve durumu sorguladığında zabıta memurunun da söz konusu ilan için
ödeme yapmadığını öğrenmişti. Olayın basına yansımasından sonra da Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, otoparklar da dahil
olmak üzere ruhsatlandırılmamış yerlerde oto alım satımı yapanlara 10 yılı aşkın süredir ceza
yazıldığını belirtmişti.
Ticari araç satışı yapılmıyorsa, ‘satılık’ ilanına ceza yazılamaz
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir
kişinin araç ticareti yapmadığı müddetçe, aracına ‘satılık’ ilanı asmasından dolayı cezai
müeyyideye çarptırılamayacağını ifade etti.
Başkan Mahmut Şahin, “Bir kişi aracını ticari olarak satıyorsa ve bunu ticaret haline
getirmişse, fakat ücret ödememek adına belediyenin belirlediği ruhsatlı yerlerde değil de
belediyenin çeşitli otoparklarında bu işi yapıyor ve birkaç araba birden satıyorsa tabi ki
burada bir hile var ve bu hileye karşı belediye görevlilerinin ceza uygulama hakkı vardır.
Fakat kişi kendi aracını satıyor, bunun ticaretini yapmıyorsa kişi aracına satılık ilanı asmışsa
dilediği yere aracını park edebilir. Dolayısıyla bunun ayrımının yapılması gerekiyor. Bu ayrım
yapılmadan ceza kesilemez.” dedi.
Yasayı kötüye kullananlar var
Söz konusu yasayı, araç ticareti yapmasına rağmen, kötü niyetli kullananlar olduğuna da
değinen Mahmut Şahin, “Şehrin işlek yerine, örneğin bir AVM’nin otoparkında bir araç
günlerce orada duruyor, hiç yerinden kıpırdamıyorsa o araç sahibi belli ki bu işin ticaretini
yapıyor. Ve bunu fark eden belediye ekipleri, aracı görüntüleyerek ceza kesebilir. Fakat
üzerinde satılık ilanı olan araç ücretli otoparkta ücreti verilerek duruyorsa bu kimseyi
ilgilendirmez. Ama daha çok kişi görsün diye ücretsiz olan alanlar işgal ediliyorsa tabi ki
orada cezai işlem uygulanır.” diye konuştu.
Tebligat kişinin kendisi, eşi ve çocuğu dışında birine verilirse usulsüz
Ömer Kuşoğlu’na yapılan ve apartman görevlisinin teslim aldığı tebligatın da yasalara göre
usulsüz olduğunu belirten Mahmut Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tebligatın kişinin kendisine, eşine ya da çocuğuna yapılması lazım. Burada bina görevlisine
tebligat yapılmış, bu zaten usulsüz. İdari cezalarda tebligata itiraz etmemiz için 15 günlük
süremiz var. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebiliriz. Yalnız, usulüne uygun olan tebligatlarda
15 günlük süre başlar. Usulsüz tebligat yapılmışsa süre başlangıcı yoktur. Ona dilediğimiz
zaman itiraz edebiliriz, hatta tebligatın bizzat kendimize yapılması noktasında da itirazda
bulunabiliriz. Burada iş oldu-bittiye getirilmiş tebligat bina görevlisine teslim edilmiş. Burada
usul ancak şu olabilir, ben bağımda ya da şehir dışında olurum. Tebligat o durumda bina
görevlisine ya da muhtara teslim edilir. Onun dışında ben evde iken eşim, çocuğum ya da ben

dışında kimseye tebligat verilemez, bu usulsüzdür. Usulsüz olduğu için de herhangi bir
şekilde acele etmemize, 15 günlük süreyi kaçırdım diye endişelenmemize gerek yok. Ayrıca
bizim ceza yememiz için belediye ekiplerinin bunu ispat etmesi gerekiyor. Herhangi bir belge
olmadan cezai işlem uygulanamaz. Hatta herhangi bir şüphe varsa aracın üzerine uyarı
bırakılır. Uyarı yapılmadan direk cezai işlem de uygulanamaz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17775.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kılıçaslan operasyonu
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 ay önce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren Kılıçaslan Eğitim Vakfının Gevher
Nesibe Mahallesindeki bir plazada bulunan adresinde yapılan aramada ele geçirilen vakfa ait
defter, belge, doküman ile bilgisayar, hard disk ve dijital materyallerin incelenmesi
tamamlandı.
Sahte imzalar kullanılmış
İncelemeler sonucunda, vakfın yönetim kurulu üyelerinin ve mütevelli heyetinin imza ve yazı
örnekleri ile daha önceden el konulan belgeler üzerinde yapılan kriminal incelemesinde
mütevelli heyeti tarafından alınan kararlardaki imzaların bazılarının yöneticilere ait olmadığı
ve sahte imza atıldığı tespit edildi.
Vakıf müfettişlerince Kılıçaslan Eğitim Vakfından elde edilen dokümanlar üzerinde yapılan
incelemede, vakfa ait gayrimenkullerin çok düşük bedellerle FETÖ'ye bağlı eğitim ve öğretim
kurumlarına kiraya verilmesinden dolayı vakfın 11 milyon 415 bin 763 lira zarara uğratıldığı
bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan Kılıçaslan Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere verilen burslarla ilgili yapılan
araştırmada ise bazı öğrencilere burs için müracaatları bulunmadığı halde Bank Asya'da
açılan hesaplarına düzenli burs yatırıldığı belirlendi.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık
Bazı öğrencilerin bu burslardan haberdar olmadıkları, burs almadığını beyan edenlerin
genelinin kentte eğitim gördükleri dönemde kamuoyunda Fethullah Gülen Cemaati olarak
bilinen FETÖ/PDY örgütüne bağlı cemaat evlerinde kaldıkları, öğrencilere ait burs paralarının
örgüt üyesi şahıslarca dolaylı yollarla ellerinden alınıp, bu örgüte aktarılarak maddi finans
sağlandığı tespit edildi.
Bunların üzerine Kılıçaslan Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeleri ve vakıf müdüründen
oluşan 5 kişi hakkında "Özel belgede sahtecilik, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli
dolandırıcılık, terörizme finans sağlamak, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak ve güveni kötüye
kullanmak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan eş
zamanlı operasyonda, N.S, N.S, M.K. ve A.A.A. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı
bulunan İlhan M'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17776.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

PKK’ya katılamadan yakalandı
Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK'ya katılacağı öne sürülen kadın tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, G.G'nin
(28) Zonguldak'tan Mardin'e giderek terör örgütü PKK/KCK'ya katılacağı bilgisi üzerine
çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde zanlı, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
G.G'nin, ifadesinde, eşinden şiddet gördüğünü, boşanmaması konusunda ailesinin baskı
uyguladığını ve daha sonra tanıştığı terör örgütü üyelerince kandırıldığını söylediği öğrenildi.
Zanlının, PYD/YPJ terör örgütünün Suriye'de etkin olduğu Rojova bölgesine gitmeye çalıştığı
öğrenildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17777.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kocasinan’dan ‘askıda iftarlık’ uygulaması
Kocasinan Belediyesi’nin ‘askıda iftarlık’ uygulaması ile iftara yetişemeyen vatandaşlar
sokakta iftarını açabilecek.
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‘Sofralarımız ayrı olsa da gönüllerimiz birlikte’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftarını sokakta açmak zorunda kalan vatandaşların
huzurlu ve mutlu bir şekilde iftarlarını yapabilmeleri amacıyla ‘askıda iftar’ projesini hayata
geçirdiklerini söyledi.
Ramazan’da da gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin
önemli caddelerinde vatandaşlara askıda iftarlık uygulamasıyla kandil simidi, su ve hurma
dağıttıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “İftar vakti gideceği yere yetişemeyen
vatandaşlara şehrin farklı noktalarında ve seyir halindeki araç sürücülerine kırmızı ışıklarda
ikramda bulunarak iftarlarını açmalarını sağlıyoruz. Oruçlarını açmalarına vesile olduğumuz
her vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Bizler buralarda
emanetçiyiz. Bu hizmetimiz karşısında vatandaşımız dua ediyor. Vatandaşlarımızın dualarını
almak bizim için en büyük armağan” diye konuştu.
‘Askıda iftarlık’ uygulamasının, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhuna denk düştüğünü
dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Uygulamanın Ramazana has olması güzel ve hayırlı bir
iştir. Bu çalışmayı Peygamber Efendimizin; ‘Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun
sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz’
hadisinden yola çıkarak başlattık. Ayrıca bu uygulamamızla halkla iç içe olduğumuzu bu
şekilde ifade ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşlar, ‘Askıda İftarlık’ uygulamasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini
iletti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17778.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Mağfiret Ayı Ramazan Hoş Geldin
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A’li İmran Suresinden
“1, Elif Lam Mim.
2. Allah, kеndisindеn başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diri ve kayyumdur.
3, 4. O, sana Kitabı hak ve kеndisindеn öncеkilеri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha öncе
Tеvrat’ı vе İncil’i insanlar için birer hidayet yolu olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi.
Kuşkusuz, Allah’ın âyеtlеrini inkârda bulunanlar için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak
güç sahibidir, intikam sahibidir.
5. Kuşkusuz yеrdе ve göktе Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.
6. O, sizi rahimlеrdе, dilеdiği gibi şеkillеndirеndir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç
sahibidir, hüküm vе hikmet sahibidir.
7. O, sana Kitabı indirеndir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyеtlеri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır.
Diğеrlеri dе mütеşabihdir. Kalplеrindе bir еğrilik olanlar, fitnе çıkarmak vе onun olmadık
yorumlarını yapmak için mütеşabih âyеtlеrinin ardına düşеrlеr. Oysa onun gеrçеk manasını

