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ÖĞRENCĐLER

Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden öğrenciler yararına kermes
düzenliyor.
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Enderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hunat kermes alanında açtığı yardım
kermesine yardımseverleri bekliyor. Derneğin yönetim kurulu üyesi Faruk Özcan 12
Ağustos’ta açılan kermesin 21 Ağustos’a kadar süreceğini belirterek; “Kermesimize olan ilgi
bayram sonrası olmasına rağmen son derece yoğun.” dedi. Elde edilen gelirin ortaöğretim ve
yükseköğretim öğrencilerine burs olarak verileceğini kaydeden Özcan; “Düzenlediğimiz bu
kermesle dernek gönüllülerimizi halkla buluşturduk.” Đfadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/enderun-derneginden-ogrenciler-yararina-kermes-h2813.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Vatandaş kan veriyor, bilgi vermiyor
Kızılay’ın kan toplama aracı hafta sonunu valilik binasının önünde geçirdi. Vatandaş kan
vermeyi ilgi ile karşılarken, görevlilerin verdiği bilgi formunu doldurmayı gereksiz buluyor.
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Valilik binasının önünde hafta sonunu geçiren Kızılay’ın kan toplama aracı kan vermek
isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kızılay’ın kan toplama aracının 3 ayda bir
Kayseri ve çevre illerinde dolaştığını belirten Dr. Savaş Koç, kan vermek için gelen
vatandaşların bilgi formlarını doldurmaya sıcak bakmadıklarını belirterek; “Kan vermeye
gelen vatandaşlar, verdiğimiz bilgi formlarının doldurulmasını gereksiz buluyorlar.”
açıklamasında bulundu. Koç, bu formların aslında çok gerekli olduğunu kaydederek; “Biz
vatandaşların verdiği kanlar ile ilgili tahliller yapıktan sonra herhangi bir hastalıkla
karşılaştığımızda bunun bilgisini vatandaşla paylaşıyoruz.” dedi. Koç, vatandaşların ilgisinden
memnun olduklarını belirterek cumartesi günü 63 kişinin bağış yaptığını ve Pazar gününde bu
sayıyı geçebileceklerini söyledi. Koç, kan vermenin %100 yararlı olduğunu belirterek, kan
vermenin kalp krizi riskini azalttığını, şeker, kolesterol ve tansiyonu da düzenlediğini aktardı.
Bu tarz sorunları olanlara düzenli bir şekilde kan vermelerini tavsiye eden koç; “Erkekler
yılda 4, bayanlar ise 3 kez kan verebilir” şeklinde konuştu.
Kızılay Otobüsü sadece hafta sonunu valilik önünde geçirirken, 17 Ağustos Cumartesi günü
meydanda kurulan Kızılay çadırı 31 Ağustos’a kadar açık kalacak.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/vatandas-kan-veriyor-bilgi-vermiyor-h2814.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kadir Has'ta Kayseri'nin 'Sefa'sı var!
Spor Toto Süper Lig'in iki iddialı ekibi Kayserispor ile Sivasspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda
karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kayserispor, ikinci yarının başlarında bulduğu tek golle ilk
maçında üç puanla tanışan taraf oldu.
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Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanarak sezona üç puanla
başlayan taraf oldu.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren tek golü 55. dakikada transferin de gözdesi
konumunda olan Sefa Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Sivasspor'un 21. dakikada Aatif
Chahechouhe'nin bir şutu ise direkten oyun alanına döndü.
Bu sonucun ardından Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor ilk maçında 3 puana
yükseldi. Lisans problemi nedeniyle maçı tribünden izleyen Roberto Carlos'un takımı
Sivasspor ise henüz puanla tanışamadı.
Carlos, Kayseri'de sıkıntıyı aşamadı!
Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Kayserispor mücadelesinde lisansındaki nedenler
nedeniyle tribünde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2013/14 sezonunun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda
Kayserispor ile karşılaştı.
Sezona yeni bir yapılanma ile başlayan ve teknik direktörlüğe futbol oynadığı dönemde
dünyanın en iyileri arasında gösterilen Roberto Carlos'u getiren Sivasspor'da, Brezilyalı
antrenör lisansındaki problem nedeniyle kulübeye giremedi.
Peru'dan aldığı lisansın UEFA tarafından tanınmaması nedeniyle sorun yaşayan Carlos'un
önümüzdeki maçlarda kulübeye girebilmek için kulübü girişimlerini sürdürüyor.
(FARUK AYDEMĐR)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/spor/kadir-hasta-kayserinin-sefasi-var-h2815.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Dengiz: Mazlumların Tek Savunucusu
Başbakanımızdır
Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, AK Parti Melikgazi Ağustos ayı ilçe danışma toplantısı
yapıldı.
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Đl binasındaki toplantıya, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, Melikgazi Belediyesi Başkanvekili Hayati Karaarslan, Đl Kadın Kolları Başkanı
Venhar Pakırdaşı, Đl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve
muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Mısır'daki
darbe olaylarını değerlendirerek, burada yaşanan olayların sadece Mısır'daki yaşayanların
derdi olmadığını belirterek şunları söyledi: "Buradaki olaylar, hem Türkiye olarak çok büyük
derdimiz ve hem de tüm insanlığın derdi. Çünkü, burada yapılmak istenen şey, sadece Mısır
ile alakalı değil, tüm Müslümanlarla alakalı bir konu. Yapılan açıklamalardan da gördüğümüz
kadarı ile Batı ülkeleri, Mısır'daki Hıristiyan halkın teminatını istemek gibi bir gaflete düşmüş
durumda. Bırakın orada katledilen binlerce Müslüman'ı, kendi Hıristiyan vatandaşlarının
garantisini istemek gibi bir gaflete dahi düşebiliyorlar. Türkiye'deki Gezi Parkı eylemleri
sırasında saatlerce naklen yayın yapan malum yayın kuruluşları bırakın oradaki katliamı,
darbeyi Dünya'ya anlatmaktan dahi imtina ediyor. Bu konuları üstüne basa basa neden ısrarla
hatırlatıyoruz! Türkiye'nin uğraştığı konular o kadar önemli konular ki, artık Mısır'daki
olaylar ülke meselesi halinden çıkmış, insanlık meselesi haline gelmiş durumda. AK Parti'nin
yaptığı işler ve izlediği politikalar, bırakın belde, ilçe, şehir, ülke meselesini, inanın insanlık
meselesi haline gelmiş durumda. Artık, tüm Dünya'da bu mazlumların, ezilenlerin, zulüm
görenlerin tek ve tek savunucusu AK Parti ve Başbakanımızdır." Melikgazi Đlçe Başkanı
Timur Barlas ise, ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi vererek, AK Parti'nin 12. yıl
dönümü hakkında konuştu. Bu önemli siyasi hareketinin başlangıç noktasının da Kayseri
olduğuna değinen Barlas, "Đlk teşkilat binası, ilk halka sesleniş ve genel başkanımıza karşı
yapılan ilk coşkulu karşılama Kayseri'de başladı. AK yürüyüş, Kayseri'de başladı desek doğru
bir tabir olur. Böylesi önemli bir teşkilata o zamandan katıldık ve hizmet etmeye çalışıyoruz.
