KAYSERİ HABER ARŞİVİ
16.11.2015–22.11.2015
“Terörün müsebbibi Avrupa”
Kayseri Alperen Ocakları, İran’da Türklere hakaret, Kıbrıs’ta ezan yasağı ve Paris’teki terör
konularında bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamaya
Başkan Mahmut Cömert, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve
Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev ile çok sayıda
ocak mensubu katıldı.
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Grup adına basın açıklamasını Kayseri Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Cömert yaptı. İran
Devlet televizyonu Kanal 2’de Azeri Türklerine hakaret edilmesini kınayan Cömert, bu
tutumun İran’da yaşayan 35 milyon Türkü ve bütün Türk Dünyasını derinden yaraladığını
belirtti.
Kıbrıs’ta bir avukatın girişimiyle sabah ezanının yasaklanmasını da eleştiren Cömert “3-5
mankurtun bu tutumlarını kınıyoruz. Ezanı susturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir”
dedi.
“Yeniden ayağa kalkmalıyız!”
Cömert açıklamasında Fransa’daki terör olaylarına da değinerek şunları söyledi:
“Kendilerine yönelen ilk kurşunda dünyayı ayağa kaldıranlar, Türkiye ve İslam aleminde
patlayan bombalara hep sessiz kalıyorlar. Bütün Dünya bilsin ki; bu terörün müsebbibi de
Avrupa’dır. IŞID, PKK ve ASALA da Avrupa’nın ürünü terör örgütleridir.”
Başkan Cömert, Alperen Ocakları’nın Anadolu Türklüğünün öncüleri olduğunu belirterek
“dünyanın huzur ve mutluluğu için bu necip milletin yeniden ayağa kalkması şarttır. Alperen
Ocakları olarak biz de bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.
Haber: Veli Göğebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15815.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

“Yitik Şiirler” keşfedilmeyi bekliyor!
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi şair Osman Utkan ile ilk kitabı “ Yitik Şiirler”den yola
çıkarak bir söyleşi yaptık.
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Akademisyen-şair Osman Utkan, ortaokul yıllarından beri tutkusu olan şiir yazmayı bir eserle
taçlandırdı. Gençlere verdiği önem ile bilinen Utkan ile fakültedeki odasında görüştük.
Sizi şiire teşvik eden nedir?
Şiire ilk defa Körfez Savaşı’nda başladım. Amerika Bağdat’ı işgale kalktı. Bombalar yağdırdı.
Bu olayların olduğu gün ben ortaokul 2. sınıfa gidiyordum. Babam ile birlikte televizyondan
olayları izledik. Müslüman bölgeye müdahale ediliyordu. Ben de çocuk bakışı ile tedirgin ve
korkuyla ‘acaba ne olacak?’ diye endişe içinde olayları izliyordum. CNN televizyonunda
spikerin, savaşı Nobel akşamına benzetmesi hiç aklımdan çıkmaz. Spikerin bu söylemi benim
şiire başlama noktam oldu. Duygusal yoğunlukla epey düşündüm. Amerika’yı lanetleyen
şiirler yazmaya başladım. Şiirlerle derdimi rahat anlatabiliyorum diyerek devamını getirdim.
Dram ağırlıklı mısralar yazdım. 90 yılından 2000’li yıllara kadar acı hayatımızın her
yerindeydi. Günlük yaşantımız, şehirlerimiz felaket düzeyindeydi. Fukaralık, hastalık,
işsizlik, ölümler fazlasıyla oluyordu. Bu acılar hep bizi yazdırmaya itti. ‘Dert adamı söyletir’
bağlamında şiirler yazdım. Çevremdeki insanlar şiirlerimi beğenerek siparişte bulunuyorlardı.
“Yitik Şiirler” kitabınız hakkında bilgi verir misiniz?
115 sayfadan oluşan şiir kitabımda 70 civarında şiir yer alıyor. Bu şiirlerin hepsinin hikayesi
var. Kitap 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm ‘Anneye Ağıt’ adını taşıyor. Annem 2013’ün
Mayıs ayında rahmetli oldu. Rahmetli olurken büyük bir dram ve acı var. Bir annenin yavrusu
için yaptığını dünyada kimse yapamaz. En yakın Dostunuz, arkadaşınız, akrabanız bir annenin
fedakarlığını sergileyemez. Annemin kır kardeşime böbreğini vermesinden bir hafta sonra
kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Bunun üzerine toplam 8 tane şiir yazdım.
Bunlar da ‘Anneye Ağıt’ bölümünü oluşturdu. Kitabın ilk şiiri de annemin ismini taşıyor.
İkinci bölümün adı ‘Yitik Şiirler’ Kitabımızın ismi de bu bölümden geliyor. Allah Resulünün
bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurduğunu biliyoruz; ‘Hikmet müminin yitiğidir, nerede bulsa
alır.’ Bu hadisten yola çıktık. Dolayısıyla biz yitik olanı koyalım, hikmeti bulan
bulsun. Üçüncü bölüm ‘Lirik şiir ’adını taşıyor. Bu bölümde coşku ve gittiğim, gezdiğim
şehirler yer alıyor. Erciyes dağı, Talas, İstanbul, Urfa, Mardin, Fırat türküsünü anlatan şiirler
var. Kitabın son bölümünde ise ‘Sevgiye Dair’ şiirler yer alıyor.
Şiirleriniz ne tarzda?
Genel itibariyle koşma ve semai yazıyorum. Bunda 11’li hece ölçüsünü kullanıyorum. Bunun
haricinde serbest şiirler de yazıyorum. Kaside ve gazel denemelerim de oldu.
Sırada yeni kitap var mı?
Önümüzdeki sene ikinci şiir kitabını yayınlayacağız. Şiir ötesinde deneme kitaplarımız da
basılacak. Özellikle yazdığım denemeler var. Bunlar ‘iletişim ve insan ilişkileri’ üzerine
yazdığım denemeler. Bunları da inşallah önümüzdeki yıllarda kitaplaştırmayı düşünüyoruz.
Şiirlerinden örnekler

Ayşem
Ayrılıp gittin ya cümle kurmadım
Yoktur konuşmaya aksanım Ayşem
Savruldum boşlukta sözde durmadım
Kaydı fırtınayla eksenim Ayşem
Yokluğunla kalbim ah inim inim
Dinmeyen acıya bulunmaz tanım
Hasretle atıyor şimdi sol yanım
Yaşıyorum ancak noksanım Ayşem
Şimdilerde özlem örseler beni
Halime acırlar görseler beni
Görse de tanımaz kimseler beni
Genç değilim sanki noksanım Ayşem
Ellerin bahardan güller dererdi
Gülüşün alemde sonsuz değerdi
Varlığın fakire hayat verirdi
Sevginden kokundan yoksunum Ayşem
Neden Geldin Ey Kış
neden geldin ey kış
bilmiyor musun üşüdüğümü
sıcak bir yuvam vardı
bombalarla yıkılıncaya kadar
korkutmazdı karakış beni
kar yağdığında eğlenirdim
yağmuru camdan seyrederdim
şimdi çok uzaklarda
bilmediğim diyarlarda
meydanlarda çok üşüyorum
Neden Geldin Ey Kış
neden geldin ey kış
bilmiyor musun üşüdüğümü
ellerim ve ayaklarım titriyor
rüzgar bulvarlarda kükrüyor
soğuk hücrelerime işliyor
ağlasam gözümde yaşlar üşüyor
üşüyor nefes aldığımda ciğerlerim
sığındığım bir oda yok
içinde yanan bir soba yok
örteceğim bir yorgan yok
sıcak olacak bir gün yok
neden geldin ey kış
bilmiyor musun üşüdüğümü
parklarda uyuduğumu

ayaklarımın çıplak olduğunu
zemheride elbisem incecik
bedenim daha küçücük
bereketsin bilirim ey kar
ama dışarıda çocuklar var
sokaklar acır halime
dilimde üşür kelime
çenemde titrer sözlerim
ben küçük bir mülteciyim
neden geldin ey kış
bilmiyor musun üşüdüğümü
neden geldin… neden…
Haber- Fotoğraf: Veli Gögebakan - M. Safa Asaroğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15816.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Cahiliyye Arabı’nda çoktanrıcılık
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Kur’an vahyinin ilk muhatap olduğu Cahiliyye Arabının sahip olduğu inanç sisteminin
bilinmesi Kur’an’ın anlaşılma çabasında özellikle de İslam inancının temelini
oluşturan tevhid inancının kavranmasında bize yardımcı olacaktır.
Cahiliyye inanç sisteminin birçok boyutu var elbette. Ahiret inancı, Nübüvvet inancı ve Allah
inancı olarak üç ana unsurda Cahiliyye inancını temellendirirsek, bu üç unsur üzerinde etraflı
değerlendirmeler yapmak ihtiyacı ortaya çıkar.
Zannedildiği gibi Cahiliyye inanç sistemi basit, kolay kavranabilir ve homojen bir yapı
arzetmez. Mesela Haniflik, Cahiliyye Araplarından ayrı bir dini gurup olarak algılanır ancak
Haniflik konusu biraz yakından incelendiğinde bunun ayrı bir din olmayıp Cahiliyye Arabı
içerisindeki aklı selim düşünceyi veya kişileri ifade ettiği görülür. Peygamberimizin de içinde
bulunduğu Mekke toplumunun vicdani tezahürü olarak tanımlayabileceğimiz Hılfu-l
Fudul oluşumu buna çok güzel bir örnektir. Bu oluşum, mevcut olduğu varsayılan birkaç
kişiden oluşmuş hanif topluluğun değil, kendilerini hanifler olarak bilen Mekke toplumunun
hemfikir olduğu ancak çoğunlukla uygulamaya yanaşmadığı ahlaki anlayışı yansıtan ve
kendilerini dini grup olarak diğerlerinden ayırmayan bir topluluğun eseridir.
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in yaptıkları Kâ’be, bu beytin etrafında şekillenen İsmaili din
(Haniflik) aradan geçen yaklaşık 2400 yıla rağmen şaşırtıcı biçimde ana unsurlarını
kaybetmeden bu kadar uzun süre kendini koruyabilmiştir. Bu kanaati ‘’atalaları uyarılmamış,
kendileri gafil olan toplum’’ olarak bize bildiren Kur’an ayetlerinden yola çıkarak ifade
ediyoruz..