ancak Allah bilir. İlimdе dеrinlеşmiş olanlar, “Ona inandık, hеpsi Rabbimiz katındandır”
dеrlеr. (Bu incеliği) ancak akıl sahiplеri düşünüp anlar.
8. (Onlar şöylе yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayеtе еrdirdiktеn sonra kalplеrimizi еğriltmе.
Bizе katından bir rahmеt bahşеt. Kuşkusuz sen çok bahşеdеnsin.”
9. “Rabbimiz! Şüphesiz sеn, hakkında şüphе olmayan bir gündе insanları toplayacaksın.
Şüphеsiz Allah va’dindеn dönmеz.”
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
İlim Öğrenmek
İlim öğrenmekle ilgili Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Kim ilim talebi için yolculuk yaparsa Allah onu cennete götürecek yola sokar. Muhakkak ki
melekler kanıtlarını ilim talebesi üzerine gererler. Bu onlardan razı oldukları içindir.
Muhakkak ki gökte ve yerde bulunanlar ilim talebesi için istiğfar ederler. Hatta denizdeki
yunus balığı bile. Âlimin abide üstünlüğü bedir gecesinde ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir.
Şüphesiz ki âlimler Nebilerin varisleridir. Nebiler, geriye ne dirhem, ne de dinar bırakıyorlar.
Onlar ancak ilmi miras olarak bırakırlar. Kim ondan alırsa büyük bir pay ve kazanç almış
olur.
Buhari 10, Ebu Davud 1, Tirmizi 19, İbni Mace 7
İlim Tahsil Ederken Niyet
(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ettiği dualardan biriside şu idi:
“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve
doymayan nefisten şüphesiz sana sığınırım.”
(İbni Mace 250)
ESMA ÜL HÜSNA
El-Alîm ; her şeyin başlangıcını ve sonunu, gizli ve açığını bilen, yerde ve gökte, dünyada ve
âhirette, şehadet ve gayb âleminde ilminden hiçbir şey saklı kalamayan, ezel ve ebed arasında
bulunan her şeyi ezelî ve ebedî ilmiyle kuşatan Yüce Allah.demektir.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
TEFEKKÜR
Herhangi bir mesele hakkında düşünme, zihni yorma, derin düşünme ve işin şuuruna varma.
Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve
üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun
için, Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkındaki
tefekkür mümkün değildir. Çünkü Allah hiç bir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve şekil
olarak hayal edilemez (el-İsfahânî, el-Müfredât, İstanbul 1986, 578).
Hz. Muhammed (s.a.s)'e en çok etki eden ayetlerden biri, tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hz. Âîşe
(r.a)'ı ziyaret etmişler. Onlardan biri, "Hz. Muhammed (s.a.s)'de gördüğünüz etkileyici bir
şeyi bize anlatır mısınız?" deyince, Hz. Âîşe (r.an) şöyle demiştir:
"Resulullah (s.a.s) bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden
akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hz. Bilâl (r.a):
"Ya Resulullah (s.a.s)! Geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde, sizi ağlatan
nedir?" deyince, o: "Bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır" dedi ve
ayeti okudu:
"Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklıselim
sahipleri için ibret verici deliller vardır” (Âl-i İmrân, 3/190).

Ondan sonra RAsulullah (s.a.s): "Bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan,
düşünmeyen kişilere yazıklar olsun" dedi.
Bu ayette, tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan bir sonraki ayetin
meâli de şöyledir:
"Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar, gözlerin ve yerin yaratılışı
üzerinde tefekkür ederler (düşünürler). Rabbimiz (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen
yücesin, bizi ateş azabından koru!.." (Âl-i İmrân, 3/191).
İbn Abbas (r.a)'ın naklettiğine göre, bazı insanlar Allah'ın zatı hakkında düşünmek istediler.
Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s) bu hususta şu açıklamada bulundu:
"Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün. Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın şahsı hakkında
düşünmeye güç yetiremezsiniz"
Ömer b. Abdülaziz tefekkür hakkında şöyle demiştir: "Yüce Allah'ın nimetlerini düşünmek,
en faziletli ibâdetlerdendir".
İmâm Şafiî de: "Herhangi bir konuda hüküm çıkarırken, tefekkürden faydalanın" diyerek,
tefekkürün usûl ilmindeki önemine işaret buyurmuştur (Gazzâli, İhya, Beyrut, t.y. IV, 423
vd.)
Tefekkür bizi sağlıklı düşünmeye ve yaşamaya sevk eder. Tefekkür, ilmin anahtarıdır. Her
sabah ve akşam hayatın ze raporunu almaktır tefekkür.
ASRI SAADET’TEN İZLER
Abdullah ibn Mes'ud'un namaz tutkusu
Abdullah bin Mes'ud nerdeyse hiç nafile oruç tutmazdı. Kendisine niçin oruç tutmadığı
sorulduğunda: "Ben oruç tuttuğum zaman namaz kılmakta güçlük çekiyorum. Hâlbuki namaz,
benim yanımda oruçtan daha sevimlidir" derdi. Oruç tuttuğunda da başında, ortasında ve
sonunda olmak üzere ayda üç gün tutardı. [Heysemi]
Ben Abdullah bin Mes'ud'dan daha az oruç tutan bir fakih görmedim. Ona niçin nafile orucu
az tuttuğu sorulunca "Ben namazı oruca tercih ediyorum. Oruç tuttuğumda, namaz kılmakta
güçlük çekiyorum" dedi. [İbn Sa'd]
Gecenin bir miktarında namaz kılmak
Biz Ebu Musa El-Eş'ari ile bir seferde bulunuyorduk. Bir gece bir bostana sığındık, orada
konakladık. Ebu Musa gecenin bir miktarında kalkarak namaz kıldı. Sesi o kadar güzeldi ve
Kur'an'ı o kadar güzel okuyordu ki, tarif edemem. Hangi ayeti okuyorsa, onun gereğini
yapıyordu.
Namazı bitirdikten sonra: "Allah'ım, ferahlık veren sensin ve ferahlık sendendir. Güvenlik
veren sensin, güvenlik veren kimseleri seversin. Koruyucu sensin ve koruyucu kişiyi seversin.
Doğru olan sensin ve doğru olanı seversin" diye dua etti. [Ebu Nuaym]
Ebu Osman anlatıyor: Ebu Hüreyre'ye yedi gece misafir oldum. O, hizmetçisi ve hanımı
geceyi üçe taksim etmişlerdi. Sıra ile namaza kalkıyorlardı. [Ebu Nuaym]
Elli bin hurmalığı
Ebu Talha el-Ensarî kendisine ait olan bir bostanda namaz kılıyordu. O esnada Dubsi denilen
bir kuş öttü. O kuş durmadan bir çıkış yolu arıyor, fakat bir türlü bulup da çıkamıyordu. Bu
manzara Ebu Talhâ'nın hoşuna gitti. O da namazın içinde olduğu halde kuşu seyredip
duruyordu. Sonra namaza döndü, fakat kaç rekât kıldığını hatırlayamadı.
Bunun üzerine: "Bu malım yüzünden dinim helâk oldu" diyerek Hz. Peygamber'in yanına
geldi ve olanları anlattıktan sonra: "Ey Allah'ın Resûlü, bu bahçemi Allah yolunda infak
ettim. Nasıl uygun buluyorsun öyle harca" dedi. [Terğib]
Secdesi öyle uzundu ki...
Sabit radıyallahu anh diyor ki: "Abdullah bin Zübeyr namaz kılarken, sanki ayakta dikili bir
ağaç gibi dururdu. Kendini namaza öyle verirdi."

Başka bir kişi de şöyle demiştir: "İbn-i Zübeyr secdeyi öyle uzun ve hareketsiz yapardı ki,
kuşlar gelir, omzuna konardı. Bazen de öyle rükû ederdi ki, bütün gece rükû ile geçerdi.
Bazen de secdeyi uzatır, bütün geceyi secde ile geçirirdi.
Namaz, kötülükleri yok eder!
İbn Mes'ud (ra) şunları söylemiştir: "İhtiyaçlarınızı farz namazların üzerine yükleyiniz. Çünkü
farz namazlar ihtiyaçlarınızın görülmesine vesile olur."
İbn Mes'ud (ra) şunları söylemiştir: "Büyük günahlardan korunmak şartıyla, kılınan namazlar,
aralarındaki günahlara kefaret olur." [Ebu Nuaym]
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17779.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İnsan ve Ramazan bir projedir
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İnsan bir projedir.
Evet, insan Allah’ın bir projesidir.
Önce kâinat (evren) vardı sonra insan. Evren tüm boyutları ile yaşanır bir halde yaratıldıktan
sonra anılmaya değer varlık değilken; Allah insanı yaratmıştır. Bu projeyi daha sonra
meleklerle paylaşmıştır. Melekler “kan dökücü ve ifsat edici” bir varlık mı yaratacaksın
dediler. İnsan Allah’ın yaratılış projesi iken Ramazan insanın yaşam projesidir. Evet,
Ramazan bir projedir; sosyal, siyasal ve ekonomik bir hayat projesidir. “kan dökücü ve ifsat
edici” varlığı merhamet ekseninde bir varlığa dönüştürmek için; ramazan bir projedir.
Dinin varlık nedeni insanı korumaktır. İnsanla birlikte onun rahat yaşayabileceği ortamı
oluşturmak için gerekli olan her şeyi korumak; yine dinin varlık nedenidir. Hayvan, bitki ve
başka bir ifadeyle canlıların dışında tüm varlıklarında yaratılışına uygun bir şekilde korunması
da. Öyleyse din / İslam merhamettir.
Ramazan merhamettir
Ramazan merhamettir çünkü ramazan İslam’ın formüllerini içerisinde barındırır. İman ve
İslam’a kaynaklık ederken aynı zamanda Müslümanların kültürüne ve medeniyet oluşumuna
da kaynaklık etmektedir. Cennete götüren davranış biçiminin kodları ramazanda gizlidir.
Ramazan inananlarına yani Müslümanlara şunu söylemiştir/söylemektedir; kalbi, zihinsel ve
bedeni eylemlerinizi besmele ile başlatın. Besmelenin onaylamadığı hiçbir işi yapmayın ve
davranış içerisinde bulunmayın. Besmele Allah, rahman ve rahim isimlerinden oluşmaktadır.
Kur’an’dan bir ayet olan ve her surenin (Tevbe Suresi hariç) başında yer alan besmele;
esirgeyen ve bağışlayan adı ile esirgeyerek ve bağışlayarak güne başlayın demektedir. Yani
muhataplarınıza merhametle davranın. Çünkü sizin rabbiniz rahman; esirgeyen, rahim;
bağışlayandır.
Kıyamet koparken de olsa elinde bir ağaç fidanı olana onu dikmesini söyleyen felsefe de ki
çevre bilinci; yük hayvanlarına fazla yük taşıtmayı yasaklayan ve boynuzsuz hayvanın
boynuzlu olanlardan hakkını alacağını söyleyen bir inançta ki hak bilinci; yaşlılara değil