Daha nice 12-13 ve 25 yıllara kadar AK Parti iktidarı ile beraber olma temennisinde
bulunuyorum" şeklinde konuştu. Toplantının ikinci bölümünde ise, teşkilat mensupları görüş
ve düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/dengiz-mazlumlarin-tek-savunucusu-basbakanimizdir-h2816.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

CHP Kayseri Đl Başkanlığına Bir Aday Daha Çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanlığı’na Kemal Nakipoğlu'ndan sonra bir
aday daha çıktı
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Ayan, CHP Đl Başkanlığında, birçok üye ve CHP’lilerin katılımıyla yaptığı açıklamada,
göreve geldiğinde yapmak istediği planları hakkında bilgiler verdi. Kendinden önce göreve
gelen başkanları yad ederek sözlerine başlayan Mustafa Ayan, “Mustafa Kulkuloğlu, Ömer
Yılmaz, Hayrettin Đstanbullu olmak üzere devrim şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle ve rahmetle
anıyorum. Bu göreve sahip olmak, bu göreve gelmek herkesin harcı değil. Herkes haddini
bilmeli. Çok yüce çok büyük bir görev. Halk adına halklar adına yapılması gereken yüce bir
görev” dedi. ''CHP, Türkiye’nin değil dünyanın en büyük kurumudur” diyen Ayan,
“Yurdumuzun içindeki kargaşa, kardeş kavgası, yurdumuzun dışındaki Müslüman
kardeşlerimizin birbirini kırması, öldürmesi yapılacak politikaların önemini bir kez daha öne
çıkarıyor. CHP, Anadolu’da yaşayan tüm halkların partisidir. Özgürlük mücadelesi veren,
insanca yaşam mücadelesi veren tüm yurttaşlarımızın partisidir. CHP, orta doğudaki ezilmiş
halklarında partisidir” ifadelerini kullandı.
“DIŞARDAKĐ KAVGAYI YANDAŞ OLMADAN DURDURACAĞIZ”
CHP olarak hedeflerinin sadece ülke içinde değil ülke sınırları dışına da çıkacağını belirten
Ayan, “Đktidara geldiğimiz zaman hedefimiz sadece Türkiye Cumhuriyetindeki halkları
yönetmek değil, dışarıdaki kavgaya da yandaş değil aralarına girip kardeş olmak onları bir
araya getirmek olacaktır. Yandaş olup kavgayı körüklemek olmayacak hedefimiz. Önce
içimizde kardeşlik. Görevimiz, Kürt’ümüzle, Türkümüzle, sonra o sevgiyi sınırlarımız dışına
taşırmak olacaktır. Ancak bizim yönetimimiz biraz daha farklı olacaktır. Sizlerden kopuk
olmayacağız. Dedikoduya fırsat vermeyeceğiz. Đlçelerimizi hemen bölge toplantımıza
alacağım” diye konuştu.
“MĐLLĐYETÇĐLĐK ANLAYIŞI VE ĐMANLA GAYRET EDECEĞĐZ”
“Hedefimiz değişim sürecinde olan, bölünme süreci başlatılan, yurdumuzun üzerinde kara
bulutların geçtiği bir yönetim biçimini, CHP’ye yakışır, milliyetçilik ve inancın, imanın
içimizde kaldığı, milliyetin kimlik olduğu ama yönetimin direk etken olmadığı anlayışla bir
yönetim oluşturma gayreti içerisinde olacağız” diyen Ayan, “Hepinizden destek bekliyorum.
Devrimci kardeşlerimizin, Çanakkale’de yiğit kardeşlerimizin kanının olduğu CHP’ye sahip
çıkılmasını istiyorum. O geçmişteki CHP’lilerin sahip çıktığı partiye artık torunlarının da

sahip çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Ayan, ilerde milletvekilliğine aday olup
olmayacağı yönündeki sorulara ise şöyle cevap verdi: ''Milletvekilliği hesapları yapmıyorum.
Ben, benden daha iyisini bulmakla yükümlüyüm. Benim görevim bu, sadece 10-12 ay il
başkanlığını hakkıyla yapmaya ve bu partiye layık olamaya çalışıyorum. Biz bu ülkeyi kuran
kurumuz. Bundan sonra biz bu insanların camisinde, cem evinde, düğününde, ölüsünde orada
olacağız. Burada görev yapan arkadaşlarımızın inançla, şanla, şöhretle aktive olmasını
sağlayacağız. Aktif olmayan pasif üye arkadaşlarımızın kapılarına kadar gideceğiz. Sonra bize
oy veren 90 bin kişiye ulaşacağız. Sonra o 90 binle 1 milyon Kayseriliye ulaşacağız. Sonrada
bütün Türkiye’ye yayılacağız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/chp-kayseri-il-baskanligina-bir-aday-daha-cikti-h2817.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Talas'ta Model Uçak Heyacanı
Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Fun Fly Model Uçak Şampiyonası
bu yıl da nefes kesen görüntülere sahne oldu. Farklı şehirlerden 19 yarışmacının katıldığı
şampiyonada ferdi dalda Melih Ulupınar, takımlarda ise Amuk birinci oldu.