Daha Hz. Musa hayatta iken bir buzağı heykeli yapıp ona tapan İsrailoğulları, Hz. İsa’dan
birkaç on yıl sonra Teslis inancına yönelen Hristiyanlar göz önüne alınırsa Cahiliyye Arapları
bu anlamda dinlerini çok az değişikliğe uğratmışlardır diyebiliriz. ‘Babaları uyarılmamış,
kendileri gafil olan bir kavmi uyarmak için’ (36 Yasin 6), (ayr. bkz. 28 Kasas 46, 34 Sebe 44)
gönderilen Muhammed (a.s.)in Mekke’de çıkışı hep Cahiliyyenin sapkınlıkta ileri gitmesi
yönüyle değerlendirilmiş ancak onların uzun asırlar geçmesine rağmen vahiy merkezli dini
büyük ölçüde muhafaza ettikleri ve bu yeni gelen dini kabule en müsait insanlar oldukları
gerçeği fazla dikkate alınmamıştır. Bu bağlamda da Hz. Peygamber’in eski dinin birçok
alanında ıslahatçı görünüm arz etmesi bu dinin Arap vurgusu olarak algılanabilmiştir. Daha
anlaşılır ifade edersek Cahiliyye Arabının örfü çoğu yerde İbrahimi vahye
dayanmaktaydı. İşte bu İbrahimi vahye dayalı konularda İslam bu örfe ya hiç dokunmamış ya
da bozulan yönleri ıslah etmiştir. O halde Arap vurgusu olarak tanımlanan birçok İslam
unsurunun evrensel yanları bu şekilde anlaşılabilir
Maalesef bugün Cahiliyye Arabının inanç sistemi hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Bunun
en önemli nedeni ise özellikle Hicaz Araplarının yazıyı çok sonraları kullanmaya
başlamalarıdır. Bundan dolayıdır ki elimizde neredeyse Cahiliyyeden kalma kesin hiçbir
metin bulunmamaktadır.
Şu durumda elimizde doğru bilgi kaynağı olarak Kur’an ve sahih rivayetler vardır. Fakat ne
yazık ki Cahiliye Arabının inancını öğrenme konusunda doğru kaynaklardan faydalanma
yerine, hikayeler, efsaneler ve tarihi kaynaklar dikkate alınmış, bu konuda Kur’an’da bir çok
bilgi bulunmasına rağmen, bunlar her nedense geçiştirilmiştir. Burada Cahiliye Arabının
Allah inancını ele almak istiyoruz.
Cahiliye Arabının Allah inancı konusunda genel görüş şudur; Onlar, Allah’ı yaratıcı rızık
verici en büyük ilah olarak tanımalarına rağmen Allah’a yakınlaşmak amacıyla kendi
elleriyle yaptıkları putlara (heykellere) taparlardı. Hatta onlar Kabe’nin içini dahi bu putlarla
(sanem, vesen) doldurmuşlardı. Lat, Uzza, Menat, Hubel onların büyük putları idi.
Neredeyse tüm dini kaynaklarda bize çizilen tablo bu olmasına rağmen bu anlatılanların
delillendirilmesi konusu bir hayli sıkıntılı gibi gözükmektedir. M. Hamidullah İslam
Peygamberi adlı eserinde; ‘Mekke’deki bu putlara tapınmakla ilgili merasimler, bizzat Kâbe
için yapılanlardan daha renkli ve hareketli olmalıdır; fakat maalesef bu hususla ilgili herhangi
bir teferruatlı bilgiye sahip bulunulmamaktadır.’ demektedir. (C.2 s.857) Bütün literatürdeki
çoğu ‘put’ söylemleri kendisi güvenilirlik konusunda eleştirilmiş İbn El Kelbi’nin çelişkilerle
dolu Kitab’ul Esnam’ına (Putlar Kitabı) dayanmaktadır. Çok güvenilir çevirmenler dahi başta
Kur’an ve hadisler olmak üzere diğer bütün Arapça metinlerdeki şirk bağlantılı kavramları
çoğu zaman ‘put’ kelimesiyle Türkçe’ye çevirmekteler. Çağrı filminden tutun da Hz. Ömer’in
cahiliyyede helvadan put yapması ve acıkınca onu yemesine kadar bu fenomen o derece
zihinlere kazın- mıştır ki kaynak ve delile ihtiyaç duymadan Müslümanlar zihninde deveranını
sürdürmektedir.
Bütün peygamberlerin geliş amacı şirki ortadan kaldırıp tevhid inancını yerleştirmek olduğu
halde nasıl olur da bir peygamber içi putlarla dolu olan bir mabede yönelerek namaz
kılabilir? Bu zihinleri çağlar boyu meşgul etmiş cevaplanması gereken ciddi bir sorudur. Bu
durumda muhatapların şu itirazı geçerli olmaz mı? Bizim taptığımıza sen de tapıyorsun. Yine
içi putlarla dolu Kabe’yi tavaf etmek de tevhit açısından ciddi sıkıntıları beraberinde getirir.
Kur’an hiçbir ayetinde Arapların sanem veya vesenlere (heykel, put) taptığını söylemez.
Lat’tan, Uzza’dan, Menat’tan bahsedilir. Fakat bunların mahiyetleri hakkında bilgi verilmez.
Lat, Uzza,Menat Mekkelilerin mi ilahlarıydı yoksa çevre kabilelerin kutsadıkları sahte
Kâbelermiydi?
‘Gördünüz mü Lat ve Uzza’yı ve üçüncüsü olan Menat’ı? Erkekler sizin dişiler onun mu?
Öyleyse bu haksız paylaşım, bu sizin ve atalarınızın isimlendirdiklerinden başka bir şey değil,
Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir’(53 Necm 19-23)

Bu ayetlerde Lat, Uzza ve Menat’tan bahsedilirken onlardan ‘isimlendirme’ olarak bahsedilir
fakat onların heykel, (put) insan veya gerçekten var mı yoksa varlığı da hayal olan şeyler mi
olduğu hakkında açık bir bilgi yoktur. Ayetlerden onların dişi olduklarını dişiliklerinin de
gerçek olarak algılandığını anlıyoruz.
Konuyla ilgili diğer ayetlere de (53/27, 17/40, 37/150, 43/19) bakarsak bu dişi
varlıkların onların inancında melekler olduğu sonucuna ulaşırız. Ancak bu ayetlerden Lat,
Uzza ve Menat’ın birer put (heykel) olduğu anlaşılamaz.
Bu konudaki rivayetlere baktığımızda da Lat, Uzza ve Menat’ın heykeller değil Kabe’ye
özenilerek veya bu işlevi görmesi için kabileler arası rekabetten dolayı yapılmış mabetler
olduklarını anlıyoruz. Yani Lat, Uzza, Menat Kabe’nin bir nevi kopyaları olmuş oluyor.
Büyük ihtimalle bu isimdeki meleklere adanmış mabetler, buralarda kurbanlar sunulup
ibadetler yapılıyor. Bu mabetlere sahip olan kabileler Kureyş’e benzer bir imtiyaz kazanıp
kendilerini öne çıkarmak istiyorlar. Ve bu mabetlerin de Kabe gibi hizmetkarları, perdedarları
ve bir harem bölgeleri var. Eğer rivayetler doğruysa Ebrehe’ye Lat beytine dokunmaması
şartıyla Kabe yolu-nun gösterilmesi bu konuda açıklayıcı olur. (bk. Taberi, İbn-i Kesir,
Kurtubi Fil Suresi Tefsiri)
Yine bu zaviyeden bakıldığında Ğaranik hadisesinde rivayet edilen Kureyş’in secde etme
olayını rahatça açıklayabiliriz. Kureyşliler rakip kabilelerin kutsal mabetlerinin isimleri Necm
suresindeki ayetlerde anılıp eleştirilince ‘’O halde sizi açlıktan doyuran ve korkudan emin
kılan bu beytin rabbine kulluk edin’’ (106 Kureyş 3,4) diyen bu vahyin tebliğcisi Resul ile
birlikte secdeye gitmeleri niçin mümkün olmasın. Hikayenin geri kalanı yani şeytanın bu
vahye sokuşturma yapması ve bir takım sahte ayetlerin bu secdeden önce okunması kısmı ise
uydurulmuş olsa gerek. Buhari (K.Tefsir 4862, 4863) deki konuyla ilgili rivayetlerde sadece
Rasulullah ile beraber müşriklerin ortak secdesinden bahsediliyor.
Tarihi kaynaklarda ve rivayetlerde adından çokça bahsedilen Hubel’e gelince; Hubel
Samilerin (Fenikelilerin) ay tanrısına verdikleri ‘’ba’l’’ isminin Arapçalaşmış şeklini ifade
ediyor. Kur’an’da hubel isminin geçmeyip ‘ba’l’ isminin geçmesi (37 Saffat 125) de bunu
destekler görünüyor. Hubel rivayetlerden anladığımıza göre akik taşından yapılmış insan
suretinde bir heykelcik idi. Heykelcik olması akik taşının büyük bir heykel yapılacak bir
malzeme olmayışından kaynaklanır. Ezlam denilen fal oklarıyla birlikte bulunur bir uğur
objesi olarak kullanılır gelecek zamanın, fal oku çekenlerin başına iyi şeyleri getirmesi için
belki ondan fayda umulurdu. Fal oku çekme sırasında kesilen kurbanlar ise onların nazarında
talihin lehlerine dönmesi için yapılan bir ritüel olsa gerek.
Cahiliye döneminden Mekke’nin fethine kadar Kabe’nin içinde var olduğuna inanılan putlara
gelirsek; Buhari Tecrid-i Sarih 1626 nolu hadis şöyle; ‘Nebi (as) fetih gününde Mekke’ye
girdi. Beyt’in etrafında 360 dikili taş (nusub) vardı. Elindeki değnekle onları dürtüyor ‘’hak
geldi batıl zail oldu’’ diyordu.’ (Buhari K. Meğazi 4287) Mekke’nin fethini anlatan hadislere
de baktığımızda Kabe’nin içinde herhangi bir put olmadığını açıkça anlarız.
Yukarıdaki hadiste geçen nusub, dikili taş manasına gelmesine rağmen nedense putlar olarak
çevrile gelmiştir. Kamil Miras ta -kurşunla tahkim edilmiş- paranteziyle Tecrid-i Sarih te bu
şekilde (put şeklinde) çevirmiştir. Kaldı ki hadisteki bu nusubun Kabe’nin içinde değil,
çevresinde olduğu söyleniyor. Ayrıca Peygamberimizin Kâ’be hakemliği sırasında Hacer-ül
Esved’den uzun uzun bahsedilmesine rağmen, Kabe ve çevresindeki hiçbir puttan
bahsedilmez.
Nusub, ensab (dikili taşlar, işaretler) kelimeleri Kuran’da geçer, fakat bunlarla ilgili ayrıntı
verilmez. (5/3, 5/90, 70/73) Kur’an’da onların üzerinde veya üzerine kurban kesildiği belirtilir
ve şeytan işi pislikler olarak fal okları (ezlam) ile birlikte zikredilir. Bu ayetlerde onlara
ibadet edildiğine dair bir bilgi yoktur. Nusub ve/veya ensab o zamanki dini anlayış içerisinde
tabi ki önemli bir yere sahipti. 360 sayısı takvim ile ilgili boyutu çağrıştırırken, aynı zamanda
fal okları ile bağlantılı olduğu da anlaşılıyor. Yine kurbanların üzerinde kesildiği veya üzerine