şiddet onlara öf bile dedirtmeyen bir ahlak; çok tanrılı/ilahlı anlayışı kabul etmeyerek tevhid
eksenli aklı öneren ramazan; merhamettir.
Yetimle kendisini bir elin iki parmağı gibi yan yana gören, yetimin başını okşamayı
bağışlanma eylemi sayan; miskini ve yoksulu doyurmayı ahirete inancın davranış
biçimlerinden kabul eden; varlıklı olanların varlıklarında olmayanların hatta hayvanların bile
hakkının olduğunu söyleyen ramazan; küresel bir merhamet manifestosudur.
Çağlar üstü bir rahmet iklimi
Kötülüğün temsilcisi olan şeytanın tüm planlarını bozan; nefsin yaldızlı sözlerini anlamsız
kılan; toprak ağalarının ve sermaye babalarının çalışanlarına karşı üstünlük anlayışına son
veren; çocuk yaşta cinselliği pazara dönüştüren şehvet avcılarının çarklarına çomak sokan;
meslekleri değil alın terini değerli kılan ramazan; çağlar üstü bir rahmet iklimidir.
Aklı kendisine verene/yaratana karşı putlaştırılmasına izin vermeyen; vahyin ve kalbin
kontrolünde olmayan aklın akrepleşeceğini ifade eden; yaratan adına olmayan tüm
okumaların/ilmin/bilimin varoluşsal bir sorun oluşturacağı gerçeğini dillendiren; vahye tabi
olmayan felsefenin bir ifsat hareketi olacağını; tarihten sayfalarla insanlığa sunan ramazan;
müşfik ve rahmet eylemidir.
Ramazan ayı tarih ekseninde tarihe ve geleceğe ilahi bir müdahaledir. Yahudi hahamlarının,
Hristiyan papazlarının, Mecusi ateşgedelerinin ve kabilelerde ki put imalatçılarının
kontrolündeki şirk ve zulüm sistemlerine; insanlık adına adalet ve merhamet müdahalesidir
ramazan.
Ve ramazan şimdi yine insanlık adına küresel ifsat hareketlerine dur demek; ahlakı ve adaleti
egemen kılmak için; merhamet kuşağı oluşturmak adına sahurlarımıza ve iftarlarımıza konuk
oluyor. Mülteci çadırlarına ziyaret rolünü üstleniyor. Cenaze suyu olarak Ak Denizin soğuk
sularıyla yıkanan mazlumlara gözyaşını akıtıyor. Maddi ve manevi işgale uğramış İslam
coğrafyasının kurtuluş planlarını sunuyor; ramazan.
Ramazan tüm zamanları etkiler
Ramazan tüm zamanları etkiler. Ramazan ayı; insanlığa sunulduğu 1434 yıl öncesi eskimiş
her hangi bir etkinliği olmayan bir ay değildir. Ramazan hem tarih hem şimdidir. Ramazan
pasif değil hep aktiftir. Çünkü Ramazan; bireysel ve toplumsal olarak hayatın her alanına
müdahale eden bir projeler bütünüdür.
Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Onu sadece oruçla sınırlamak büyük bir yanlışlık ve
zulümdür. Evet, o ayda inandığını söyleyen ve ben Müslümanlardanım diyen herkese oruç
farzdır. Tüm ibadetlerde vakit/zaman faktörü önemli olduğu gibi farz olan ramazan orucunu
da ramazan ayında tutmak şarttır/farzdır. Yani ramazan orucu ramazan ayında tutulur. İş, aş
ve sıcak gibi şeyler bahane edilerek ertelenemez ya da iptal edilemez.
Ramazan ilahi bir insanlık projesidir; yani Allah’ın (cc). “Ramazan ayı, insanlara yol
gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerinin” sunulduğu; projeler
bütünüdür.
Başını şeytanın çektiği şeytani projelerde vardır; “İblis dedi ki: Öyle ise… and içerim ki, ben
de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara
önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını
şükredenlerden bulmayacaksın!" dedi.(Araf 16/17) bu çerçevede Kur’an ve sünnete muhalif
olan tüm felsefeler şeytanidir.
İşte şeytani tüm projelere karşı peygamberler ve kitapların gönderilmesi, tarihe ve şimdilere
müdahale edilmesi, ilahi bir projenin sonucudur.
Ramazan projeler bütünüdür
Hayatı yeniden algılama ve düzenleme olan bu projenin adı: Kur’an’dır. Öncelikle bu
projenin muhatabı insandır. Özelde müminler genelde tüm insanlar. “Ey insanlar! Sizi bir tek
nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip
yayan Rabbinizden sakının”(Nisa/1) Kur’an, Yahudilerin Tevrat algısı çerçevesinde ırkçı bir

yaklaşım sergileyerek yalnızca belli bir ırka hitap etmez. O insan unsurunu muhatap alır.
Çünkü insan yaratılış itibariyle şerefli bir varlıktır.
Özelde müminleri esas alır “işte bu kitap, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için
bir yol göstericidir”(Bakara/2) mümin bireyler ve toplumlar için diğer bir ifade ile ümmet için
yol göstericidir; Kur’an.
Ama Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi. Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimize bu
ayda peygamberlik verildi. Böylece gözle görülen elle tutulan; taştan, ağaçtan ve tunçtan
putlara ve görünmeyen şehvet, şöhret, hız ve haz’a (zevk) tapan insanların değişim ve
dönüşümü için; Ramazan bir proje olarak insanlığa sunuldu.
Ramazan; şirkin egemenliğine son verip tevhidin egemen kılınması projesidir.
Ramazan; Kitap ve peygamberin toplumun inşasında rol alması projesidir.
Ramazan; yasama, yargı ve yürütmenin Allah’a has kılınması projesidir.
Ramazan; adaletin yeryüzünde tesis edilmesi projesidir.
Ramazan; yer altı ve yer üstü kaynaklarının hakça paylaşımı projesidir.
Ramazan; iffetin yeniden cadde ve sokaklarda var olması projesidir.
Ramazan; Müslümanların özgürlük mücadelesi projesidir.
Ramazan; yeryüzünde adı İslam olan barış projesidir.
Ramazan; ben Müslümanım diyen bireylerin bu projede aktif olarak görevlendirildiği ayın
adıdır.
Yazan:F. Yılmaz ALTUNÖZ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17780.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Şimşek’ten araç sahiplerine söz
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası primlerinin düşeceğini, düşmez
ise ellerindeki yetkileri kullanacaklarını söyledi.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası primlerinde düşüş eğiliminin
başladığını, gelecek aylarda bunun belirgin hale geleceğini belirterek, "Biz sistemi de takip
edeceğiz. Sektörü uyarıyorum, yeni düzenlemeleri fiyatlara mutlaka yansıtmaları lazım.
Yansıtmazlarsa Hazine'nin bu yönde var olan yetkilerini kullanırız." dedi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek katıldığı bir televizyon programında “Zorunlu Trafik
Sigortaları”na ilişkin düzenlemenin ardından primlerin makul bir düzeye gelip
gelmeyeceğinin sorulması üzerine 2011'de itibaren birtakım yargı kararları nedeniyle sektörde
sorunlar yaşandığını, şirketlerin zarar etmesinden dolayı primlerin yükseldiğini anımsattı.
Nisan ayının sonuna doğru Meclis'ten bir düzenleme çıkardıklarını ve sistemde
öngörülebilirliği artırdıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Vatandaşımız haklı olarak 'bu düzenlemeyi yaptınız hani nerede, primler düşsün' diyor,
haklılar. Sektörle de biz bu düzenlemeler öncesi epey çalıştık. Dedik ki 'bakın biz bu

düzenlemeleri yapıyoruz, öngörülebilirliği artırıyoruz. Siz bunu hızlı bir şekilde tekrar
fiyatlayın, daha düşük prim olarak vatandaşımıza hizmet vermeye devam edin'. Daha bu
uygulama başlayalı bir ay oldu, henüz sonuçlarını görmek için biraz erken olmakla birlikte,
ben özellikle takip ediyorum, primlerde düşüş eğilimi başladı, fakat esas önümüzdeki aylarda
bu çok belirgin hale gelecek."
Prim artışının durduğunu, aşağı doğru bir eğilim başladığını ifade eden Şimşek, "Biz sistemi
de takip edeceğiz. Buradan da sektörü uyarıyorum, sektör yeni düzenlemeleri fiyatlara
mutlaka yansıtması lazım. Yansıtmazlarsa ne olur? Ben olacağına inanıyorum ama olmazsa
Hazine'nin bu yönde var olan yetkilerini kullanırız" dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17781.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kayseri Şeker’de geleneksel iftarlar
sürüyor
‘Kayseri Şeker Sofrası’ Boğazlıyan, Yenipazar, Yeni Fakılı ve Çandır çiftçileri için
Boğazlıyan Şeker Fabrikası Meydanında kuruldu.
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Boğazlıyan, Yenipazar, Yeni Fakılı ve Çandır Bölgelerinden yaklaşık iki bin kişi ile birlikte
yapılan iftara, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Yenifakılı Kaymakamı Mustan Barış
İşler, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı Olcay
Özdemir, Müftü Mehmet Güler, Yenipazar Belediye Başkanı Cem Eser, Çayıralan Belediye
Başkanı Yasin Şahiner, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, Yamaçlı Belediye Başkanı
Turan Delibaş, Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş, İl Genel Meclis üyeleri, Ziraat
Odaları, Sulama Birlik Başkanları, Ak Parti, CHP ve MHP İlçe Başkanları, STK temsilcileri,
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak,
Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede,
Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Genel Müdür yardımcıları,
Bölge Müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çiftçiler aileleri
katıldı.
İftar sonrası konuşma yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay; “Kayseri Şeker son yıllarda bildiğiniz gibi önemli işler yapmaya başladı. Özellikle ağır
borç yükünden kurtularak yatırım hamlesi başlattı. Bu yatırım hamlesini de ilk olarak
Boğazlıyan bölgesinden başlattı. Bu yatırımlardan Boğazlıyan Şekerin karşısında Boğazlıyan
lisanslı depolar devasa bir tesis olarak yükseliyor. İnşallah yakın zamanda bitip ruhsat işleri