20 Ağustos 2013 Salı 11:33

Akçakaya Model Uçak Tesisinde düzenlenen yarışmaya Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım, Türk Hava Kurumu Havacılık ve Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz, AK Parti
Talas Đlçe Başkanlığına yeni atanan Ragıp Dost, AK Parti Talas Đlçe Kadın Kolları Başkanı
Suna Çakır, Talas Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Özgen ve çok sayıda model
uçak tutkunu katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonada izleyenler akrobasi
gösterileriyle de eğlendi. Yarışmada ferdi dalda Melih Ulupınar birinci, Murat Kınık ikinci ve
Kamil Yükselen üçüncü olurken, 6 takımın mücadele ettiği şampiyonada Amuk birinci, Bafra
ikinci ve Talas Havacılık Kulübü üçüncü oldu. Ödül töreninde konuşan Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, Türkiye’de sivil organizasyonlarda kullanılan pistin ilk ve tek Talas'ta
olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, "Bugün havacılık
kulübümüzün takım halinde ve ferdi olarak 3’üncü olması çok önemli" derken, "Bu sporda
artık derece yapar boyuta geldik. Diğer taraftan imal eden boyuta ulaştık. Bütün bunlar bizim
temel anlayışımız olan insan odaklı çalışmaların gereğidir" şeklinde konuştu. Havacılık
sporlarındaki bütün bunları yarınların güvencesi gençler için gerçekleştirdiklerini kaydeden
Başkan Yıldırım, "Temiz havada, aileler çocukları ile gelmeliler, uçaklarını yapmalılar ve
uçurmalılar. Bunun keyfini çıkarmalılar. Hatta beyinsel ve zihinsel gelişim noktasında

çocuklarımıza katkı sunmalıyız, onlara bir ufuk açmalıyız. Biz geleceği iyi okumak
durumundayız" diye konuştu. ‘Bizim için havacılık çok önemli bir sektör’ diyen
Yıldırım,"Karada olduğumuz kadar havada da olmamız gerektiğini anlamamız lazım. Bunlar
daha çocuk ve genç yaşlarda bu eğitimleri almakla ya da bunu izlemekle ve bu kültüre yakın
olmakla olur. Bu noktada önümüzdeki süreç şehrimiz adına çok önemli gelişmelere sahne
olacak diye düşünüyorum. Biz Allah’a şükür hava sporlarında yalnız Türkiye’de değil
dünyada bir marka şehir olduk. Mesela şu anda görüntülerde üzerimizde yer alan hekzakopteri
bizim arkadaşlarımız yaptı. Koordinatları veriyoruz hava görüntüleri alıyoruz. Bütün bunlar
bizim
ufkumuzu
açan
çalışmalar"
şeklinde
konuştu.
THK Havacılık ve Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz ise her geçen gün yarışma sayısının ve
kalitesinin arttığına dikkat çekerek, "Bu işe gönül verenlerin üstün gayretlerini görüyoruz.
Bugün Talas’ta bir çok güzellik yaşadık. Güzel bir tesis hazırlanmış. Hem bölge halkı buraya
çok rağbet ediyor. Đnşallah bu ilgi ve alakayı her gittiğimiz yerde şimdiye kadar olduğu gibi
göreceğiz. Amacımız havacılığı yaygınlaştırırken eğlenerek spor yapmak, uzayda bizi
bekleyen yerimizi almak" ifadelerini kullandı. Yarışmacılar da birbirleriyle kaynaştıklarını
belirtirken izleyiciler keyifli bir gösteri seyret-menin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/talasta-model-ucak-heyacani-h2818.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Bayan Sürücü Bariyerlere Çarptı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Nato Caddesi Serçeönü alt geçidinde meydana gelen trafik kazasında,
direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 D 0498 plakalı otomobil sürücüsü H.Ş. bariyerlere
çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yolcu Y.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen112 acil servis ekipleri yaralı Y.D.’yi Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis, olayla ilgili
inceleme başlattı. (iha)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/bayan-surucu-bariyerlere-carpti-h2819.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kayseri'de Kadın Çobanın Đbretlik Yaşam Öyküsü
Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki yaylalarda koyun ve keçi yetiştiren "Kadın Çoban" Afife
Küçükbenli, 10 yıl önce eşiyle birlikte 10 koyun ve 3 keçi aldıklarını, şimdi ise 250 koyun ve
125 keçileri olduğunu belirterek, "Ben ilkokul mezunuyum ama hayvanlarımla ilgilenirken bir
taraftan da ne bulursam okuyorum. Türk edebiyatında okumadığım kitap kalmadı, şimdilerde
Rus edebiyatına merak sardım" dedi.
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Yahyalı’daki yaylada eşi Ahmet Küçükbenli (60) ile birlikte hayvanlarıyla ilgilenirken
soruları yanıtlayan Afife Küçükbenli, "Eşim askeriyeden emekli olduktan sonra ne
yapacağımızı düşündük ve elimizdeki bin dolar sermaye ile 10 koyun, 3 de keçi aldık. 10 yıl
önce başladığımız yayla hayatına halen devam ediyoruz. Şimdi 250 koyunumuz, 125 de
keçimiz oldu" şeklinde konuştu. Eşinin işi nedeniyle Đsveç’te yurt dışı görevindeyken Sanem
Vadisi’nde gördükleri Sanem keçilerini Yahyalı’ya getirmek istediklerini, ancak iklim
şartlarının elverişli olmaması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Afife Hanım,
"Bölgemizde yaşayan koyunlar ve keçilerden aldık. Hayvanlarımızın hepsinin adı var.
Hepsine ait arşiv tutuyoruz. Hangisi hangisinin çocuğu, doğum tarihleri, isimleriyle birlikte
hepsi kayıt altında. Ayrıca geçirdikleri hastalıklar ve aşılarını da kayıt ediyoruz. Hepsinin
notunu ben tutuyorum’’ diye konuştu. Yahyalı'da çobanlık yapan Afife Hanım, kendisinin
ilkokul mezunu olmasına rağmen, 3 çocuğunun da üniversitede okuduğunu belirterek, "Kızım
eğitiminin bir kısmını Đtalya’da aldı. Biz de zaman zaman Đtalya’ya gidiyoruz. Orada
tanıştığımız aileler var. Onlar da bizi yaylada ziyaret ettiler. Çadırımızda misafir oldular"
dedi. Çok sevdikleri Đtalyan aileden izin alarak, onların isimlerini de hayvanlarına verdiklerini
kaydeden Afife Küçükbenli, şunları söyledi: "Biz de o ailenin iznini alarak isimlerini
koyunlarımıza verdik. Örneğin koçumuzun adı, o ailenin reisi Giovanni, evin kızı Rita’nın
adını bir koyunumuza, oğullarının ismi Juseppe’yi de küçük koçumuza verdik. Evin annesi
Marisita’nın adını da bir başka koyunumuza verdik."