(adına, şerefine) kesildiği nesneler olarak anlaşılabilir. Fakat bu taşların heykel olarak
anlaşılması imkanı yoktur
Yolculuğa çıkacak kimselerin 360 (yaklaşık sayı da olabilir) takvim taşından yolculuğa
çıkacağı günün takvim taşını bularak fal okları görevlisiyle hubel eşliğinde o taşın önüne gelip
fal oku çekmesi uygun bir senaryo olabilir. Bu takvim taşları muhtemelen insana dair doğum,
evlenme, ticaret, ölüm gibi önemli olaylarda da yoğun şekilde kullanılsa gerek. Yine fal
oklarının yönünü şerden hayra çevirmek amacıyla taşlar önünde kurbanlar kesilmesi
muhtemel.
Şunu da belirtelim ki Hicaz Arapları arasında heykeltraşlık diye bir meslek veya sanat
grubunun olduğuna dair bir bilgi de yok. Her taraf heykellerle dolu, o halde bu heykelleri
kimler yapmakta? Helvaya bile şekil verip put haline getiren evlerini dahi putlarla dolduran
bu insanların putlarına ne oldu? Bir tek örneği bile günümüze ulaşmayan bu hayali putlara
karşılık Türkiye’deki Arkeoloji müzeleri eski Anadolu medeniyetlerinden kalma binlerce
heykelle dış avlularına ve depolarına kadar doludur. İslam’ın gelişinde kırılmaktan
kurtarılabilen bir put niçin eski bağlıları tarafından gömülmedi ve bugün her tarafı şantiye
haline gelen Mekke’den bir el bir ayak bir kafa da olsa herhangi bir parçası çıkmıyor?
Kur’an’da İbrahim kavmi anlatılırken onların sanem, vesen, temasil (heykel, put, kabartma
resim) gibi somut şirk unsurlarına ibadet ettikleri açık bir şekilde anlatılır. Yine
İsrailoğullarının puta tapan kavme rastlaması 7 Araf 138. ayetinde put (sanem) kelimesi ile
ibadet ise ‘akefe’ fiili ile ifade edilmiştir. Bu kelimelerin ikisi de (sanem-akefe) Cahiliye
Arabı için kullanılmağı gibi vesen (put, heykel) kelimesi de onlar için kullanılmaz. Fakat
müminlere 22 Hac 30. ayette vesenlerden gelen ricsten kaçınmaları emredilir. Bu ayette
tapınmaktan kaçınma anlamı olduğu gibi yapmak ve bulundurmak, satma-alma yasağı da
anlaşılabilir. Ayet müşriklere değil mü’minlere seslenmektedir. Kaldı ki Hac suresinin
Medeni olma ihtimali daha kuvvetlidir. O halde müşriklere gelmesi gereken hitap mü’minlere
hem de böyle geç bir zamanda niçin gelmiştir? Yoksa Hz. Peygamber bazı müsteşrıkların ve
Fazlurrahman’ın açıkça dile getirdiği gibi bir uzlaşma umuduyla putlara cephe almayı göze
alamayıp bu ayeti Medine dönemine veya Mekke’nin sonuna mı saklamıştır? Bu ayetteki
‘evsan’ kelimesi başta Kureyş olmak üzere Arapların putçuluk inancının nasıllığını
açıklamakta mıdır?
Şunu da belirtelim ki henüz doyurucu kanıtlara ulaşamasak da ‘vesen’ (heykel) Medine’nin
bir kavramı gibi gözükmekte. Medine Yahudilerinde belki de Hristiyanlarda bir heykel
kutsaması veya marjinal farklı bir dini grubun Medine’deki put inancı olabilir.
Araf 198. Ayetteki ‘onların sana baktığını görürsün fakat görmezler.’ Bir önceki ayette
muhataba seslenilirken 198. Ayette zamir değişmiştir. Bu zamir değişikliği anlamı
kapalılaştırıyor. Bakıp görmeyen kimdir? Müşrikler mi? Onların taptıklarımı? Müşriklere
işaret etmesi de pekala mümkün. 194. Ayette ise o tapılanların onlar gibi kullar olduğu
belirtilmektedir. Yürüyecekleri ayakları mı var, tutacak elleri mi var demesi en azından
görüntüde de bir elleri ve ayakları olmadığını gösterir. Bunlar insan heykeli değil değerli
görülen varlıklar (melek, Salihler, cinler) veya onlara adanan mabetler, yerler, objeler,
resimler olabilir. Bir de ayetlerin öncesinden anladığımız genel olarak müşriklikten
bahsedilmesi özelde ise Kureyş’ten bahsedilmemesi ise bize bu konuda kesin bir şey söyleme
imkanı vermez. Bu ayetler ise Kureyş’in putlara taptığına dair kesin delil olarak kabul edilen
ayetlerdir. Fakat biraz etraflı değerlendirme böyle olmadığını ortaya koyar.
Kur’an’da yüzlerce ayette müşriklerin yanlışlarından çelişkilerinden ahlaki zafiyetlerinden
bahsetmesine rağmen, onların putlara yani heykel ve benzeri nesnelere taptığını hiçbir ayette
söylemiyor ve onların taptıkları şeyleri sembolize edip somutlaştırdıklarına dair sağlam bir
delilimiz de şimdilik elimizde bulunmuyor. Kur’an’da bazı uzun sureler vardır ki bunlar
baştan sona Mekkelilerin ve diğer Arap kabilelerin sapmalarından bahsetmekte fakat hiçbir
ayetinde onların putçuluğuna değinmemektedir. Örneğin En’am suresi Arap müşriklerinin