de tamamlandıktan sonra hasat döneminde çiftçinin daneli ürününü, arpasını, buğdayını orada
muhafaza etme imkanı sağlayacağız. Biz bu lisanslı depolar ile çiftçimizin hak ettiği kazancı
sağlamalarını ümit ediyoruz. Zaten bu yatırımda bu niyetle yapıldı. Bu lisanslı depoculuk aynı
zamanda Develi ve Şarkışla bölgelerinde de yapılıyor. Bunlarla beraber bu alanda biz Türkiye
de 2.sırada yer almış olacağız. 80 bin tonluk ve bir yatırım ortaya çıkmış olacak.” diye
konuştu.
Boğazlıyan’a yeni küspe tesisi yapılacak
Boğazlıyan’a yeni yatırımlar kapsamında bir küspe tesisi yapıldığını belirten Başkan Akay,
“Şimdide bildiğiniz gibi şeker depomuz yetersiz. Kampanya döneminde şekerlerimizin
hepsini depolayamıyoruz. Eskiden Kayseri Şekerin maddi gücü yerinde değildi. Şekeri hemen
satmak zorunda kalıyordu. Ama artık Kayseri Şeker yeterli güce erişti. Finansal disiplin
sağlandı. Artık bankalardan kredi kullanmadan işini yürütür hale geldi. Bu nedenle
Boğazlıyan fabrikamıza 60 bin tonluk dikey şeker silo yapma kararını aldık. Bunu en kısa
zamanda yapıp faaliyete başlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17782.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sanayide küresel oyuncu haline gelmeliyiz
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin geleneksel hale gelen iftar yemeği yoğun bir katılım ile
birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Nursaçan, “Sanayide tam
bir küresel oyuncu haline gelmek istiyoruz” dedi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine; Kayseri OSB'de
faaliyet gösteren sanayiciler başta olmak üzere ilimizde öğrenim gören yerli ve yabancı
uyruklu öğrenciler ve diğer katılımcılar yoğun bir ilgi ile katıldı.
Akşam ezanının müteakiben dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan bir konuşma yaptı. Nursaçan konuşmasında,
“Türkiye’nin yürüyüşüne, milli birliğimize ve beraberliğimize kasteden, huzur ve güvenliğini
hedef alan alçakça, kalleşçe ve haince yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve
lanetliyorum. Bizlere düşen görev; birlik olmak, devletimizin yanında dimdik ayakta durmak
olmalıdır. Saldırılarda hayatını kaybeden emniyet güçlerimize, silahlı kuvvetler
mensuplarımıza, sivil vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı ve
sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.
Birçok zorluk aşıldı
“Ülkemiz son 14 yıl içerisinde birçok alanda büyük sıçramalar gerçekleştirdi“ diyen Nursaçan
şunları söyledi:

“Gerek ekonomide, gerekse politik alanda birçok zorluklar aşıldı. Tabii ki bugünlere kolay
gelinmedi. Geldiğimiz noktayı yeterli bulmasak ta, ekonomimizin geldiği yer ve refah
seviyemiz, hepimiz için önemli ve ortak bir kazanımdır.
Her kişi, her kurum, geldiği
noktayla yetinmemeli, rehavete kapılmamalı, kendini yenilemeli, gelişim ve değişime ayak
uydurmalıdır. Elbette, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar olarak ülke sorunlarına dair görüş,
değerlendirme ve beklentilerimizi her zemin ve fırsatta, doğru yaklaşımlarla, sağlıklı
çözümler üretmek suretiyle dile getirmeye devam edeceğiz. Bu, hem vatandaşlık, hem insani,
hem de İslami bir görevdir. Önümüzdeki dönemde İse Ekonomik Hedefimiz; 2023 hedefleri
doğrultusunda ülkemizi üst seviyelere taşımak. .. 500 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesi
için de, Ürettiğimiz ürünlerle, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak… Dünyanın dört bir
yanında bayrağımızı dalgalandırmak… Sanayide tam bir küresel oyuncu haline gelmek…”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17783.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Bakan Elvan, iş gücü istatistiklerini
değerlendirdi
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ekonomideki olumlu gelişmelerin, Orta Vadeli Program'da
(OVP) 2016 yılı için yüzde 10,2 olarak tahmin edilen işsizlik oranının yıl genelinde daha
düşük bir seviyede gerçekleşeceğine dair güçlü işaretler sunduğunu bildirdi.
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Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin işsizlik verilerini değerlendirdi.
Yılın ilk çeyreğinde gelen yüzde 4,8'lik büyüme verisinin ardından mart ayına ilişkin iş gücü
istatistiklerinin de oldukça olumlu geldiğine dikkati çeken Elvan, düşüş eğilimini sürdüren
işsizlik oranının martta yüzde 10,1'e gerilediğini belirtti.
Elvan, geçen yılın aynı dönemine göre toplam istihdamın 1 milyon 40 bin kişi arttığını ifade
ederek, şunları kaydetti:
"Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, mart döneminde işsizlik oranı bir önceki
döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,7 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı ise 0,2
puan artarak yüzde 51,8 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılma oranının artmasına karşın
işsizlik oranındaki azalış olumlu bir gelişmedir. Mevsimsel düzeltilmiş veriler incelendiğinde,
toplam istihdam bir önceki aya göre 180 bin kişi arttı. Tarım istihdamı 21 bin kişi azalırken,
tarım dışı istihdam 200 bin kişi artış kaydetti. Tarım dışı sektörler incelendiğinde, sanayi,
inşaat ve hizmetler istihdamının sırasıyla 19 bin, 42 bin ve 140 bin kişi arttığı görülüyor."
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının 5 dönemdir azaldığını, bunun 2016
yılındaki işsizlik oranında azalma yaşanacağına işaret ettiğini belirten Elvan, "İşsizlikteki bu
iyileşme 2015 son çeyreği ile 2016 ilk çeyreğinde gözlenen olumlu büyüme performansının

bir yansımasıdır. Ekonomideki olumlu gelişmeler, Orta Vadeli Program'da 2016 yılı için
yüzde 10,2 olarak tahmin edilen işsizlik oranının yıl genelinde daha düşük bir seviyede
gerçekleşeceğine dair güçlü işaret sunmaktadır. Ayrıca bu gelişmeler, Türkiye gibi genç
nüfusa bağlı olarak iş gücünün hızla arttığı bir ülkede işsizlik oranını aşağı çekmek için
yapısal politikaların yanı sıra güçlü büyüme dinamiğinin önemine işaret etmektedir"
değerlendirmesinde bulundu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17784.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kızılay, Balkanlara da yardım elini uzattı
Bu yıl yurt içinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye Ramazan yardımı ulaştıracak olan
Türk Kızılayı, yurt dışında da önemli bir çalışma yürütüyor. Balkan ülkeleri Kosova, Bosna
Hersek ve Sırbistan'a gıda yardımları dağıtmaya başlayan Kızılay, toplamda 19 bin kişiye
yardım ulaştıracak.