"OKUMAYI VE ÖĞRENMEYĐ ÇOK SEVĐYORUM"
Araştırmayı ve öğrenmeyi çok sevdiğini ifade eden Küçükbenli, "Yayladaki komşularımıza
burada zaman zaman konferans veriyorum. Bugüne kadar bilgi, edinmek için gittiğim
yüzlerce konferansta öğrendiklerimi burada bayan arkadaşlarıma aktarıyorum" dedi.
Küçükbenli, Türk Edebiyatı üzerine hemen hemen okumadığı kitap kalmadığını da belirterek,
"Yabancı klasiklerden de birçok kitap okudum. Şimdilerde Rus edebiyatına merak sardım.
Dosteyevski’nin Suç ve Ceza’sını sipariş ettim. En kısa sürede onu da bitireceğim.
Repertuvarımda yaklaşık 500 türkü var. Türküleri çok severim. Boş kaldığım zamanlarda

makale yazıyorum. Hikayelerim var" dedi. Evliliklerinin 30. yılını Venedik’te kutladıklarını
ifade eden Kadın Çoban Afife Küçükbenli, "Evliliğimizin 30. yılını Venedik’te Đtalyan
arkadaşlarla kutlamıştık. 35’inci yıl dönümünü ise inşallah Paris’te kutlayacağız. Bu yılın
Kasım ayında ise Đsviçre’ye gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Küçükbenli, Türkiye’de
Adana Karataş’tan Sinop'a kadar bütün kıyıyı gezdiklerini, Doğu'da ise Malatya’ya kadar
gittiklerini söyleyerek, "Şimdi vaktim olsa Bursa'ya gideceğim. Bursa'nın peynirlerini merak
ediyorum. Televizyonun başına geçerek saatler boyu diziler seyretmek benim için cazip
gelmiyor. Kadınlarımız, sadece komşu ağırlamak, günlerden günlere gezmektense etraflarına
baksınlar, yapacak o kadar iş var ki" ifadelerini kullandı. Nerede konferans varsa, nerede bir
panel varsa gitmeye çalıştığını vurgulayan Afife Küçükbenli, "Ben okuyamadım, annem engel
oldu rahmetli. Ben ilkokul mezunuyum, içimde bir okuma açlığı vardı. O yüzden nerede panel
var, konferans var, oralara gittim. Kimsenin eteği, bluzu beni ilgilendirmiyor. Gençlere
tavsiyem, karamsar olmasınlar. Herkes, nasıl yapacağım diye şikayet ediyor. Ben bunlara çok
kızıyorum. Yapılacak çok işler var. Đnanın, genç olmak istiyorum ve mutluluğun böyle
şeylerde var olduğuna inanıyorum. Hayalperest olmak yerine, herkesin ayağını sağlam yere
basmasını isterim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-kadin-cobanin-ibretlik-yasam-oykusu-h2820.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Şüpheli Araçtan 121 Kilo Esrar Çıktı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin Kayseri-Malatya kara yolunda şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada, 26
poşet içerisinde 121 kilo 378 gram esrar ele geçirdi.
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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' olayları
ile ilgili düzenlenen operasyonda; Kayseri-Malatya D 300 kara yolunda, yolun cep kısmında
risk analizine dayalı olarak yapılan uygulama sırasında, 42 plaka sayılı arac uygulama
noktasına girmeyerek Kayseri-Malatya yolu istikametinde bulunan petrol istasyonu içerisine
giriş yaparak aracı park etmiştir. Durumundan şüphelenilerek araç yanına intikal edilmiş, araç
içerisinde F.A. isimli şahıs yakalanmıştır. Araç içerisinde yapılan aramada, aracın arka
koltukları üzerinde gözle görünür vaziyette bulunan 9 adet ve aracın bagaj kısmı kontrol
edildiğinde yine 17 adet olmak üzere toplam 26 adet siyah poşetler içerisinde şeffaf streç
naylonlara koli bantları ile sarılı vaziyette toplamda daralı ağırlığı 121 kilo 378 gram gelen

esrar maddesi olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirilmiştir. Şahsın Diyarbakır ilinden
Ankara iline uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilmiştir'' denildi. Araç içerisinde
yakalanan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/supheli-aractan-121-kilo-esrar-cikti-h2821.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kızılay, Kayseri Forum'da Stant Açtı Kan Topluyor
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi bahçesine stant açtı. Kızılay
yetkilileri, Kayserili kan bağışçılarını stanta beklediklerini bildirdiler.
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Yeni bir proje ile tekrar kan bağışları almaya başlayan Türk Kızılayı, Kayseri'de faaliyet
gösteren tüm hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyor. Kızılay 2005 yılında başlattığı ''güvenli
kan temini'' projesi ile vatandaşların kan ihtiyacını karşılarken hiçbir ücret de talep etmiyor.
Kan bağış standının Forum Kayseri Alış Veriş Merkezi ve Kayseri Meydanı'nda bulunduğu
belirten Kızılay yetkilileri, kan bağışı yapmak isteyenlerin stantlara başvurabileceklerini
söylediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kizilay-kayseri-forumda-stant-acti-kan-topluyor-h2822.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Türkiye'de Kaç Siyasi Parti Var?
Türk siyasi hayatında, 2013 yılında eklenen 6 yeni parti ile toplam 75 parti yer alıyor.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türk siyasi
hayatındaki partiler arasına en son 6 Ağustos 2013 günü kurulan Genç Anadolu Partisi de
(GAP) girdi. Genç Anadolu Partisi ile birlikte siyasi hayatımızdaki parti sayısı 75’e ulaştı.