hemen hemen bütün sapmalarından bahsetmesine rağmen put konusunda tek bir kelime
söylemez. Beyyine suresinden sonra sayfa başına en fazla şirk kelimesi düşen sure En’am
suresidir. 23 sayfada toplam 29 adet ‘şe-ri-ke’ fiilinden türeyen kelime vardır. Şirk ile
putçuluk özdeş ise en azından bu surede putlardan bahsedilmeli değil miydi? Neredeyse her
şirk kelimesi gördüğü yere put anlamını sığdıranlar için bu durumda bir gariplik yok mudur?
Halbuki kimi meallerde ‘müşrik’ kelimesinin ‘putperest’ olarak çevrildiğini bile görüyoruz.
O halde özelde Kureyş genelde ise tüm Araplar Müslüman değilken Allah’a ibadetin yanı
sıra başka hangi varlıklara ibadet ediyorlardı ki müşrik nitelemesiyle karşı karşıya kaldılar?
Onların inancında görünmeyen iki varlık türü vardı ki, Allah’ın dışında çok önemli
gördükleri varlıklardı. Allah’ın tek ve eşi olmadığını bilmelerine rağmen (29/61,63, 31/25,
39/38, 43/9,87) Allah ile bir şekilde bu varlıklar arsında bağ kurmuşlardır. Melekler Allah’ın
kızları diyorlar cinleri ise Allah’a neseb olarak bağlayıp, tabiri caizse bu iki tür
varlığı ilahlık konumuna yükseltiyorlardı.
‘’Onlar, kendisiyle (Allah ile) cinler arasında bir soy-bağı kurdular. Oysa and olsun, cinler
de gerçekten hazır bulunanlar olduklarını bilmişlerdir.’’ (37 Saffat 158)
Ancak İslam öncesi Araplarda cin inancı; onlara güç atfedilmesi, gaybı bildiklerine
inanılması, zararlarından çekinme gibi sebeplerden dolayı melek inancından daha baskındır.
Şimdi bu konudaki ayetlere bir göz atalım.
‘’O gün onların hepsini toplar, sonra meleklere; bunlar size mi tapıyorlardı?, deriz. Dediler ki;
seni tenzih ederiz. Sen bizim rabbimizsin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara
inanmıştı. (34 Sebe 40-41)
‘’Cinleri, onları yaratmasına rağmen, Allah’a şirk koştular. İlimsiz olarak O’na oğullar ve
kızlar uydurdular.O’nun şanı yücedir ve vasfettiklerinden uzaktır.(6/100)
‘’İnsanlardan bazı adamlar onlardan bazı adamlara sığınıyorlar dı da onların ahmaklıklarını
arttırıyorlardı.’’(72 Cin 6)
‘’Siz ve Allah’tan başka taptığınız şeyler, cehennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.
Onlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada ebedi kalacaklardır. (21 Enbiya 98-99)
Son iki ayet (21/98,99) hakkında müfessirler bir çok görüş ileri sürmüşler fakat, ‘siz ve
Allah’tan başka taptıklarınız cehennem odunusunuz’ bölümündeki taptıklarının ne olduğu
konusunda doyurucu açıklama yapmamışlardır. Halbuki bu konuyla ilgili ayetler birlikte
değerlendirildiğinde tapılan şeylerin cinler olduğu ortaya çıkar. Elbetteki insanları yoldan
çıkarıp kendilerine tapılmasına rıza gösteren cinlerin insanlarla birlikte cehennemi
dolduracağı Kur’an’ın bize verdiği haberlerdendir.(7/18, 11/19, 32/13, 38/85) Cahiliye
Arabında cin inancı o kadar güçlüdür ki Peygamberimize atfedilen şair, kahin, mecnun
suçlamalarının ardında cin inancı yatar. Cahiliyye Arapları bu üç sınıfın da cinlerle bağlantılı
olduğuna inanıyordu. Ve Kuran, vahyi Ruh-ul Emin’in (Cibril) indirdiğini, hiçbir harici şer
gücün bu inzalde dahli olmadığını ısrarla vurgulayarak muhatapların bu cin egemen dünya
algısını bozar. Bir çok ayette cinlerin, şeytanların vahye müdahalesini reddeder.
‘’Onu şeytanlar indirmedi. Onlara gerekmez, güç te yetiremezler’’(26Şuara210-211)
Yine gaybı bilmedikleri, güçlerinin sınırlı olduğu, ateşten yaratıldıkları, kötülüklerinin
cezalandırılacağı Kuran’da bir çok ayette anlatılır. Bütün bunlar cinlerin tanrı olarak
algılanmasına reddiyedir.
Netice olarak diyebiliriz ki Cahiliye Arabının önüne geçip secde ettiği kendisine yönelip
ibadet ettiği Allah’ın dışında somut bir ilahı yoktu. Allah dışında edindiği ilahlar gözle
görülmeyen varlıklar olan melekler ve cinler idi. Bunları tanrılaştırması, bunları müstakil
ilahlar olarak algılamadan bir aracı bir yakınlaştırıcı gayeye ulaştırıcı olarak görmeleri, hiçbir
zaman Lat, Menat, Uzza mabetlerini Kabe seviyesinde görmedikleri gibi, melekleri ve
cinleri Allah seviyesine çıkarmadıkları da bir gerçektir.
‘’Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler
(şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz."

Elbette Allah, kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir.
Gerçekten Allah, yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.‘’(39 Zümer 3)M.
KAHYA(mus_kahya@mynet.com)
Rabbimizin bizi doğruluğa ulaştırması dileği ile…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15817.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Kayseri polisinden kaçmaz!
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dere içerisinde insana ait kafatasındaki çürük dişten yola
çıkan Kayseri Cinayet Büro dedektifleri, kafatasının İlhami Temizer'e ait olduğunu ve 2014
yılında cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.
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Edinilen bilgiye göre, 25 Mart tarihinde Tavlasun Mahallesi Dere içerisinde bir kafatası
bulundu. Yapılan otopside kafatasına ait kemik parçalarının orta yaşlarda bir erkeğe ait
olduğu ve kafatası üzerinde saçma taneleri bulunduğu belirlendi. Geniş çaplı soruşturma
başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, kafatasına ait diş yapısı ve dişe uygulanan tedavilerden yola çıkarak kentte bulunan
diş hastanelerinde tedavi gören hastaların diş ve çene yapılarını araştırdı. Yaklaşık bin kişinin
çene yapısının incelenmesinin ardından 30 Kasım 2014 tarihinde hakkında kayıp müracaatı
yapılan ve diş tedavisi gören İlhami Temizer’in (43) çene yapıları ve dişe uygulanan tedavinin
eşleştiği belirlendi.İlhami Temizer'in ailesinden örneklerin alınmasıyla yapılan DNA
karşılaştırılmasında kafatasının İlhami Temizer’e ait olduğu belirlendi. Kafatası'nın İlhami
Temizer'e ait olduğunun belirlenmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından
uzun süreli yapılan araştırmalarda İlhami Temizer'in G.Ü. (29) ve S.Ş. (22) isimli kadınlar ile
görüştüğü belirlendi. Cinayet büro dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında G.Ü.,
S.Ş. isimli kadınlar ile uzun süredir tanıdıkları M.Y. (45) ve M.A.K., (46) Kayseri’nin Merkez
ve Bünyan ilçeleri ile Sivas’ın Gemerek ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon sonrası
yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan
sorgularının ardından adli mercilere çıkarıldı. Nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan
M.A.K. ile M.Y., sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi. G.Ü. ve S.Ş. isimli kadınların ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
Cesedi hayvanlar yemiş
Öte yandan, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
ekipleri tarafından kafatasının bulunduğu yerde Ankara'dan getirilen özel eğitimli kadavra
köpekleri tarafından yapılan araştırmalarda kafatası haricinde vücut parçalarının
bulunamadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15818.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Raylı sistem'den uyarı
Raylı Sistem İldem-Beyazşehir Hattı'nda 26 Kasım Perşembe gününe kadar bakım onarım
çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle söz konusu tarihe kadar İldem ile Beyazşehir
arasındaki istasyonlar kapalı olacak.
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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada İldem-Beyazşehir Raylı
Sistem Hattı'nda bakım onarım çalışması yapılacağı belirtildi. 26 Kasım Perşembe gününe
kadar yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Beyazşehir-İldem Hattı'nda raylı sistem seferlerinin
yapılamayacağı belirtilen açıklamada kapalı istasyonlardaki yolcu taşımasının otobüslerle
yapılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Beyazşehir-İldem arasındaki raylı sistem
istasyonlarından 10'ar dakika arayla otobüslerin kaldırılacağı ve Organize Sanayi istikametine
devam edecek yolcuların Beyazşehir İstasyonu'ndan raylı sisteme aktarma yapabilecekleri
ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15819.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Büro Memur-Sen’de Çetinkaya başkan oldu
Büro Memur-Sen Kayseri 2 Nolu Şubesi genel kurulunda başkanlığa Cevdet Çetinkaya
seçildi.
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Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul da iki liste yarıştı.
Üyelerin büyük ilgi gösterdiği seçimler sonunda Cevdet Çetinkaya 271 delegenin oyuyla
Başkanlığa seçilirken, diğer aday M. Mücahit Yıldız ise 76 oy aldı.
Başkanlığa seçilen Cevdet Çetinkaya, bütün üyelere teşekkür ederek, “ Biz bu yola hizmet
için çıktık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve ben yapacağımız bütün çalışmalarda
üyelerimizin menfaatlerini koruyacağımızı ve onların sorunlarını her platformda dile getirerek
çözüm arayacağımızı taahhüt ettik ve bunu inşallah siz değerli üyelerimizin desteği ile
yapacağız” dedi.
Çeşitli kurumlarda çalışan ve Büro Memur-Sen’e üye olan memurların sayısını arttırmak ve
onların sesi olmak için gayret göstereceklerini kaydeden Cevdet Çetinkaya, “ Özlük hakları,
mesai gibi konularda memur kardeşlerimizin talepleri var. Bunları çözmek için gerek genel

merkezimiz gerekse diğer ilgili kurumlarla görüşmelerimiz olacak. İnşallah üyelerimizin
desteği ile sorunlarımızı bir bir çözeceğiz” diye konuştu.
Büro Memur-Sen Kayseri 2 Nolu Şubesinin yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrasında
kazanan Cevdet Çetinkaya’nın listesi şu isimlerden oluştu:
Galip Şahin, Levent Sert, İsa Taştan, Tamer Öztürk, Mehmet Genç ve Sadettin Kaymaz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15820.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Avrupalı acentelerden, Kayseri kayak turizmine
yoğun ilgi
Radisson Blu Hotel Kayseri, Kayseri’nin kayak turizmini Avrupalı acentelere tanıtıyor.
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Radisson Blu Hotel Kayseri; Selanik’teki Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı sırasında,
Kayseri’nin kayak turizmi potansiyeli ve tarihi- kültürel zenginliğini Avrupalı acentalara
tanıttı. Fuar sırasında, Yunanistan, Sırbistan, Polonya, Ukrayna gibi farklı ülkelerden
acentalar ile yapılan görüşmelerde; Kayseri Erciyes Kış Merkezi’nin kapasitesi hakkında bilgi
verildi. Avrupalı acentalar başta olmak üzere farklı ülkelerden turizmcilerle yapılan temaslar
sırasında, yabancı acentalar Erciyes Kış Merkezi’ne yoğun ilgi gösterdi ve işbirliği yaparak
birlikte çalışmayı istediklerini belirtti.
Radisson Blu Hotel Kayseri Gelirler Müdürü Menderes Karaküçük, Yunanistan Kayak
Federasyonu temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl Yunanistan takımından
kayakçılar, Kayseri’de antreman yaparak, Radisson Blu Hotel Kayseri’de konaklamıştı. Bu yıl
Erciyes Kış Merkezi’ne, Yunanistan’dan amatör kayakçılar ve Yunan turistlerin getirilmesi
hedefleniyor.
Yunanistan’ın Selanik şehrinde 31.’si düzenlenen ‘Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı, 12
ile 15 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15821.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Çamaşır suyuyla “Hollywood gülümsemesi”
olmaz!