17 Haziran 2016 Cuma 15:42

Balkan ülkelerine uzun yıllardır insani yardımda bulunan, Kurban Bayramı döneminde
binlerce vekalet sahibi adına bu ülkelerde kurban kesimi ve eti dağıtımı gerçekleştiren
Kızılay, bu Ramazan'da da Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'te binlerce ihtiyaç sahibine
gıda yardımlarıyla ulaşacak. Bölgede görevlendirilen Kızılay ekipleri yerelden temin etikleri,
içerisinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya
başladı.
Kosova ve Sırbistan'da Ramazan gıda kolisi dağıtımlarını tamamlayan Kızılay, önümüzdeki
günlerde Bosna Hersek'te de dağıtımlarını tamamlamış olacak.
Balkanlarda toplam 19 bin kişiye gıda yardımı planlayan Kızılay, Kosova ve Sırbistan'da
gerçekleştirdiği dağıtımlar sayesinde 14 bin kişiye ulaşmış oldu.
Ramazan yardımları diğer ülkelerde de sürüyor
Balkanların yanı sıra Pakistan, Gazze, Irak, Etiyopya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Afganistan, Somali ve Bangladeş'te de Ramazan yardımlarını sürdüren Kızılay, Ramazan ayı
genelinde tüm gıda yardımlarını tamamlamış, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi insanla Türk halkının
yardımlarını buluşturmuş olacak.
Türk Kızılayı, dayanışmanın, hoşgörünün ve kardeşliğin arttığı, iyiliklerin ön plana çıktığı
Ramazan ayında yardımsevenler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17785.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Şehit Furkan Doğan Cami ibadete açıldı
Talas Belediyesi ve hayırsever Mustafa Argun tarafından Talas’ın Reşadiye Mahallesi’ne
yaptırılan Şehit Furkan Doğan Cami, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin
katılımı ile açıldı.
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Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki Şehit Furkan Doğan Cami’nin açılışına katıldı.
Cuma namazının ardından düzenlenen açılış törenine, Özhaseki’nin yanı sıra, Şehit Furkan
Doğan’ın babası Başbakan Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Vali Süleyman
Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Şahin Güven ve
vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin hayırsever bir
şehir olduğunu söyledi. Hayırseverler tarafından yaptırılan caminin açılışında bulunmaktan
memnuniyet duyduğunu belirten Özhaseki, Furkan Doğan’ın kendilerine şefaatçi olmasını
istedi.
Çocukluğunda camiden enselerine vurularak kovulduklarını anlatan Özhaseki, çocukların
camiye alıştırılması gerektiğini söyledi. Çocukların gürültüsünden dolayı camiden
kovulmaması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, çocukların gürültüsünün melek cıvıltısı
olduğunu kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Ortaokulu’nu da açtı
Bakan Özhaseki daha sonra Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan “Belsin Melikgazi
Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu”nun açılışına katıldı.
Buradaki konuşmasında “İmam hatip okullarının bizde ayrı bir yeri var.” diyen Bakan
Özhaseki, “Okul yaptırmak istediğimizde öğretmenimizin karşı tavrı ile karşılaştık.
Ortaokulda okuyanda, Anadolu lisesinde okuyan da, fen lisesinde okuyan da bizim yavrumuz.
Velilerimiz çocuklarını istedikleri okula göndermelidirler. İmam hatip lisesini yapmak için
kaçak yapılar yapardık. 28 Şubat sürecinde imam hatipleri kapatmak için neler yapmadılar ki?
Hepsi vatana sahipler. Devletine küfretmiyorlar. Devlete küfür edenlerin hepsi üniversite
mezunudur. İmam hatip gençliği okuyor ve önüne bakıyor. Devleti ile bir problem yok.
Dersinize çalışın ve başarılı olun ki üniversitede güzel bölümler okuyup vatanınıza hizmet
ediniz” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17786.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kılıçaslan yönetimi hakim karşısında
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından Kılıçaslan Eğitim Vakfı’nda yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi,
hâkim karşısına çıktı.
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İmzada sahtecilik
Kılıçaslan Eğitim Vakfı soruşturması kapsamında, vakıf binasına yapılan operasyonda birçok
belge ve elektronik eşyaya el konuldu. Evraklar üzerinde yapılan incelemelerde mütevelli
heyeti üyelerinin imza ve yazı örnekleri ile ilgili alınan kararlar üzerindeki imzalardan
bazılarının yöneticilere ait olmadığı ve sahte imza atıldığı tespit edildi. Aynı zamanda vakfa
ait gayrimenkullerin düşük bedellerle yine FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarına kiraya verilerek
vakfın zarara uğratıldığı ve örgüt evlerinde kalan bazı öğrencilere başvuru olmamasına
rağmen burs bağlatıldığı belirlenmişti.
Terörizme finans
Yapılan incelemeler de, Kılıçaslan Eğitim Vakfı yöneticilerinden Necmi Somtaş, Nurullah
Sarıöz, Mehmet Karakaya ve Ali Aksoy ve firari İlhan Miraboğlu hakkında, “Özel Belgede
Sahtecilik, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık, Terörizme Finans Sağlamak,
FETÖ/PYD Örgütüne Üye Olmak Ve Güveni Kötü Kullanma” suçlarından gözaltına
alınmıştı. Şüpheliler dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Dün
öğleden hemen sonra başlayan dava gazetemiz baskıya girdiği sıralarda devam ediyordu.
İlhan Miraboğlu firari
Daha önce de FETÖ operasyonlarında adı geçen İlhan Miraboğlu’nun Hollanda’ya kaçtığı
öğrenildi. Operasyonları daha önceden haber aldığı tahmin edilen Miraboğlu’nun uzun
zamandır yurt dışında kaldığı ve ticaretini oradan yönettiği öğrenildi. Bazı duyumlara göre
ise; Miraboğlu’nun yerleştiği Hollanda’da açtığı ticarethanesiyle hayatını devam ettirdiği
şeklinde...
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17787.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ucuz gözlük almak intihar etmektir
Kayseri’de gözlükçü denince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Hakan Optik&Lens 1990
yılından bu yana hizmet veriyor. İş yeri sahibi Mehmet Dinçel güneş gözlüğü seçiminin
önemine değinerek, ucuz gözlük tercih etmenin intihar etmekle aynı olduğunu söyledi.
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Yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı şu günlerde güneş ışınlarından
korunmak için olmazsa olmazlardan olan güneş gözlüğü satışları hız kazanırken, Kayseri
Gündem gazetesi olarak işin uzmanından püf noktalarını sorduk.
Kayseri’de köklü bir geçmişe sahip olan ve 4 şubesiyle hizmet veren Hakan Optik&Lens’de iş
yeri sahibi Mehmet Dinçel’den sektördeki gelişmeler, sıkıntılar ve yenilikler ile ilgili bilgiler
aldık.
Saatçi olarak başladık
İş hayatına 1965 yılında saatçi olarak başladıklarını belirten Mehmet Dinçel, “ 1973’te o
zamanki adıyla “Fenni Gözlükçülük” kursuna giderek 1974 yılı itibari ile gözlükçü olarak işe
başladık. Halen de devam ediyoruz. 1990 yılına kadar ağabeyimle beraber çalıştık. 1990
yılında ayrıldık ve ben “Hakan Optik” adıyla kendi iş yerimi kurdum. Baktığımızda 47 yıldır
gözlükçülük yapıyorum” dedi.
“Nihat Taşçıoğlu’ndan Allah razı olsun”
Göz doktoru olan Nihat Taşçıoğlu’nun teşvikiyle bu sektöre yöneldiklerini anlatan Dinçel,
“Kendisi Karadeniz Çarşısı’nda göz doktoruydu. Bize ‘Gözlükçülük iyi, temiz bir meslek’
diyerek yol gösterdi. Onun sayesinde bu işe başladık. Aslında saatçiydik. Saatçilikten bu işe
döndük. Allah kendisinden razı olsun. “ dedi.
Ucuz gözlük almak intihar etmek gibidir
Piyasada neredeyse her köşe başında mağaza yada marketlerde satılan ucuz güneş
gözlüklerinin sağlığı tehdit ettiğini belirten Dinçel şunları söyledi:
“Sağlıklı bir güneş gözlüğü 90 TL’den aşağı olamaz. Bizim işimiz sağlık işi. Optisyen
arkadaşlarımızın hiç birisinde ‘imitasyon’ dediğimiz gözlük satılmaz. En iyisi organik
polarize dediğimiz camlardır. Birkaç gün önce işlek bir caddeden geçerken bir iş yerinde
üzerinde ünlü bir firmanın ambleminin olduğu bir gözlük gördüm. Fiyatını sorduğumda ise
‘15 TL’ denildi. O gözlüğün en ucuzu 300 TL’den başlıyor. Siz gidip 15 TL’ye gözlük
alırsanız ve kullanırsanız sağlığınızı tehlikeye atmış, dolayısıyla intihar etmiş gibi bir şey
olursunuz. Bunların satışı aslında lenste olduğu gibi gözlükte de yasak. Bizim sattığımız
gözlükler tamamen ultraviyole korumalı. Yani güneş ışınlarından gelen zararlı ultraviyole
dediğimiz ışınlardan korumalı. Bu da gelen zararlı ışınları geri yansıtarak gözü korur. Ucuza
satılan gözlükler hiçbir özelliği olmayan geçirgen camlardan yapılıyor. Mesela bizde
polarizeler, organik CR-39 dediğimiz ürünler var. Bunlar yüzde 400 UV (göze zararlı ışınlar)
geçirmez. Ama maalesef günümüzde her yerde satılıyor. Bir camın optik değeri vardır. Bir de
mercek vardır. Bizdekilerin hepsi optik değeri olan camlardır. Cami önlerinde satılanlar
büyüteçtir, mercektir. Ucuza gözlük alayım derken göz sağlığınızdan olmayın.“
Lensi optisyen satar

İnternetten veya başka bir şeklide satılan lenslerin optisyenler harici satışının Sağlık
Bakanlığı’nca yasaklanmasına rağmen bunun önüne geçilemediğini anlatan Dinçel,
“Maalesef bu tür satışlar her branşta olduğu gibi bizim mesleğimizde de büyük bir baş belası.
İnternetten alınan bir lensin üretim süresi kesinlikle fazladır. İadesi yapılamaz. Karşınızda
muhatap bulamazsınız. Ama optikçilerden alınan lenslerde iade etme şansınız olur. Bu işin
özelliği şudur: Lensleri optisyen satar. İnternetten alınan lensi kim satıyor belli değil.
Maalesef Türkiye’de sağlık hizmetleri falan denmiyor, ticari meta olarak kullanılıyor.
İnternetten elbise satar gibi lens ya da diğer sağlık ürünleri satılıyor. Ne kadar şikayet
ederseniz edin, Sağlık Bakanlığı’nca müdahale edilemiyor. Ne oluyorsa gereken ilgi
gösterilemiyor. Bunların engellenmesi lazım. “ diye konuştu.
SGK’dan alınan ücretler artmalı
Sektörle ilgili bir takım sıkıntılardan bahseden Dinçel SGK ücretlerinin azlığından yakınarak,
“Devlet 4-5 yıldır SGK’da aynı fiyatları uyguluyor. SGK hizmeti vermeyen bir gözlükçü
zaten çarkı çeviremez. O bakımdan önemli gelir sağlanan bir yerdir. Elimiz mecbur
yapıyoruz. Ama bunun fiyatının yükselmesi gerekiyor. Gelir-gider masrafından baktığımızda
fazla karlı bir durum olmuyor. “ dedi.
Hakan Optik&Lens mağazalarının kentimizdeki şubeleri şu şekilde:
Şube 1: Millet Caddesi No: 20, Şube 2: Milet Caddesi No: 11/A, Şube 3: Cumhuriyet Mah.
Turan Cad. No: 10/C (Şeyh Camii Yanı), Şube 4: Kayseri Park AVM.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17788.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Şehitler anısına 27 ülke 100 şehir
dolaşacaklar
Kayserili iki motosiklet tutkunu, şehitlerin anısına düzenleyecekleri Avrupa turunda yaklaşık
17 bin kilometre yol kat ederek 27 ülkede 100 şehre ulaşacak.
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Kayseri'den başlayacakları tur programının sonunda Norveç'in kuzeyindeki Nordkapp'a
ulaşmayı hedefleyen motosiklet tutkunları Mustafa Özdemir ve Selçuk Kavak, 40 günde
tamamlamayı hedefledikleri turun hazırlıklarını sürdürüyor.
Gezgin Mustafa Özdemir, AA muhabirine, bugüne kadar uçakla 41 ülkeyi gezdiğini belirtti.
Motosiklet tutkusunun 2010 yılında başladığını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:
"Kayseri'den Norveç'in en kuzey noktası olan ve güneşin batmadığı yer olarak bilinen
Nordkapp'a gitmeyi planladık. Her motosikletçinin hayalinde olan bir yer. Bildiğim kadarıyla
Kayseri'den daha önce bu rotayı gerçekleştiren olmamış. İnşallah, projeyi gerçekleştireceğiz
ama bunu anlamlandırmak istedik.