2012 yılı, en fazla siyasi partinin kurulduğu yıl oldu. Bu yıl içerisinde 11 siyasi parti kuruldu.
2012'de, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-2), Adaletçi Kurtuluş Partisi, Güven Parti (Güven),
Hak ve Adalet Partisi (HAP), Doğuş ve Aydınlık Partisi (DAP), Halkın Sesi Partisi (HAS
PARTĐ), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türk Birliği Partisi (TBP), Büyük Anadolu
Diriliş Hareketi Partisi (BADHP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) ve Hür Dava Partisi
(HÜDA PAR) kurulmuş oldu. Đçinde bulunduğumuz yılda ise şimdiye kadar 6 siyasi parti
kuruldu. Bunlar; Vatan ve Đstiklal Partisi (V.Đ.P), Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP),
Türkiye Đşsizler ve Emekçiler Partisi (TĐVEP), Çoğulcu Toplum Partisi (ÇTP), Sosyalist
Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genç Anadolu Partisi (GAP) olarak sıralandı.
Vatandaşın pek çoğunun adını bile bilmediği siyasi partilerin bazılarının başkanlarının ismi,
Yargıtay’ın internet sitesinde belirtilmezken, bu partilerden 22 tanesinin 2014 yılının Mart
ayında yapılacak mahalli seçimlere gireceği belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı
değerlendirmeye göre, seçmen kütüğü alabilecek ve dolayısıyla seçimlere katılma hakkına
sahip partiler, 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Barış ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç
Parti, 12- Hak ve Eşitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın Yükselişi Partisi,
15- Đşçi Partisi, 16- Liberal Demokrat Parti, 17- Millet Partisi, 18- Milliyetçi Hareket Partisi,
19- Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, 20- Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 21- Saadet Partisi,
22- Türkiye Komünist Partisi olarak belirlendi. Seçim Kanunu’na göre, siyasi partilerin
milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel
meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy
verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması gerekiyor. Kanunda ayrıca, bir
Đl’de teşkilatlanmanın, merkez ilçe dahil o Đl’in ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı
gerektirdiği belirtiliyor.
TÜRK SĐYASĐ HAYATINDAKĐ PARTĐLER
PARTĐ ADI KISA ADI KURULUŞ TARĐHĐ
1 DEMOKRAT PARTĐ DP 23.06.1983
2 MĐLLĐYETÇĐ HAREKET PARTĐSĐ MHP 07.07.1983
3 MĐLLET PARTĐSĐ MĐLLET 22.03.1984
4 DEMOKRATĐK SOL PARTĐ DSP 14.11.1985
5 ĐŞÇĐ PARTĐSĐ ĐP 02.03.1992
6 CUMHURĐYET HALK PARTĐSĐ CHP 09.09.1992
7 GENÇ PARTĐ GENÇPARTĐ 26.11.1992
8 TÜRKĐYE SOSYALĐST ĐŞÇĐ PARTĐSĐ TSĐP 03.01.1993
9 BÜYÜK BĐRLĐK PARTĐSĐ BBP 29.01.1993
10 TÜRKĐYE KOMÜNĐST PARTĐSĐ TKP 16.08.1993
11 ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTĐSĐ ÖDP 08.06.1994
12 LĐBERAL DEMOKRAT PARTĐ LDP 26.07.1994
13 EMEK PARTĐSĐ EMEP 25.11.1996
14 DEVRĐMCĐ SOSYALĐST ĐŞÇĐ PARTĐSĐ DSĐP 25.04.1997
15 ALTERNATĐF PARTĐ A.P 23.10.1998
16 GÖNÜL BĐRLĐĞĐ YEŞĐLLER PARTĐSĐ GBYP 03.11.2000
17 SAADET PARTĐSĐ SAADET 20.07.2001

18 ADALET VE KALKINMA PARTĐSĐ AK PARTĐ 14.08.2001
19 BAĞIMSIZ TÜRKĐYE PARTĐSĐ BTP 25.09.2001
20 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTĐSĐ HAK-PAR 11.02.2002
21 YURT PARTĐSĐ YURT-P 14.03.2002
22 BAĞIMSIZ CUMHURĐYET PARTĐSĐ BCP 24.07.2002
23 SOSYALĐST DEMOKRASĐ PARTĐSĐ SDP 28.08.2002
24 SAĞDUYU PARTĐSĐ SAĞDUYU 04.09.2002
25 AYYILDIZ PARTĐSĐ AYP 03.09.2003
26 EMEKÇĐ HAREKET PARTĐSĐ EHP 05.01.2004
27 MĐLLĐ DEMOKRAT HALKIN PARTĐSĐ MDHP 05.04.2004
28 HALKIN YÜKSELĐŞĐ PARTĐSĐ HYP 16.02.2005
29 HALKIN KURTULUŞ PARTĐSĐ HKP 15.06.2005
30 MÜDAFAA-Đ HUKUK HAREKETĐ PARTĐSĐ MHHP 24.04.2006
31 ĐŞÇĐ KARDEŞLĐĞĐ PARTĐSĐ ĐKP 15.06.2006
32 TÜRKĐYE MÜDAFAA-Đ HUKUK PARTĐSĐ TMHP 07.08.2006
33 GÜÇLÜ TÜRKĐYE PARTĐSĐ GTP 09.10.2006
34 KATILIMCI DEMOKRASĐ PARTĐSĐ KADEP 20.12.2006
35 YÜCE DĐRĐLĐŞ PARTĐSĐ YÜCE DĐRĐ-P 16.04.2007
36 DOĞRUYOL PARTĐSĐ DYP 28.05.2007
37 DEVRĐMCĐ ĐŞÇĐ PARTĐSĐ DĐP 07.09.2007
38 EBEDĐ NĐZAM PARTĐSĐ ENPA 30.11.2007
39 BARIŞ VE DEMOKRASĐ PARTĐSĐ BDP 02.05.2008
40 HAK VE HAKĐKAT PARTĐSĐ HAK PARTĐ 29.07.2008
41 HAK VE EŞĐTLĐK PARTĐSĐ HEPAR 04.09.2008
42 ALTERNATĐF VE DEĞĐŞĐM PARTĐSĐ AL PARTĐ 17.11.2008
43 TÜRKĐYE HÜMANĐST PARTĐSĐ THP 11.06.2009
44 GÜÇLENEN TÜRKĐYE PARTĐSĐ GÜTÜP 12.10.2009
45 YENĐ DÜNYA PARTĐSĐ (BÜYÜK ANAVATAN) YENĐ DÜNYA 16.11.2009
46 ERGENEKON PARTĐSĐ ER PARTĐ 15.01.2010
47 EZĐLENLERĐN SOSYALĐST PARTĐSĐ ESP 05.02.2010