17 Kasım 2015 Salı 12:46

“Ağız ve diş sağlığı” konusunda halk arasında doğru bilinen yanlışlar var. Özellikle diş
beyazlatmada “çamaşır suyu” gibi zararlı maddeler ve çok sağlıksız yöntemler kullanılıyor.
Peki, nedir bu yanlışlar? Bunu öğrenmek üzere haber merkezi olarak Erciyes Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi (Endodonti) Anabilim Başkanı aynı zamanda
Başhekim Yahya Orçun Zorba’ya konuk olduk. Bakın, hangi bilgileri aldık!
Çamaşır suyunun toksit bir materyal olduğunu ve tıpta dezenfektan madde olarak
kullanıldığını dile getiren Zorba sözlerinin devamında şunları söyledi;
“Özellikle kan, tükürük vs. gibi şeyler olduğu zaman oradaki mikropların sayısını azaltmak ve
silmek için kullanıyoruz. Ağız içinde kullanılan çamaşır suyunun iki tane zararı var. Birincisi
kendi yapısı gereğince diş dokularına zarar veriyor. Diş dokularına verdiği gibi diş etlerine de
çok ciddi zararlar veriyor. Çok uzun süre hastaların çamaşır suyu kullandığı zamanlarda geri
dönüşümsüz doku kayıpları ile karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu tür kimyasal ürünleri ağız ve
diş sağlığında beyazlatma yöntemi olarak kesinlikle önermiyoruz.”
Yahya Orçun Zorba sözlerinin devamında; “karbonat özellikle bir dönem diş beyazlatmada
çok yaygın olarak kullanılmış bir şey. Halk arasında hala da kullanılmakta. Ancak karbonatın
da özellikle diş mineleri üzerinde diş minelerini çizdiği biliniyor. Bu sebeple bunu da çok
fazla tavsiye etmiyoruz “diye konuştu.
Zorba sirke konusunda da şunları söyledi: “Sirke de asidik bir madde. Evet o da temizliyor
ama diş mineleri üzerine asidik bir materyalin direk olarak uygulanması çözülmeyen
yumuşamalara sebep olur. Diş minesinin çözülmesi ve yumuşaması sebebi ile bir süre sonra
daha hızlı renklenmeler ile karşılaşmaları da söz konusu.”
Zorba açıklamasını şöyle tamamladı:
“Günümüzde diş beyazlatma yöntemlerine Hollywood gülümsemesi diyoruz. İnsanlar tabi ki
bu tip şeylere meyledebilirler. Ancak böyle bir durumda mutlaka diş hekimine uğrayıp
profesyonel bir yardım alarak bunu yapmalarını tavsiye ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15822.html
Erişim Tarihi: 18.11.2015

Kayserili üçüzlerin büyük başarısı
Kayserili üçüzler Salih, Yusuf ve Elif Yörük’ün birlikte geliştirdikleri bilgisayar oyunları
büyük ilgi topluyor. “The Fear” adlı oyunları dünya çapında büyük ilgi gören ve bu sayede
Silikon Vadisi’ndeki Google Kampüsü’ne davet edilen 19 yaşındaki kardeşler şimdi de
Avrupa ülkelerinde oyunlarını pazarlıyorlar.
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1996 yılında Kayseri’de doğan ve o tarihte de yerel medyanın gözbebeği olan üçüzler şimdi
de başarılarıyla gündeme geldiler. Bu başarıları Türk medyasının da büyük ilgisini çeken
üçüzler İstanbul Ticaret Odası’nın yayın organı olan İstanbul Ticaret gazetesinde kendileriyle
yapılan tam sayfa söyleşinin ardından arka arkaya televizyon röportajları teklifleri alıyorlar.
Kardeşlerden Salih’le yapılan röportaj cumartesi günü NTV’de yayınlanacak.
10 Eylül 1996 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen üçüzlerden Yusuf Macaristan’da sinema
animasyon-kurgu tahsili yaparken, Salih İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde iç mimarlık, Elif de
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi alıyor. Üçüzlere Salih’in okul arkadaşı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Abdulmecid Dündar da destek veriyor.
Üçüzlerin kurdukları “Genetic Studios” çatısı altında hazırladıkları “The Fear” isimli oyun,
Google Play platformunda satışa çıktıktan sonraki ikinci haftasında yeni ve en çok indirilen
oyunlar arasında 4. sıraya yükseldi. Bu sayede oyunun fragmanı 120 ülkede izlenir oldu.
Oyun 1 ay boyunca 4. sıradaki yerini koruyunca Google yöneticilerinin dikkatini çekti.
Oyunun pazarlamasını yapan Abdulmecid, Silikon Vadisi’ndeki Google Kampüsü’ne davet
edildi.
Okulda Abdulmecid ile sohbetlerinden birinde Salih, bir kitap yazmaya başladığını ve bunu
dijital bir oyuna çevirebileceğini anlattı. Abdulmecit, “Yapalım, ben bunu pazarlarım” dedi.
Böylece çok büyük bir başarıya dönüşecek iş ortaklığının temelleri atıldı. Salih’in kafasındaki
The Fear oyununu hayata geçirmek için çalışmaya başladılar. Yusuf’un da Macaristan’dan
verdiği destekle oyun 5 ayda hazırlandı ve 2014 Aralık ayında The Fear, Android’de
yayınlandı. Korku temalı bu oyun bedava ve ücretli olarak iki farklı versiyonla oyun
meraklılarına sunuldu. Oyun yayınlanır yayınlanmaz da, indirme çılgınlığı başladı. İkinci
haftada en çok satın alınan oyunlar arasında dünya 4’üncülüğüne yükseldi. Bedava versiyonu
27 bin indirilme sayısına ulaştı ve fragmanın Youtube’da izlenme sayısı da 28 bini aştı. Artık
oyuna birçok yabancı internet sitesinin yayınlarında övgüler düzülüyordu. The Fear, dünyayı
sarsmıştı. Tam bir ay boyunca 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Üstelik bu başarı, tek kuruş
dahi reklam çalışması yapılmadan geldi.
Google’ın dikkatini çekti
Bu gelişmeler yaşanırken Abdulmecit oyunu tanıtmak ve yeni oyunlar için fon bulabilmek
ümidiyle dijital dünyanın devi ABD’ye gitti. Silikon Vadisi’nde toplantılara katıldı. Google
ve Apple çalışanları ile tanıştı, oyununu ve Türkiye oyun pazarını anlattı. The Fear, Google’ın
üst düzey çalışanlarının da dikkatini çekti. ABD’de Silikon Vadisi’nde bulunan Abdulmecit,
teknoloji meraklılarının rüyalarını süsleyen Google Silikon Vadisi Kampüsü’ne davet edildi.
Yeni projeler yolda