Son zamanlardaki terör olaylarında yüzlerce şehit verdik. Birçok güvenlik görevlimiz gazi
oldu. Bu nedenle ülke olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehit ve gazilerimizin acısını AB
ülkelerindeki soydaşlarımızla da paylaşmak amacıyla bu projeyi oluşturduk. Projemizin adını
da Kayserimizi tanıtmak için 'Erciyes to Nordkapp' koyduk. Gezimiz yaklaşık 27 ülkeyi
kapsayacak, 100'e yakın şehirden geçecek ve 17 bin kilometre yol kat edeceğiz. Avrupa'daki
Türklerin kurdukları motosiklet kulüpleriyle de temasa geçtik. Onlar bizi gittiğimiz şehirlerde
karşılayacaklar."
Özdemir, seyahatleriyle ilgili çalışmalarına yaklaşık 6 ay önce başladıklarını, 40 gün sürecek
seyahat sırasında çadırda konaklayacaklarını anlattı.
Turlarına 7 Temmuz'da Kayseri'den başlayacaklarını aktaran Özdemir, "Seyahatimizi
'www.bidunyamotoyol.com' adresindeki internet sitemizde ve aynı isimli sosyal medya
hesaplarımızdan da paylaşacağız. Kayserili hemşehrilerimiz bizi takip eder, manevi destek
olurlarsa seviniriz." diye konuştu.
Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube
Başkanı Ali Yavuz'u da ziyaret ettiklerini ve projelerini anlattıklarını, gittikleri şehirlerde
yaşayan Türklerle derneğin mektubunu da paylaşacaklarını kaydetti. Selçuk Kavak ise 55
yaşında olduğunu ve 45 yıl Almanya'da yaşadığını ifade etti.Kesin dönüş yaptığı Kayseri'de
Mustafa Özdemir ile tanıştığını belirten Kavak, "Böyle bir projeye adım attık. Allah kazadan
beladan korusun. İnşallah projemizi gerçekleştireceğiz." dedi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17789.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Mustafa Erdoğan hakka yürüdü
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde danışma görevlisi olarak hizmet veren 38 yaşındaki
Mustafa Erdoğan geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti.
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Gece sahur vaktine yakın saatlerde evinde rahatsızlandığı öğrenilen Mustafa Erdoğan’ın
cenazesi Cuma Namazı’nı müteakiben Talas’ta bulunan Miraboğlu Camisi’nden kaldırıldı.
Zincidere Mezarlığı’na defnedilen Erdoğan’ın ani ölümüyle 3 çocuğu yetim kaldı. Erdoğan’ın
kısa bir süre önce kişisel sosyal medya hesabı Facebook’tan paylaştığı ‘İyilik yapar gibi
görünmeyin, iyilik yapın’ ve künye bölümüne yazdığı “Toprağı yurt yapan mezarlardır!
Mazluma merhamet, zalime gazap gerek!” ifadeleri ise dikkat çekti. Erdoğan’ın cenazesine
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil
Görücü, mesai arkadaşları, yurt öğrencileri ve akrabaları katıldı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17790.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

MMG iftarına yoğun katılım
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şubesi'nin geleneksel iftar programı DSİ
Sosyal Tesislerinde yapıldı. MMG Genel Merkez'den Osman Şahbaz, Ali Osman Öncel ve
Kürşad Çapar’ın da bulunduğu programa ilgi büyüktü.
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İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Oğuz Memiş ile
çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinden sonra bir teşekkür konuşması yapan Şube
Başkanı ve Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan modern insanın
çıkmazlarını anlattı. Konformizmin ruhun bataklığı olduğunu belirten Çapan çözümün insanın
öncelikle kendi yüreğini ve benliğini imarda olduğunu vurguladı. “İnsan insanın kurdu değil
yurdu, umudu, sığınağı olmalı diyen Çapan’dan sonra MMG Genel Merkez'den Türk-Macar
İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan'ın Kayseri fahri konsolosu Osman Şahbaz söz aldı.
Program çeşitli konuşmalardan sonra çay eşliğinde sohbetle sona erdi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17791.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sabır Ayı Ramazan Hoş Geldin
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“Ey inananlar! And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size
düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.
Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter; O'ndan başka tanrı yoktur, yalnız O'na
güveniyorum; O büyük arşın Rabbidir." Tevbe suresi 128-129
De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah
affeder ve merhamet eder".A’li İmran 31
Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer
bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah'a ve
Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.” Nisa 59
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR

Hz. İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Kabe'nin
yanında namaz kılarken, Ebu Cehil ve arkadaşları da orada oturuyordu. Bir gün öncesi bir
deve kesilmişti. Ebu Cehil arkadaşlarına: "Falan ailenin kestiği devenin işkembesini kim
getirip, secdeye gidince Muhammed'in omuzları arasına bırakacak?" dedi. Oradakilerin en
bedbahtı fırlayıp, işkembeyi kaptığı gibi, Aleyhissalâtu vesselâm secdeye kapanınca iki
omuzu arasına bıraktı. Buna hepsi güldüler, (keyiflerinden) birbirlerinin üzerine eğilmeye
başladılar. Ben (biraz uzaklarında) ayakta durmuş onlara bakıyordum. Eğer bir destekçim
olsaydı onu sırtından atardım. Rasulullah secdede idi, başını kaldırmıyordu. Derken biri
kalkıp Hz. Fatıma (radıyallâhu anha)'ya haber verdi. O, henüz küçük bir kızcağızdı, geldi,
işkembeyi sırtından yere attı. Sonra onlara yönelip, hakaretler savurdu. Aleyhissalâtu
vesselâm namazını tamamlayınca, sesini yükseltti ve hepsine bedduada bulundu. Rasulullah
dua etti mi üç kere tekrar ederdi, bir şey isteyince de üç kere isterdi. Namazı bitince:
"Allah'ım, Kureyşin (helakini) sana havale ediyorum!" dedi ve üç kere tekrar etti.
Rasûlüllah’ın sesi kulaklarına gelince onlardan gülme gitti. Duasından korkuya düştüler.
[Beddua edince bu onlara çok ağır geldi. Zira onlar bu beldede yapılan duaların kabul
edildiğini biliyorlardı.] Sonra Rasulullah:
"Ey Allah'ım, Ebu Cehl İbnu Hişam'ın, Utbe İbnu Rebia'nın, Şeybe İbnu Rebia'nın, Velid
İbnu Utbe'nin, Ümeyye İbnu Halef'in, Utbe İbnu Ebi Muayt'ın helaklerini sana havale
ediyorum" dedi. Bir yedinciyi de zikretmişti, aklımda tutamadım. Muhammed'i hak ile
gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, Rasûlüllah’ın ismen zikrettiği bu adamları, Bedir günü
hep yerlere serilmiş gördüm. Bunlar, sonra da kuyuya, Bedir kuyusuna sürüklenip atıldılar."
[Buharî, Vudu 69, Salat 109, Cihad 98, Cizye 21, Menakıbu'l-Ensar 29, Megazî 7; Müslim,
Cihad 107, (1794); Nesâî, Taharet 192, (1, 161).]
ESMA ÜL HÜSNA
EL-MÜ’MİN (celle celâluhu): Kendine sığınanları koruyan, kalplere iman nuru ilka eden,
peygamberlerini tasdik eden. Allah celle celaluhu kendi sıfatlarıyla bizi de şereflendirdi. Biz
iman edenlere de Mü’min ismini verdi.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
SÜNNET
Yol, gidiş, tabiat, şeriat, yüz, yüzün görünen yeri, alışılmış yol. Hz. Peygamber'in söz, fiil ve
takrirlerinin bütününü ifade eden terim. Çoğulu "sünen"dir.
Kur'ân-ı Kerim'de dört ayette "öncekilerin sünneti" ifadesi "önceki ümmetlerin izlediği yol"
veya "önceki ümmetlere uygulanan hüküm" anlamında kullanılmıştır (el-Enfâl, 8/38; el-Hicr,
15/13; el-Kehf, 18/55; Fâtır, 35/43). İki ayette çoğul olarak kullanılmıştır. Şu ayette şeriat
anlamı görülür: "Şüphesiz sizden önce bir çok Şeriatlar gelip geçmiştir" (Âli İmran, 3/137).
Şu ayette de "öncekilerin yolları" anlamında kullanılmıştır: Allah size bilmediklerinizi tam
olarak açıklamak, sizi öncekilerin yollarına iletmek ve sizin tevbelerinizi kabul etmek ister"
(en-Nisâ, 4/26; ayrıca bk. el-İsrâ, 17/77). Sekiz ayette de Âllah'ın sünneti" ifadesi geçer. Bu,
Allah'ın evreni, canlıları ve toplumu yaratırken veya daha sonra yönetirken izlediği yolu,
metodu, kanun ve prensipleri ifade eder. Bu prensiplerin değişmeden devam edeceği bildirilir:
"Allah'ın öteden beri gelen sünneti (âdeti) budur. Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişme
bulamazsın" (el-Feth, 48/23; ayrıca bk. Fâtır, 35/43; el-Ahzâb, 33/62).
Sünnet sözcüğü bir kişiye nispet edilince, onun iyi veya kötü, sürekli olarak yapa geldiği
davranışlarını kapsar, Hz. Peygamber'in şu hadisinde bu iki zıt anlamı bir arada görmek
mümkündür: "Güzel bir yol alana onun sevabı ve kıyamete bu yoldan gidenlerin sevabı
vardır. Kim de kötü bir yol açarsa, bu yolun sorumluluğu ve kıyamete kadar bu yoldan
gidenlerin sorumluluğu ona aittir" (Müslim, İlim, 15; Zekât, 69; İbn Mâce, Mukaddime, 14;
Dârimi, Mukaddime, 44; Ahmed b. Hanbel, IV, 362).