48 TÜRKĐYE ĐŞÇĐ PARTĐSĐ TĐP 08.02.2010
49 MĐLLĐYETÇĐ ve MUHAFAZAKAR PARTĐ MMP 02.03.2010
50 ULUSAL PARTĐ ULUSAL PARTĐ 15.03.2010
51 TÜRKĐYE ĐŞÇĐ KÖYLÜ PARTĐSĐ TĐKP 18.06.2010
52 ESNAF VE ÇĐFTÇĐ PARTĐSĐ EÇP 30.12.2010
53 SOSYAL DEMOKRAT PARTĐ SODEP 13.04.2011
54 ANAVATAN PARTĐSĐ ANAVATAN 07.09.2011
55 DEVRĐMCĐ HALK PARTĐSĐ DEV-PARTĐ 28.09.20.11
56 MĐLLĐYETÇĐ TÜRKĐYE PARTĐSĐ MTP 24.11.2011
57 ÖZGÜRLÜK VE SOSYALĐZM PARTĐSĐ ÖSP 21.12.2011
58 ENGELSĐZ TÜRKĐYE PARTĐSĐ ETP 28.12.2011
59 TOPLUMCU KURTULUŞ PARTĐSĐ TKP-2 07.02.2012
60 ADALETÇĐ KURTULUŞ PARTĐSĐ 27.02.2012
61 GÜVEN PARTĐ GP 08.03.2012
62 HAK VE ADALET PARTĐSĐ HAP 27.04.2012
63 DOĞUŞ VE AYDINLIK PARTĐSĐ DAP 25.05.2012
64 HALKIN SESĐ PARTĐSĐ HAS PARTĐ 27.09.2012
65 HALKLARIN DEMOKRATĐK PARTĐSĐ HDP 15.10.2012
66 TÜRK BĐRLĐĞĐ PARTĐSĐ TBP 07.11.2012
67 BÜYÜK ANADOLU DĐRĐLĐŞ HAREKETĐ PARTĐSĐ BADHP 20.11.2012

68 YEŞĐLLER VE SOL GELECEK PARTĐSĐ YSGP 30.11.2012
69 HÜR DAVA PARTĐSĐ HÜDA PAR 19.12.2012
70 VATAN VE ĐSTĐKLAL PARTĐSĐ V.Đ.P. 23.01.2013
71 MUHAFAZAKÂR YÜKSELĐŞ PARTĐSĐ MYP 08.02.2013
72 TÜRKĐYE ĐŞSĐZLER VE EMEKÇĐLER PARTĐSĐ TĐVEP 08.04.2013
73 ÇOĞULCU TOPLUM PARTĐSĐ ÇTP 13.05.2013
74 SOSYALĐST YENĐDEN KURULUŞ PARTĐSĐ SYKP 26.06.2013
75 GENÇ ANADOLU PARTĐSĐ GAP 06.08.2013

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/turkiyede-kac-siyasi-parti-var-h2823.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Çobanı Öldürüp Hayvanları Çaldılar
Kayseri'de av tüfeği ile vurulan çoban hayatını kaybederken, yaşlı adamın olay yerinde
bulunan eşeği ve 13 ineği çalındı.
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Kayseri'de av tüfeği ile vurulan çoban hayatını kaybederken, yaşlı adamın olay yerinde
bulunan eşeği ve 13 ineği çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuruköprü köyünde ineklerini otlatmaya giden 81 yaşındaki Đ.E.'nin
akşam üzeri eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, çobanı aramaya koyuldu. Đ.E.'yi
boş arazide vurulmuş halde bulan yakınları şok geçirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri
Đ.E.'nin av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da
zanlıların olay yerinde bulunan 13 ineği ve bir eşeği de çaldığı öğrenildi. Çalınan ineklerin 50
bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Đ.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/cobani-oldurup-hayvanlari-caldilar-h2824.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kızılay, Forum Kayseri Avm Bahçesinde Stant Açtı
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi bahçesine stant açtı.
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Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi bahçesine stant açtı. Kızılay
yetkilileri, Kayserili kan bağışçılarını stanta beklediklerini bildirdiler. Yeni bir proje ile tekrar
kan bağışları almaya başlayan Türk Kızılayı, Kayseri'de faaliyet gösteren tüm hastanelerin
kan ihtiyacını karşılıyor. Kızılay 2005 yılında başlattığı "güvenli kan temini" projesi ile
vatandaşların kan ihtiyacını karşılarken hiçbir ücret de talep etmiyor. Kan bağış standının
Forum Kayseri Alış Veriş Merkezi ve Kayseri Meydanı'nda bulunduğu belirten Kızılay
yetkilileri, kan bağışı yapmak isteyenlerin stantlara başvurabileceklerini söylediler.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/kizilay-forum-kayseri-avm-bahcesinde-stant-acti-h2825.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Tarihi Ayıp
Serçeönü Mahallesi’nde bulunan tarihi çeşme kaderine terk edilirken çeşmenin etrafında
gelişen olaylar ‘yok artık’ dedirtiyor.
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Kocasinan Đlçesi’ne bağlı Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak’ta yer alan Necmettin Feyzioğlu
Halk Kütüphanesi’nin yanında bulunan tarihi çeşme kaderine terk edilmiş durumda...
Kütüphanenin hemen bitişiğinde bulunan çeşmenin çevresinde gelişen olaylar ise ‘yok artık’
dedirtecek cinsten. Kütüphane ve çeşmenin arasına konulan çöp konteynırlarıyla da bu ayıp
kendini katlamış… Mahalleli, bazı insanların bu çöplerden yiyeceklerini temin ettiklerini ve
orada yemeklerini yedikten sonra çeşmenin etrafına büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını
giderdiklerini belirtiyor. Ayrıca tarihi çeşmenin alkoliklerin uğrak alanı olduğu da söyleniyor.