“The Fear”ın sağladığı olağanüstü başarı gençlere büyük motivasyon sağladı. Abdulmecid ve
üçüzler yeni projeler üzerinde hemen çalışmaya başladılar. Şimdi Android, iOS ve PC
platformlarına uygulama ve oyun geliştiriyorlar. Yeni projelerini Salih şöyle anlattı:
“Yaptığımız uygulama ve oyunları eğlenceli ve yararlı konular üzerine kurmaya çalışıyoruz.
Bizim öncelikli amacımız, insanların vakitlerini boş oyunlarla harcamamaları. Yani
oynatırken öğretmek, öğrenirken eğlendirmek. Mesela uzay temalı yeni oyunumuz olan
T.R.O.T.A.N’da uzay gemilerinin içinde, uzayda, gezegenlerde ve daha birçok yerde
hologramlar olacak. Hologramlarda uzaya dair bilgilere değineceğiz. Belgesellerden kısa ve
eğlenceli, öğrenilmesi gereken en önemli bilgileri ekleyeceğiz. Uzay temalı oyunumuzdaki
bilgileri de doğruluğu kesin olmayan kaynaklardan değil TÜBİTAK’tan elde edeceğiz. Bunun
için TÜBİTAK’la görüştük ve onay da aldık.”
Yeni oyunları için sermayeye ihtiyaçları olduğunu belirten kardeşi Yusuf Yörük ise şunları
söylüyor: “T.R.O.T.A.N adlı uzay çaplı oyunumuzu çıkarabilmemiz için bir bütçe
gerekiyordu ve bunun üzerine Kickstarter sitesinde oyunumuzun tanıtımını yaptık. Bir
bütçeye ihtiyacımız olduğunu belirttik. Buradan bir miktar bağış aldık. Markafoni’nin
kurucusu Sina Afra’nın tebrik postası ve yaptığı bireysel bağış oldukça motive edici oldu ve
bir kez daha başarabileceğimize olan inancımız arttı. Bu sayede oyunumuzun yapımına
kaldığımız yerden devam edebildik. T.R.O.T.A.N birçok ünlü Türk ve yabancı internet
sitelesinde yer aldı. Bu sayede henüz çıkmadan oyunumuzu bekleyen birçok oyuncu kitlesi
oluştu. Çok yakında bu oyunumuzu da Google Play ve Appstore’a çıkartacağız. Neden
Türkçe bir isim seçmediniz sorusuna verebileceğimiz cevap şu: Biz dünyaya hitap eden
oyunlar ortaya çıkarmak ve dünyaya eğitici bilgiler vermek istiyoruz. Bir diğer oyunumuz ise
Rise of The Kingdoms Online. Bu oyun Ortaçağ’da geçiyor ve birçok imparatorluğun tarihini
anlatıyor.”
Her şey kitap yazma fikriyle başladı
Salih Yörük’ün hayatını değiştiren, üçüz kardeşiyle girdiği bir iddia. Hikayeyi kendisinden
dinleyelim: “İnternette gezinirken 14 yaşındaki bir çocuğun kitabı diye bir reklam gördüm ve
onu inceledim. O kitap yazıyorsa ben de yazarım dedim ve kardeşim Yusuf’a kitap
yazacağımı söyledim. Bana ’yazamazsın’ deyince iddiaya girdik. Sonra kararlılığımı gördü ve
bana kitabı birlikte yazma teklifi yaptı. Farklı bir şey yapmamız lazım diye düşündük ve
kitaptan vazgeçerek aklımızdaki hikayenin oyununu yapma kararı aldık.”
Aslında dijital oyun geliştirmek ile Salih’in okumak için seçtiği bölüm birbiriyle örtüşmüyor
gibi gelebilir. Salih bir çelişki olmadığını şu cümlelerle açıklıyor:
“İç mimarlığı seçtim; çünkü oyunlarımızın 3 boyutlu modellemelerini tamamen kendim
yapmak istiyordum. Bu hedef beni ders çalışmaya teşvik etti. Üniversitem hedefime ulaşmak
için bana çok şey kazandırdı. Abdulmecid ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tanıştık.
Ekibimizi kurmaktaki ilk adımımızı atmış olduk.”
Salih’in asıl hedefi, bu alanda çalışmak isteyen veya bu işe girişmekten çekinen gençlere
örnek olmak. “Ülkemizi dünya oyun pazarında iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum” diyen
Salih, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Bölümümü kazanmam bu hedefime sıkı sıkı sarılmamı sağladı. Günümüzde oyun pazarı çok
geniş bir alana yayılmış ve geleceği de olan bir pazar. İnsanlar işyerlerinde, evlerinde veya
okullarında sıkıldıklarında, telefonlarına ve bilgisayarlarına sarılıp oyun oynuyorlar. Oyun
oynama isteği her insanın doğasında var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15823.html
Erişim Tarihi: 20.11.2015

Basın Kartı Komisyonu toplanıyor
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Basın Kartı Komisyonu bugün Ankara’da toplanıyor. Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak görüşmeler iki gün sürecek. Sürekli basın kartı ve
sarı basın kartı alanlarının isimlerinin ise Cuma günü açıklanması bekleniyor. Sürekli basın
kartını bu toplantıda alması beklenen Kayserili gazeteciler arasında Veli Altınkaya ve Rıfat
Yörük’de bulunuyor.
Toplantılarda; ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın
mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek
karara bağlanacak.
Sürekli basın kartları verilmeyenlerin durumu
Komisyon, geçen yıl sürekli basın kartı almaları kararlaştırılan ancak Genel Müdür tarafından
bu karar onaylanmayan 94 gazetecinin durumunu da yeniden görüşecek.
Bilindiği gibi Basın Kartı Komisyonu Aralık 2014'te toplanmış ve komisyon kararı ile 208
gazeteci ilk kez sarı basın, 94 gazeteci de sürekli basın kartı almaya hak kazanmıştı.
Komisyon kararı ve hak sahiplerinin listesi BYEGM internet sitesinden açıklanmış, onaylanan
sarı basın kartları sahiplerine teslim edilmiş ancak sürekli basın kartı sahipleri bu haktan
yararlanamamışlardı. Genel müdürlüğe 17 Kasım 2014'te atanan Cemalettin Haşimi'nin hiçbir
gerekçe göstermeden bu kararı aldığı anlaşılmış, kamuoyuna yapılan açıklamada ise şu
gerekçe öne sürülmüştü:
"4 Aralık 2014 tarihinde yapılan Basın Kartı Komisyonu toplantısında alınan kararlar Genel
Müdürlüğümüz tarafından kısmi olarak onaylanmıştır. Bu bağlamda; ilk defa basın kartı
alacak basın mensuplarına ilişkin kararların tamamına onay verilirken sürekli nitelikte basın
kartı başvurularına ilişkin kararların ise onaylanmaması uygun görülmüştür."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15824.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

Başkentçi’nin Kayseri ilgisi
Twitter fenomeni “Başkentçi” yaptığı paylaşımda Kayseri Milletvekilli Taner Yıldız’ın tekrar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağını söyledi. Başkentçi, Kayseri il teşkilatının
fotoğrafını paylaşarak, “yüzler gülüyor” yorumunda bulundu.
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AK Parti'nin derin kulis bilgilerine sahip olan ve yapmış olduğu açıklamaların genellikle
doğru çıkmasıyla yerel seçimlerden bu yana sosyal medyanın da fenomeni olan “Başkentçi“,
Kayseri Milletvekilli Taner Yıldız’ın tekrar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağını
söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı olacağı iddia edilen Mehmet Özhaseki için ise açıklama
yapmayan Başkençi , Kayseri İl teşkilatının da İl başkanları toplantısı öncesinde Taner Yıldız
ile görüştüğünü söyledi . Takipçilerine Ankara’da düzenlenen toplantıdan kareler paylaşan
Başkentçi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü ve AK
Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar’ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak “yüzler
gülüyor” şeklinde yorum yaptı.
Başkentçi’nin bu paylaşımına duyarsız kalmayan Kürtüncü, paylaşılan resimle ilgili olarak
“Milletvekili sayısını % 40 artıran bir teşkilat gülmeyi hakketti” yorumunda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15825.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

MHP'nin Meclis Başkan adayı Halaçoğlu oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM Başkan adayının Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu
olduğu bildirildi.
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Halaçoğlu'nun adaylığına ilişkin başvuru, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve MHP
Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın imzasıyla TBMM Genel Sekreterliğine iletildi.
Meclis Başkanlığı başvuruları, 21 Kasım Cumartesi saat 24.00'e kadar yapılabilecek.
Başkanlık seçiminin turları 22 Kasım Pazar günü başlayacak. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15826.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

Oluşturdukları kaosta boğulacaklar
Op. Dr. Kemal Tekden, Dünya’nın özellikle de Ortadoğu’nun içerisinde bulunduğu kaosun,
sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu belirterek, Batı’nın oluşturduğu kaosta boğulacağını
söyledi.
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25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden, Enderun FM’de Bünyamin
Gültekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Misafir Odası’ programının konuğu oldu. Programda
Fransa’nı başkenti Paris’te yapılan saldırı ile ilgili değerlendirmede bulunan
Tekden, “Ortadoğu, Batı’nın eseri. Batılı ülkeler dünyayı yıllardır, sömürge haline getirdi.
Bunu yaparken de toplumları birbirine kırdırdı... Ama bunun bir bedeli var. Yaptıkları
bumerang gibi bir gün yüzlerine çarpacaktı. Şuanda mülteci akınıyla birlikte çok zor bir
duruma düştüler. Bizdekilerin onda biri oralara gittiği halde, perişanlar. Bu konuda ne
yapacaklarını bilemez durumdalar” dedi.
Teşvik ettikleri terör, kendilerini vurdu
Fransa saldırısının ardından Avrupa’nın rahat bir şekilde yaşayacağına inanmadığını
kaydeden Tekden, “Hiçbir terör olayını ve hiçbir insanın böyle hunharca öldürülmesini kabul
etmiyoruz. Fransa’da öldürülenlerin de acısını yaşıyoruz. Bizim milletimiz böyle bilge bir
millet. Bu yüzden bizim ülkemizin güçlü olması gerekiyor. Eğer biz güçlü olursak tüm İslam
coğrafyası dirilecek. Böylelikle bizim gerçek anlayışımız ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.
Batı’nın kendi oluşturduğu kaos ortamı içerisinde boğulacağını söyleyen Tekden, sözlerine
şöyle devam etti; “Yıllarca terörü teşvik ettiler ve bu terör kendilerini vurdu. Tıpkı Fransa’da
olduğu gibi. Ortadoğu’daki çatışmaları körüklemek için IŞİD’i kendileri yetiştirdi. Bunların
bir gayesi de buradaki milli uyanışları engellemek. Bir yandan da yaşanan kaosta yeraltı
zenginliklerini götürmek. Bu planları ters tepecektir. Nitekim öyle de oluyor.”
Haber: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15827.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

Kayserili Hanımlardan, Filistinli Analara
destek
Yarın saat 11.00’da Gönüllü Kültür Kuruluşları Hanım Komisyonu, Filistinli analar için
destek yürüyüşü düzenleyecek.
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Yürüyüş, Kayseri Forum önünde başlayıp Cumhuriyet Meydan’ında son bulacak. Yürüyüş ile
ilgili gazetemize bilgi veren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü Ahmet Taş,
yürüyüşün sonunda Almer önünde bir basın açıklaması yapacaklarını söyleyerek, ‘Hanım
Komisyonumuz tarafından ‘Filistinli Analara’ destek yürüyüşü düzenlenecektir. Bu yürüyüşe
tüm halkımız davetlidir’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15828.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