Sünnet, Kur'ân-ı Kerim'den sonra ikinci ana kaynaktır. Fıkıh usulünde delil olarak kullanılan
sünnet, Hz. Peygamber'den geliş şekline göre; söz, fiil veya tasvip (takrir) olmak üzere üçe
ayrılır.
1. Kavli sünnet: Hz. Peygamber'in çeşitli vesilelerle söylemiş olduğu sözlerdir. Meselâ;
Âmeller ancak niyetlere göredir ve herkese niyetinin karşılığı vardır. Kim Allah ve Rasulü
için hicret etmişse, onun hicreti Allah ve Rasulünedir. Kim elde edeceği bir dünyalık veya
evlenmek istediği bir kadın için hicret ederse, onun hicreti de, kendisi için hicret ettiği
kimseyedir" (Buhârî, Bed'ü'l-Vahy, I; İmân, 41; Müslim, İmâre, 155).
"Ramazan hilalini görünce orucu tutun, Şevval hilalini görünce orucu yiyin" (Buhârî, Savm,
II; Müslim, Sıyâm, 4,18).
2. Fiilî sünnet: Hz. Peygamber'in namaz kılışını ve haccedişini örnek verebiliriz. Allah elçisi;
"Ben namazı nasıl kılıyorsam, siz de öyle kılın " (Buhârî, Ezân, 18; Edeb, 27; Âhad, I).
"Hac ile ilgili ibadetlerinizi benden alın" (Ahmed b. Hanbel, III, 318, 366) buyurmuştur. Yine
Hz. Peygamber'in savaşlarda yapmış olduğu işler de fiili sünnete girer.
3. Takriri sünnet: Hz. Peygamber'in görüp işittiği bir işe karşı çıkmaması ve onu kabul
etmesidir. Çünkü Allah'ın Rasulü bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği halde onu
reddetmemiş ve susmuşsa, bu durum onun bu işi tasvip ve kabul ettiği anlamına gelir.
Meselâ; Bir gün Hz. Peygamber. kabir başında ağlayan bir kadına rastlar. Ona; "Allah'tan
kork ve sabret " der. Kadın Rasulullah (s.a.s)'ı tanımadan; "Benim başıma gelen, senin başına
gelmediği için beni anlayamazsın" diye cevap verir. Daha sonra onun Allah elçisi olduğunu
öğrenince de, evine giderek özür diler. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Asıl
sabır, olayla ilk karşılaşmada gösteren sabırdır" (Buhârî Cenâiz, 32). Burada Allah'ın
Rasûlünün kadının kabir ziyaretine ses çıkarmadığı görülmektedir. Bu, erkekler gibi kadınlar
için de kabir ziyaretinin caiz olduğunu gösteren bir takrirdir.
ASRI SAADET’TEN İZLER
SÜMEYYE BİNT HABBAT [R. ANHÂ)
İslâm'ın İlk Kadın Şehidi
Ammâr İbn Yâsir'in annesi Sümeyye Bint Habbât'tır. Ebu Huzeyfe İbnu'l-Muğîre'nin azatlı
kölesiydi. Yâsir, kardeşini aramak için Yemen'den gelip, Mekke'de yerleşmiş ve Ebû
Huzeyfe'nin müttefiki idi. Ebû Huzeyfe, Sümeyye’yi Yâsir'le evlendirdi. Sumeyye Ammar'ı
doğurunca Yâsir'i âzât etti. Yâsir oğlu Ammâr, Abdullah ve hanımı Sümeyye İslâm'a ilk
girenlerdendir.
Sümeyye, İslâm'da ilk yedi kişinin yedincisiydi.
Yasir ailesini, dininden döndürmek için işkence yapıyorlardı. Fakat onlar küfre dönmediler.
Ebu Huzeyfe Muğire onlara tehdit ve işkence yağdırıyordu... Batha'da Yâsir'e ve Ammâr ile
Sümeyye'ye işkence yapıldığı sırada, Rasulullah da (S.A.V) Yasir ailesinin yanına uğrayıp:
Yasir ailesi sabredin. Size cennet vazedilmiştir, diyordu.
Yasir müşriklerin söyletmek istedikleri şeyleri söylemedi. İslamın şerefi için ölmeyi göze
aldı.. Ve müşriklerin işkenceleri altında şehit oldu.
İslam’da ilk erkek şehit, Yasirdi.
Yasir'in oğlu Abdullah da okla vurulup yere düşürüldü ve şehit edildi...
Sümeyye Bint Habbât; çok yaşlı ve zayıf olmasına rağmen dininden döndürülmek için yapılan
en ağır işkencelere katlanır, müşriklerin yaptırmak istediklerini yapmaz, İslamin şerefi için
ölmeyi göze alır, müşriklerin söyletmek istediklerini söylemezdi..
Bana hidayet vermişken benimle Allah hakkında mı tartışıyorsun? dedi.
Ebû Cehil ona:
— Sen güzelliğine aşık olduğun için Muhammed'e iman ettin, dedi.
Sümeyye ona hakaret etti. Bunun üzerine Ebû Cehil de onun önüne mızrağı saplayıp şehit
etti...
Böylece Sümeyye İslam’da ilk kadın şehit oldu..