Bu durumdan rahatsızlığını belirten mahalleli yetkililerin buna kayıtsız kalmalarından
şikayetçi.
Korunamayacaksa başka yere taşısınlar

Daha önce çeşmenin Hunat Meydan’ında olduğunu şuan ki mevcut konumunun yaklaşık 100
metre ilerisine taşındığını belirten Mahalleli daha sonra çeşmenin tarihi Kayseri Evi’nin
yanına getirilerek koruma altına alınmasını sağlamayı amaçladıklarını söylüyorlar. Eskiden
çeşmede suyun aktığını fakat herkesin bu su ile arabasını yıkamasından dolayı suyu
kestiklerini de aktaran mahalleli bu kötü manzaranın düzeltilmesini talep ediyorlar. Çeşme
eğer korunamayacaksa korunmasının sağlanacağı başka bir yere taşınması gerektiğini
kaydediyorlar. Mahallelinin ideasına göre çeşmeyi üniversite kendi alanına taşımak istemiş
fakat son durumun ne olduğunu bilmiyorlar.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/tarihi-ayip-h2826.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Hunat Hatun Kültür Sanat Merkezine Yoğun Đlgi
Restore edilerek Temmuz ayında açılışı yapılan Hunat Hatun Kültür Sanat Merkezine Kayseri
halkı tarafından yoğun ilgi gösterilmekte. Sabah saat 10.00 da açılan merkez gece saat 12.00
ye kadar açık kalmakta, halkımıza hizmet vermekte.
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MEDRESENĐN KISA TARĐHÇESĐ
Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat’ın hanımı ve sultan 1. Gıyaseddin’in annesi
Mahperi veya Mehpare Hatun tarafından 1237 yılında ilim merkezi medrese olarak
yaptırılmıştır. Tarihi pek çok şahsiyeti yetiştiren, Kayseriyi makarrı ulema yapan merkezi
olarak asırlarca ilmi hizmet vermiş, tanınmış pek çok alimin yetişmesine vesile
olmuştur.Selçuklular ve Osmanlı tarihi boyunca başta gelen medreselerden olma vasfını
korumuştur.Cumhuriyetin kurulmasından sonra Vali Fuat Bey’in emriyle müzeye çevrilen
külliye 60 yıldan fazla ilmi fonksiyonundan uzak kalmıştır.
KÜLLĐYEDE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN ETKĐNLĐKLER
Kayseri Büyükşehir belediyesi tarafından Vakıflar bölge müdürlüğünden kiralanarak restore
edilen ve bu yılın Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçen Hunat Hatun Kültür Sanat
Merkezine halkımız tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir. Açılışı kısa süre evvel
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen yazar, şair ve sanat çevreleri ile üniversit kenti olan
şehrimizde gösterilen ilginin umulandan fazla olması projeyi gerçekleştiren Büyükşehir
Belediyesi ve diğer ilgililer tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Şu etkinlikler göze
çarpmaktadır.
1-Hüsnü Hat kursu 2-Tezhip Sanatı 3- Ebru 4-Resim 5-Tesbih 6-Ney dinletisi ve ney imalatı
ile satışı. Ney kursu verilmektedir..7-Çok maksatlı konferans salonu 8-Kur’an ı Kerim, tefsir
ve meal kursu. Müftülük ile işbirliği halinde.9-Hadis odası 10- Fıkıh odası 11- Osmanlıca
Arapça kursu 12- Aile psikolojik danışma merkezi 13- Halı atölyesi 14-Çini atölyesi 15Okuma salonu 16- Yazar Odası 17- Sahaf odası 18- Eyvan- Sergi salonu, açık sergi salonu 2.
Eyvan…Sanatçılarla sohbet yeri…
Haber-Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/hunat-hatun-kultur-sanat-merkezine-yogun-ilgi-h2827.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kayseri'de Motosikletli Düğün Konvoyu
Kayseri'de, evliliğe adım atan motosiklet tutkunu gelin ile damadın gelin aracı da motosiklet
oldu.
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Kayseri'de, evliliğe adım atan motosiklet tutkunu gelin ile damadın gelin aracı da motosiklet
oldu. Damadın 22 motosikletli arkadaşı da konvoy oluşturarak çifti bu mutlu günlerinde
yalnız bırakmadı.
Evliliğe adım atan Bekir Mısır ile Bahar Mermer, motosikleti gelin aracı yapma kararı aldı.
Bunun üzerine hazırlık yapan damat Mısır motosikletini süsleyerek gelin aracı yaparken,
damadın motosikletli 22 arkadaşı da düğün konvoyu için kendisine eşlik etti. Gelini almak
için yola çıkmaya hazırlayan konvoyda bulunan damadın arkadaşı Erkan Erdoğan,
"Arkadaşımızı bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemedik. Onlara güzel bir düğün konvoyu
oluşturduk. Birazdan da gelin hanımı almaya gideceğiz. Đnşallah arkadaşımız Bekir ile gelin
hanım mutlu olurlar" dedi.

Gelini alan damat, motosikletli arkadaşlarının oluşturduğu konvoyla düğün salonunun yolunu
tuttu. Güzel görüntülerin oluştuğu düğün konvoyu dikkat çekti.
Düğün salonuna gelinmesinin ardından konuşan damat Bekir Mısır, "Motosiklet bizde bir
hastalık, bir tutku. Gelin de zaten motosiklet hastası. Ben söylemeden kendisi teklif etti. O
kadar araç içinden motosikleti tercih etti. Biz de elimiz mahkum kabul ettik" diye konuştu.
Gelin Bahar Mermer ise, "Eşimi ve motosikleti seviyorum. Beraber mutluyuz. Evlendik,
bundan sonra çocuklarla birlikte kullanacağız" şeklinde konuştu.
Arkadaşlarıyla birlikte düğün salonuna giren mutlu çift, dans ederek eğlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-motosikletli-dugun-konvoyu-h2828.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Dünyanın En Büyük Hayat Ağacı Kayseri'de
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu medeniyetinin en önemli
illerinden Kayseri'ye, cephe düzenleme çalışmaları kapsamında Selçuklu hayat ağacı
yapılıyor.