Kemal Tekden’in acı günü
25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden’in babası Mehmet Tekden hakka
yürüdü.
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25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Kemal Tekden’in babası Mehmet Tekden 90
yaşında hayatını kaybetti. Tekden’in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Cami Kebir’de
kılındı. Cenaze namazına Kemal Tekden ve ailesinin yanı sıra Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden, Erciyes Üniversitesi
Rektör Vekili Hamza Çakır, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan yakınları ve çok
sayıda vatandaş katıldı.Tekden’in cenazesi İl Müfüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından
kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15829.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

“Türk Dünyasında Alternatif Nobel
Kuracağım”
Gazetemiz konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektör adaylarından Prof. Dr. Şefaettin
Severcan, “Türk Dünyasında Alternatif Nobel Kuracağım” dedi.
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İLK SÖYLEŞİ
Kayseri Gündem olarak Türkiye’nin en büyük ve en eski üniversiteleri arasında yer alan
Erciyes Üniversitesi’ndeki rektörlük yarışına büyük önem veriyoruz. Bu konuda şimdiye
kadar aday olan 11 profesörümüzle ilgili haberler yayınlıyoruz. Bugünden itibaren de
adaylarla yaptığımız röportajları sizlere sunacağız. İlk olarak İlahiyat Fakültesi'nde İslam
Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Şefaettin hocamızla yaptığımız söyleşiyi
yayınlıyoruz.
ALTERNATİF NOBEL
“Rektör olduğumda evvela üniversite ölçekli sosyal, fen, mühendislik ve sağlık bilimleri gibi
birkaç alanda bir üniversite ödülleri sistemi koymayı düşünüyorum. Birinci yıl üniversite
çapında, ikinci yıl ülke çapında yapmayı düşünüyorum. Daha sonra gerekli iltifatı görürse
Türk dünyası ile ortaklaşa yapmayı planlıyorum. Bu da oturduktan sonra ‘Nobel Ödülü’ne
rakip olacak şekilde dünya genelinde böyle bir ödül tertip etmeyi düşünüyorum.”
ERÜ ‘mıknatıs üniversite” olacak!
“Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağladığı imkanlarla mıknatıs üniversite olacak.
Mıknatıs üniversite, hem öğrenci hem de hocalar tarafından daha çok tercih edilen bir kurum
haline getirmek anlamına geliyor.”
Rektörlük seçim süreci nasıl işleyecek?
Şu anda Rektörlüğe 11 aday var. 17 Aralık günü saat 09.00-17.00 arasında öğretim
üyelerimizin (Yrd. Doç., Doç, ve Prof.) kullanacakları oylarla en çok oy alacak ilk 6 aday
YÖK’e bildirilecektir. 22-23 Aralık tarihlerinde YÖK, rektör adaylarını inceleme
komisyonunu başlatacak. Burada 6 adayı çağırıp mülakata da tabii tutabilirler. Yahut buna
ihtiyaç duymayabilirler. Bu YÖK’ün tasarrufunda. Ama teamüllere göre ilk 6 adayın 22-23
Aralık tarihlerinde mülakata çağrılması gerekiyor. YÖK mülakatın sonucunda bu 6 adaydan
3’ünü eleyecek ve 3 tanesini 25 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’na gönderecek. 25 Aralık’tan sonra
Cumhurbaşkanımız, bu 3 adaydan bir tanesini rektör olarak atayacaktır. Bu kararın Resmi
Gazete’de yayınlanmasının ardından rektörlük süreci tamamlanacaktır.
“BAŞARILI YÖNETİCİLİĞİMİ REKTÖRLÜKLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUM”
Siz neden rektör adayı oldunuz?
Yurtdışı tecrübelerim ve yurtiçi idarecilik tecrübelerim çok zengin. Arkadaşlarımız rektörlük
seçimleri gündeme geldiğinde bana dediler ki; ‘Hocam, yaşınız kıvamına geldi. Tecrübeniz de
var. Görev yaptığınız tüm idari görevlerde de huzuru ve barışı sağladınız. Başarılı bir
idarecilik süreciniz yaşandı. Hatta her gittiğinizde aranan biri oldunuz. Gelin bu idari
kabiliyetinizi bu defa da Erciyes Üniversitesi’ne taşıyın. Üniversitemizde bir yorgunluk var.

Buna bir dinamizm katın. Problemlerimiz çok. Problemlere hep birlikte bir el atın.” dediler.
Ben de ‘bir düşüneyim’ dedim.
Bu durumu muhtelif fakültelerde dostlarımla görüştüm. Görüştüğüm dekan olan 10
arkadaşımdan 7 tanesi; ‘Hocam, aday ol, olabiliyorsan da rektör de ol’ dediler. 2 tanesi de
çok dikkatli bir tercih yapmam konusunda uyardı. Bir tanesi de ‘rektörlük sıkıntılı bir iştir,
senin keyifli bir hayatın var. Bu yüzden aday olma’ dedi. Diğer dostlarımla da yaptığım
görüşmelerde benzer tepkiler aldım. Biz de ‘sorumluluktan kaçmayalım’ dedik. Her zaman bir
şeylerden şikayet etmek yerine elimizi taşın altına koyalım istedik ve adaylığımızı ilan ettik.
Adaylığımızı ilan ettiğimizde içimizde bazı tedirginlikler vardı. Ama hocalarımızı ziyarete
başlar başlamaz bu tedirginlik gitti. 1 haftalık ziyaretlerim sonrasında edindiğim izlenim
isabetli bir karar aldığım yönünde oldu. 1 ay sonra ise böyle bir karar aldığıma çok memnun
oldum. Çünkü görüştüğüm pek çok hocamız, hep memnuniyetlerini ifade ettiler.
Akademik personele yönelik ne gibi projeleriniz var?
Çok özgün projelerim var. Bir üniversitenin kalitesinin artması akademik personelinin niteliği
ile alakalıdır. Bizim Erciyes Üniversitesi olarak iki konuda çok önemli avantajımız var.
Birincisi fiziki mekanlarla ilgili; ‘Çok güzel fiziki mekanlarımız var’ Allah bunu yapıp,
üniversitemize hediye eden hayırseverlerden razı olsun. İkincisi, öğretim üyesinin hem
niceliği hem de niteliği bakımından Türkiye’deki üniversitelerin ortalamasının üzerinde bir
yapıya sahip. Dolayısıyla bu bir şans. Biz bu avantajları daha verimli bir hale getireceğiz.
Sabancı Kültür Sitemizin tam karşısında ve yapımı tamamlanmayan kongremizin lojmanlar
tarafında bizim üniversitelerimizin arsaları var. Talas Bulvarı üzerinde çok stratejik ve ticari
değeri olan üniversite arsalarımız var. Bu arsalara iki tane ‘yap işlet devret’ modeli ile AVM
v.b. ticari ve sosyal alanlar içeren iki bina yaptıracağım. Bu binalardan yıllık minimum 6
milyon TL bir gelir bekliyoruz. 2016 yılında bunun hukuki zeminini oluşturacağım. 2017
yılında ihaleye çıkacağız. Ben kıran kırana bir ihale olacağını düşünüyorum. Bu arsaları
bağışlayanlara da şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. 2018 yılından itibaren kira gelirleri
başlayacak şekilde buraları ihale edeceğim. Buradan gelecek 6 milyon TL’yi tamamen hiçbir
kuruşunu başka bir yere ayırmaksızın hocalarımızın bilimsel faaliyetlerine teşvik, ödül ve
ihtiyaç olarak nitelikli bir adalet sistemi içerisinde dağıtacağız. Bu yurtdışı kongre ve
sempozyumlara gitmeyi de rahatlatacaktır.
ERÜ ‘MIKNATIS ÜNİVERSİTE” OLACAK!
Üniversitemiz öğretim elemanlarına sağladığı imkanlarla mıknatıs üniversite olacak. Mıknatıs
üniversite demek, hem öğrenci hem de hocalar tarafından daha çok tercih edilen bir kurum
haline getirmek anlamına geliyor.
Öğretim üyelerimiz ömürlerinin önemli bir kısmını üniversitede geçiriyorlar. Bu nedenle
Üniversiteyi öğretim elemanlarının keyif ve huzurla çalıştığı bir mekan haline getirmeliyiz
diye düşünüyorum. Bunu insanı merkeze alarak başaracağız.
Büyük hedeflere merdiven dayamak istiyorum. Bugün Batı’da itibarı yüksek bir ‘Nobel
Ödülü’ var. İnsanlar; kendi vatandaşları, bilim adamları ve sanat adamları bu ödüllerden biri
ile muhatap olduğu zaman adeta seviniyorlar ve bayram ediyorlar.
Rektör olduğumda evvela üniversite ölçekli sosyal, fen, mühendislik ve sağlık bilimleri gibi
birkaç alanda bir üniversite ödülleri sistemi koymayı düşünüyorum. Birinci yıl üniversite
çapında, ikinci yıl ülke çapında yapmayı düşünüyorum. Daha sonra gerekli iltifatı görürse
Türk dünyası ile ortaklaşa yapmayı planlıyorum. Bu da oturduktan sonra ‘Nobel Ödülü’ne
rakip olacak şekilde dünya genelinde böyle bir ödül tertip etmeyi düşünüyorum. Bu eminim
çok rağbet görecektir. Çünkü Nobel Bilim ödülleri ilgili zaman zaman çeşitli dedikodular
çıkıyor. Siyasi tercihler yapıldığı noktasında yazılar yazılıyor, demeçler veriliyor. Bu
eleştiriler, kuru yazı ve demeçler değildir.
Ortak aklı ortaya çıkaracağım. Her yenilik ve problemin çözümünde mutlaka o problemin
ilgili birimleri ile ya da o yeniliği yapacağımız ilgili birimlerle danışarak, görüşerek, ortak aklı