Sümeyye Bint Habbât, ecrini ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek en kıymetli varlığı olan
canını Allah (C.C) yolunda hiç gözünü kırpmadan feda etmiştir. Onun imanı bunu
gerektirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17792.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Bahçeli: Oyunu bozun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın yapılacak Kurultay öncesi ziyaret ettiği Kayseri’de
iftarını partililerle birlikte açtı. Bahçeli, 19 Haziran’da Kurultay yapacak olanları ‘bozguncu’
ilan etti ve “Paralelci korsan Kurultay’a katılmayacağız” dedi.
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Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, il
yöneticileri ve çok sayıda MHP’li katıldı.
“Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları ile kürsüye gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli,
katılımcıları selamladı. Kayseri’de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bahçeli,
“Kayserinin Erciyes gibi başı diktir, eğilmeyecektir. Kayseri davasında doğrunun tarafındadır,
Allah hepinizden razı olsun” dedi.
“HAYSİYETİNİ KOLTUĞUNA TERCİH EDENLERİN VİCDANI HARABEDİR”
Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tarih boyunca ne zaman buhran kapımızı çalsa buna tepki gösterecek yürekler kendini
göstermiştir. Yer yarılıp çatlasa yine de yolundan dönmeyen sadakatlilerimiz vardır. Türk
milleti kahramanlar konusunda talihlidir. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz, şehit kanıyla vatan
yaptığımız bu topraklarda nefes almanın bedeli olduğunu biliyoruz. Bu bedeli seve seve
ödeme pahasına vatanı namus biliyoruz. Vatanımızda gözü olanların bitmek bilemeyen
oyunları ile karşı karşıyayız. Türk milletini bölmek için nice senaryolara bel bağlandı.
Bekliyorlardı ki korkacak, sinecek, geri adım atacaktık. Türklüğün Anadolu’daki mevcudiyeti
birilerini rahatsız etti. Bu nedenle asırlarca üzerimize geldiler, durmadan milli manevi
değerlerimizle oynadılar. Yeri geldi milli kimliğimizi sorguladılar yeri geldi milli tarihimizi
yüzleşme adı altında yargılamaya kalktılar. Zalimler birleşti. Hesap aynıydı, oyun aynı amaca
yönelikti. Türkleri Anadolu’dan kovma hedefi gündemden düşmedi. Bu rezil niyet için
işbirlikçiler devşirildi. Her devirde farklı isimlerden mandacılar bulundu. Kimi satın alındı
kimisi kiralandı. Değerlerine ve davasına sırt dönüp çıkarına hizmet edenler piyon olarak
seçildi. Fakat asil duruş makul irade, davasına gönülden bağlı mizaç, oyunu her zaman
bozmuştur ve bozacaktır. Sabır bozkurt gibi mücadele edenlerin özelliğidir. Haysiyetini
koltuğa tercih etmişlerin vicdanı harabedir. Oyun büyük olsa da amacına ulaşamayacaktır.
Milliyetçi hareketin şerefli tarihi bunun sayısız örnekleri ile doludur. Türk İslam davası
oyunları boza boza bu günlere gelmiştir."
“47 YILDIR OYUNU BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“47 yıldır önümüze engeller çıkardılar yine de namerde el açmadık. Zehirli vaatlere, yoldan
çıkarmak isteyen tekliflere aldanmadık. Çünkü biz Türk tarihinin sırtımıza yüklediği
sorumluluğun bilincindedir ki hamdolsun yolumuz doğrudur ve gönül veren ülküdaşlarımız
doğrudur. Bizimkisi öyle bir inanış halidir ki, ancak seçilmiş insanların nurlu yolu açıktır.
Davaya sadakat şarttır. İşte sizler bunu yapacaksınız. Sizin gibi samimiyet kuşları milliyetçi
Ülkücü harekete leke sürmeye çalışan namertlerin baş aşağı edeceksiniz. Üç hilali değişim
kisvesi altında tasfiye etmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceksiniz. Oyunlarını bozacaksınız.
Hepiniz bayraksınız, vatansınız, Türklüğün timsalisiniz. Oyunu bozun, oyunculara hak
ettikleri dersi sonuna kadar verin. Her milliyetçi Ülkücü değildir. Ancak Ülkücü olmak için
milliyetçi olmak şarttır. Ülkücülük milliyetçilik hissiyatının gönül vicdan ve ruhlarda
yükseltilerek sonsuza kadar yaşatılmasının her alanda verilen imanlı mücadelesidir.
Ülkücülük aynı zamanda şehitliktir. Aynı zamanda millet ve vatan sevgisini erime halidir. Bu
yok oluş değildir. Daha üst bir şuurla sadakate geçiş hatta sıçrayıştır. Bunu anlamamış
dönekler için Ülkücülük ilk tehlikede terk edilmektedir. Sınırı ve sonu olmayan ufuk çizgisi
gibi görülen ülkümüz her Ülkücünün kana kana içmesi gereken kaynaktır. Bizim anlayışımıza
Türk milleti tarihten gelmiş ve ilelebet yaşayacak yüksek değerin adıdır. Ülkücüler için
hayatın anlamı çağları aşan bir yolculuğun eseridir. Tarih bizim için kutludur ve bizi var eden
yoğrulduğu hatıraların toplamıdır.”
“DEĞİŞENLER OMURGALARINI KAYBETMİŞTİR”
"En zor şartlar altında olsanız da bayrağa, vatana, kültürüne sahip çıkacaksınız. Başka yerde
aramaya gerek yoktur. Aradığımız özümüzdedir. Kendimize inanalım, güvenelim. Ülkücü
sadece Türk milliyetçiliğinin dayanan tavrın sahibi değildir. Ne var ki bu ağır yük büyük
sorumluluktur. Her beden taşıyamaz. Bizi çekemeyenler, bizi yarı yolda bırakıp gidenler
başkalarının oyunlarında figüran olmayı tercih edenler nefesleri kesilen ve fikri savunma
yapanlardır. Onlar değişe değişe omurgalarını kaybetmişler, yörüngelerinden kopmuşlardır.”
“PARTİ İÇİNDE DEĞİŞİM İSTEYENLER OYUNUN PARÇASIDIR”
"Vizyonsuz yorumlara, boş sloganlara başkalarının yazdığı oyunlara hizmetkarlık yapanlar
bütün benliğimizi tüketme amacındadırlar. MHP bölünürse Türkiye’nin bölünmesi
kolaylaşacaktır. Bunun karşılığında hırsız, hain, rüşvetçi, müzakereci çevreler kazançlı
çıkacaktır. Parti içinde demokrasi olsun diyenler oyunun parçasıdır. Nefsine yenik düşmüşler
oyunun çetesidir. Paralel çetenin silahşörleri, bir kısım medya ve sermaye sahipleri oyunun
içindedir.”
“PENSİLVANYANIN OYUNUNU BOZACAĞIZ”
“Bakmayın AKP’nin Paralel husumetine. Aleyhimize karar veren AKP ve cemaat
mensuplarının kararları bunun en önemli göstergesidir. Değişim gerçekleşirse oylar yüzde
25’i aşacakmış. Yani değişirsek oyları alacakmışız. Tavşan parti kurarak kıratlıları toplayanlar
MHP’yi ne zannetmektedir. Madem iktidar bu kadar yaklaşmışlardır, MHP’de aktif görev
yaparken neyin peşinden koşuyorlar. Bahsedilen iktidar neyin iktidarı. Paralelin siyasetimize
el geçirmesi mümkün olmayacaktır. Pensilvanya’nın oyunu kıratın üzerine biner de davamızı
ele geçirirse hayat bize haram olsun. Bu oyuncuların oyununu ortaya çıkarmazsam namerdim.
Şahsımın kurultay olmaması hususunda Erdoğan ile görüştüğüm, Saray ile pazarlık yaptığım,
Başkanlık sistemine onay verdiğim alçakça uydurulmuştur. Ancak Yargıtay kararları gerçeği
ortaya çıkarmıştır. Hayatım boyunca hiçbir ilkemi hiçbir dünyevi vaade değişmedim. Bundan
sonra da değişmeyecek. 7 Haziran’dan sonra Başbakan olmam ve yüzde 60’lık PKK bloğuna
katılmam vaat edildiyse de davama sırt çevirmedim. Taviz istediler vermedim, teslim ol
dediler kaale almadım. Gülen cemaatinin her türlü yalanıyla karşı karşıya kaldım.”
“19 HAZİRAN’DA ISRAR EDENLER BOZGUNCULARDIR”
15 Mayıs’ta elleri tellere asılı kalmışlara verilecek bir parti kalmamıştır. Milliyetçi Hareket
Partisinin daha fazla tartışılmasına müsaade edemezdik. Bu düşünceyle 10 Temmuz’da Arena
Spor Salonunda 6. Kurultayımızı toplamaya karar verdik. Fakat paradigmacılar 10 Temmuz’a

uymamıştır. Daha ileri gidenler 10 Temmuz’u tuzak olarak lanse etmişlerdir. Olağanüstü
Büyük Kurultay tarihini 10 Temmuz 2016 olarak belirledim. Buna karşılık 19 Haziran’da
ısrar edenler bozgunculardır. Yarın Ankara’da toplanacak olanlar MHP’nin geleneklerini
zayıflatma aracıdır. Milliyetçi Hareket Partisi yarınki korsan kurultayda olmayacaktır.
Katılanları da tarih affetmeyecekler. Büyük Kurultayın açılabilmesi için genel başkan, genel
başkan yardımcısı ya da genel başkanın görevlendireceği merkez yönetim kurulu üyelerinden
biri bulunmalıdır. Ben katılmayacağıma ve ilgili arkadaşlarım kurultayda olmayacağına göre
kurultay geçersiz olacaktır. MHP Yargıtay kararını açıkladıktan hemen sonra Olağanüstü
Büyük Kurultay kararı almışken bunu takmayanlar, delege kardeşlerimin güzel duygularını
istismar edenler nasıl bir alçalmanın içindedir? Bizim eyvallah diyeceğimiz mi sanılmaktadır.
Sabırsızlık niyedir, sizlerden beklentim oyunu bozmaktır. Haziran’a kapımız örtülüdür. 10
Temmuz’da kurultayımızı yapmaya her bir dava arkadaşımız bekliyorum. Gelin 10
Temmuz’da oyunları bozalım, komplo bezirganlığını çaresizliğe mecbur edelim. Bugün çıkıp
değişim olsun diyenlere müsaade etmeyeceğiz. MHP’yi mutlaka temizleyeceğiz, oyunu bozup
Türkiye’ye sahip çıkacağız. Yeter ki inanın, doğrulun, karşınızda hiçbir oyun duramayacaktır.
Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17793.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Melikgazinin parkları çocuklara emanet
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede okulların tatil olması ile birlikte
yaklaşık 120 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların
hazır hale getirildiğini söyledi.
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Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 560 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 220’sinin çok
amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu ancak her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun
bulunduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve
tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.
Parklarda çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun oynamalarına imkan tanımak
için 170 parkın oyun alanı zemininin tartan veya sentetik çim olarak düzenlendiğini ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Eğitime yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda
bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile
değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık.

Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun
oynayabilmeleri için yaptık. 560 parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Daha doğrusu 560
parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve
babaların da gönülleri rahat olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17794.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonunda 4
tutuklama
Kayseri'de Kılıçaslan Eğitim Vakfı’na yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kayseri'de Kılıçaslan Eğitim Vakfı ile ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında,
vakıfta ve mütevelli heyeti üyelerinin imza ve yazı örnekleri ile ilgili el konulan belgeler
üzerinde yapılan incelemelerde mütevelli heyeti tarafından alınan kararlardaki imzalardan
bazılarının yöneticilere ait olmadığı ve sahte imza atıldığı, aynı zamanda vakfa ait
gayrimenkullerin düşük bedellerle yine FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarına kiraya verilerek
vakfın zarar uğratıldığı ve FETÖ/PDY örgütü evlerinde kalan bazı öğrencilere burs
başvurusunda
bulunmamalarına
rağmen
burs
bağlatıldığı
tespit
edilmişti.
Yapılan tespitler sonucunda, Kılıçaslan Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Vakıf Müdüründen
oluşan, 5 kişi hakkında, ‘Özel belgede sahtecilik, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli
dolandırıcılık, terörizme finans Sağlamak, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak ve güveni kötüye
kullanma’ suçlarından gözaltı kararı alınmış ve N.S., N.S., M.K. ve A.A.A. düzenlenen
operasyon ile gözaltına alınmış, İ.M.’nin de yurt dışında olduğu öğrenilmişti. Gözaltında
bulunan N.S., N.S., M.K. ve A.A.A. sağlık kontrolünden geçtikten sonra mahkemeye sevk
edilmişti.
Zanlılar N.S., N.S., M.K. ve A.A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17795.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Polis otosu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri’de polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i polis 3 kişi
yaralanırken ekipler, polis ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu.
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Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen
kazada 38 DF 269 plakalı otomobil ile 38 A 5773 plakalı polis otosu çarpıştı. Kazada 1’i polis
memuru 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Polis çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilde sıkışan
sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Yoğun çaba sonrası sürücü sıkıştığı yerden
kurtarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17796.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

50 kilo eroin ele geçirildi
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http://www.kayserigundem.com/images/videolar/whatsapp-video-20160619.mp4
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17797.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