harekete geçirerek bir hizmet yapacağım. Somut bir örnek verecek olursak, mesela dekan ve
müdür atamalarında görev süresinin sonu gelmiş dekanın bulunduğu fakülteye bir çay içmeye
ziyarette bulunacağım. Hocalar toplu haldeyken onlarla fakültenin problemleri ile ilgili
dertleştikten sonra onlara yöneticilerinin kim olmasını istediklerini soracağım. ‘Bana birer
isim yazın’ diyeceğim. Sonra anında orada en çok ismi yazılan ilk 3 sıradaki ismi YÖK’e aynı
sıralama içerisinde göndereceğim. Bu isimleri orada açtırarak, orada belirleyeceğim. Yani ben
kullanılan oyları alıp başka bir yere gitmeyeceğim. Böylelikle seçim atmosferine sokulmadan
şeffaf bir seçim olacak.
Üniversitenin sanayi, yerel yönetimler ve toplumla işbirliğini sağlama noktasında ne gibi
projeleriniz var?
Üniversitenin bilim üretimi halkı ile iç içe olmalıdır. Yani o bilimi halk kullanmalı. Halkın
davranışlarını, ekonomik girdilerini ve yaşamını doğrudan etkileyecek bir bilim üretiminden
yanayım. Öyle bir bilim olmalı ki satırlardan sudurlara yani kalplere inmeli. Bizim
üniversiteler olarak gençlerimize davranışlarını geliştirici, hayatlarını değiştirici bir iki hamasi
nutkun dışında söyleyecek ne sözümüz var. DAEŞ ve PKK’ya katılan bir grup gence
üniversitedeki bilim üretimi itibari ile özellikle sosyal bilimler alanında ne verebiliyoruz? Bu
bizim sorumluluğumuz değil mi?
Fiziksel olarak ne gibi bir hizmet sunmayı planlıyorsunuz?
Önceliğimiz üniversitedeki sosyal alanları artırmak. Diğer yandan üniversite içi ulaşım belli
saatlerde ciddi problemlere neden oluyor. Hem araç trafiği bakımından hem de
öğrencilerimizin fakültelerine gitmeleri açısından zorluklar yaşanıyor. Mesela kış günü
öğrencilerimiz tramvay ile geliyor. İnecek yerleri belli. Oradan fakültelerine yürüyerek
gidiyorlar. Eski rektörlerimiz ve şimdiki vekil rektörde iç dağıtım için bir çaba içerisinde ama
bu yetmiyor. Bunu daha rahat bir hale getirmek için imkanlar arayacağız.
Otopark sorununu çözmek için 5-6 katlı otoparklar yapacağız. Otopark ücretleri de çok pahalı
olmayacak. Bunlara bir gelir olarak bakılmayacak. Bir sosyal hizmet alanı olarak bakılacak.
Gelir olarak bakınca fiyat yüksek oluyor. Parkta asansörler olacak ve her asansörden
hastaneye gidecek merdivenler bulunacak. Böylelikle hem park sıkıntısı giderilecek, hem de
trafik kirliliği önlenecek.
“ÜNİVERSİTEYİ MARKALAŞTIRACAĞIM”
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Üniversitemizi markalaştırmayı düşünüyorum. Bu çok kısa bir sürede yapılacak bir şey değil.
Ama ben bunun temelini atmak istiyorum. Erciyes Üniversitesi diploması denildiği zaman
buna bir irtibat sağlanacak kurumsal güvenirliliği sağlamak istiyorum.
‘Erciyes Villa Köy’ adı altında nitelikli bir hayatı akademisyen arkadaşlarımıza
sunabileceğimizi söyledim. Pek çok öğretim üyemiz dört gözle bu nitelikli hayata
kavuşulması noktasında bir güzel beklentinin içerisinde. Bunların hepsi biraz gayretle olacak
şeyler.
Son olarak 11 rektör adayımız içerisinde üniversitemize, ülkemize ve medeniyetimize kim
hayırlı olacaksa rabbim o adaya bu hizmeti yapmayı lütfetsin.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
…………………………………………………………………………………………………
Prof. Dr. Şefaettin Severcan kimdir?
1956 Kayseri’de doğumlu. Kayseri İmam-Hatip Lisesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’ni bitirdi. İmam Hatip Lisesi'nde iki yıl görev yaptıktan sonra, Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'na araştırma
görevlisi olarak girdi. 1992’de İslam Tarihi ve Medeniyeti alanında “Doktor” ; 1996’da
Doçent; 2001’de Profesör oldu.

Yurtdışı ve yurt içi çalışmaları ile pek çok ödül almış olan Severcan, halen Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak
bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Yurt içi ve yurt dışı idarî hizmetlerinden kareler
1997 Ekim’inde dekan yardımcılığı ile başlayan idarî hayatı 2009 Ekim’ine kadar devam etti.
Bu süreçte, iki yılı yurt dışında olmak üzere, beş yıl dekanlık ve yurt dışında bir yıl Rektörlük
yaptı.
2002-2004 yılları arasında Türkiye’de YÖK’e, Kazakistan’da Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hoca
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Tarih-Felsefe Fakültesi Dekanlığı
yaptı.
2004-2005’de aynı üniversitede Rektörlük görevine atandı. Bir yıl sonra, dönemin Devlet,
Millî Eğitim ve Adalet Bakanları tarafından Rektörlük görevine devam etmesi istenmesine
rağmen, ailevi sebeplerden dolayı Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.
2006 - 2009 yılları arasında İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve ERÜ Soruşturma Üst Kurul
Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Yurt içi ve yurt dışı ilmî çalışmalarından kareler
1993’de, doktora tezindeki başarısından dolayı kazandığı bir burs ile İngiltere’de Leeds
Metropolitan Üniversitesi ve Birmingham Üniversitesi, School of Oriental and African
Staudies, British Library ve Oriental and India Office Collections Requisitions
kütüphanelerinde alanıyla ilgili çalışmalar yaptı.
Din Müşavirlerinin davetiyle Paris, Köln, Stuttgart, Amsterdam ve Zagrep başta olmak üzere
pek çok Avrupa şehrinde; Astana, Almatı, Çimkent, Türkistan, Bişkek, Oş ve Taşkent gibi
şehirlerde lisansüstü dersler ve konferanslar verdi.
Kazakistan’da yapmış olduğu bilimsel ve idari başarıları sebebiyle pek çok ödül aldı.
10’un üzerinde kitap; 50 civarında ilmî makale, bir o kadar uluslararası ve ulusal tebliği
yayınlandı. Kitaplarından 5 tanesi Kazak Türkçesine çevrilmiş, makalelerinden bazıları da
İngilizce ve Kazakça yayınlanmıştır. Ayrıca pek çok kitap bölümü yazmıştır.
Halen Türk Tarih Kurumu Raportörlüğü ve bazı ansiklopedik eserler için editörlük görevleri
yürütmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15830.html
Erişim Tarihi: 23.11.2015

Alperenler’den Destek Çağrısı
Kayseri Alperen Ocakları üyeleri Türkmen Dağı’nda Esed ve Rus güçleri tarafından
bombalanan ve şehadete erişen Türkmenler için Hunat Camisi’nde gıyabi cenaze namazı
kıldılar.
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Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Cömert namazdan sonra yapılan açıklamada son
zamanlarda dünyanın dört bir yanında Müslüman Türklerin zulüm gördüğüne ve dünyadaki
diğer devletlerin buna sessiz kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi; “Bayırbucak’ta çok ağır

bir bombardıman var. Çok sayıda şehit haberi alıyoruz. Orda savaşan kardeşlerimizin bize
ulaştırdığı mesajı bizde sizin vasıtanızla Türk milletine ulaştırmak istiyoruz.”
“Dayanacak güçleri kalmadı !”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin gerekli desteği vermediğini söyleyen ve bu
durumdan dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Cömert, “Türkmenler kendilerini yalnız
hissediyorlar. Gerekli mühimmatlarının olmadığını, dayanacak güçlerinin kalmadığını, tek
umutlarının Türkiye’den gelecek destek olduğunu söylüyorlar. “ diyerek oradaki halkın
çağrısını duyurdu.
Cömert, Türkiye’nin her bölgesinden Alperen Ocaklı çok sayıda insanın Bayırbucak sınırına
gittiğini vurgulayarak, “Orada şehit olan Alperen Ocaklarına müntesip kardeşlerimiz de var.
Alperen Ocaklarının göstermiş olduğu duyarlılığı tüm Türk milletinin göstermesi gerekiyor.
Görünen o ki; bir Kürt koridoru açılıyor ve burada vahşi batının deyimiyle bir Türk temizliği
yapılıyor. Buna karşı da ne yazık ki duyarsız kalıyoruz. Bayırbucak’taki kardeşlerimiz
Müslüman Türk. Bunlara karşı üzerimize düşeni yapmalıyız. ‘Alperen Yardım Hareketi ‘
adıyla bir kampanya başlattık. Bu kardeşlerimizin özellikle nakit para ve gıdaya ihtiyaçları
var. Tüm milletin önce dualarıyla sonra da maddi desteklerle Türkmen kardeşlerimizin
yanında olduğunuzu göstermenizi rica ediyoruz. Bizler Alperenler olarak tüm mazlumların,
tüm Müslüman Türklerin yanında olmak için ant içtik ”şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15831.html
Erişim Tarihi: 24.11.2015