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Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yolu Projesi kapsamında meydana bakan bir binaya yapılan
hayat ağacının boyu 16, eni ise 12 metre.
Đnsanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde en fazla kullanılan simgesel temalardan olan hayat
ağacı, Orta Asya'daki kullanış biçimleriyle benzerlikler taşırken, her ikisinde de ağacın dalları
göğün katlarını simgeliyor.
Kayseri'ye tek parça halinde yapılacak olan 196 metrekarelik hayat ağacının bir benzeri
dünyada bulunmuyor.
Kent, Selçuklu döneminden kalma Gevher Nesibe Medresesi, Cami Kebir, Hunat Cami ve
Medresesi, Hacı Kılıç Cami, Sultanhanı, Karatay Hanı, Sahabiye Medresesi gibi pek çok
önemli Selçuklu esere ev sahipliği yapıyor
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/dunyanin-en-buyuk-hayat-agaci-kayseride-h2829.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kapı Açılmadan Kuyruğa Girdiler
Kayseri Merkez PTT Şubesi çalışanları, henüz mesaiye başlamadan kapı önünde emekli
maaşı için uzun kuyruk oluşturan vatandaşlarla karşılaştı.
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Kayseri Merkez PTT Şubesi çalışanları, henüz mesaiye başlamadan kapı önünde emekli
maaşı için uzun kuyruk oluşturan vatandaşlarla karşılaştı.
Her ayın 17'sinde merkez PTT şubesinden maaşlarını alan SSK emeklileri, bu tarihin hafta
sonuna denk gelmesi sebebiyle, Pazartesi günü sabah saatlerinde henüz mesai başlamadan
uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde, işlerini fazla beklemeden bitirmek
isteyen emekliler, sıra yaparak şubenin açılmasını beklediler.
Yetkiler ise; PTT şubelerinden SSK, SDYV ve Başbakanlık Yardımı gibi ödemelerin
yapıldığı günlerde bu tür yoğunlukların olduğunu ancak Merkez Şube'de 10 adet memurun
çalıştığını ve uzun süre beklemelerin olmadığını bildirdiler.

Ayda 84 bin işlemin yapıldığını belirten yetkililer, yılbaşından bugüne kadar 600 bin HGS
işleminin gişelerinden yapıldığını belirttiler. Bayram süresince tatil için şehir dışına çıkan
Kayserili vatandaşların da Bayram ertesinde, HGS ödemeleri için yoğunluk oluşturdukları
bildirildi.
Emeklilerin, maaşların PTT'den alacakları kartlarla PTT-Matik'lerden her gün ve 24 saat
çekebileceklerini ifade eden yetkililer, vatandaşların böylece maaş alma ve bazı ödemelerde
bulunmak gibi işlemlerini istedikleri zaman PTT-Matik'ler aracılığıyla beklemeden
yapabileceklerini de kaydettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kapi-acilmadan-kuyruga-girdiler-h2830.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Orman Köylüsünden, 'Orman Köylüsüne Hasım'
Pankartı
Kayseri'de, 1 haftadır Orman Bölge Müdürü ile görüşemediğini öne süren orman köylüsü
Ramazan Duman, müdürlük önünde 'Orman Köylüsüne Hasım, Orman Bölge Müdürü' yazılı
pankart açtı.
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Kayseri'de, 1 haftadır Orman Bölge Müdürü ile görüşemediğini öne süren orman köylüsü
Ramazan Duman, müdürlük önünde 'Orman Köylüsüne Hasım, Orman Bölge Müdürü' yazılı
pankart açtı.
Kayseri'ye 1 haftadır Yozgat'tan gelip gittiğini ancak bir türlü Orman Bölge Müdürü ile
görüşemediğini belirten orman köylüsü Ramazan Duman, müdürlük önünde 'Orman
Köylüsüne Hasım, Orman Bölge Müdürü' yazılı pankart açtı. Duman, "Kayseri'ye Yozgat'tan
geliyorum. Orman köylülerinin sıkıntılarını dile getirmek için sayın Bölge Müdürü ile
görüşmek istiyorum ama 1 haftadır görüşemiyorum. Yozgat'tan buraya 350 kilometre yol
gelip akşam 17.00'ye kadar bekliyorum. 1 haftadır sıkıntılarımızı kendisine söyleyemiyoruz.
Bugün en son görüşmek istediğimde reddedildim. Reddedildiğim içinde böyle bir pankart
açtım" diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/orman-koylusunden-orman-koylusune-hasim-pankarti-h2831.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Yahyalı'da Mahalle Kültürü Yaşatılıyor
Yahyalı'nın bir mahallesinde yaşayan sakinler, ailelerin Osmanlı'dan bugüne kadar olan soy
ağacını çıkartarak, ''Gelmişten geçmişe Boyacılı Mahallesi'' ismi altında buluşma günü
düzenledi.
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Yahyalı'nın 100. Yıl mahallesinde yaşayan sakinlerin, geleneksel hale getirmek istedikleri
buluşma günü, mahallelilerin yoğun olarak tarım arazileri olan Göynük Yaylasında yapıldı.
Tarihteki adı ''Boyacılı'' olan mahallenin buluşma gününde unutulmaya yüz tutan eski mahalli
kelimeler, deyimler ve özellikle düğünlerde oynanan yöresel oyunlar anlatıldı. Osmanlı
döneminden bugüne kadar gelen ailelerin geçmişi de okunurken, vefat edenler için dualar
edildi. Yaşlılar tarafından, yaşanan acı tatlı hikayeler anlatılırken, dedelerini hiç görme şansı
bulamayan gençler, geçmişleri ile ilgili yaşananları ilk kez duyduklarını ve duygulandıklarını
belirttiler.
Programın duayeni olan Đbrahim Culfa, yaptığı konuşmada, ''Bu programı sadece geçmişimizi
yad etmek ve anılarımızı anlatmak için değil, geleceğe umutla bakıp, zamanın getirdiği
öncelikleri, insani ilişkileri ve ihtiyaçları yerine getirmek için yaptık'' dedi.
Ayrıca ilerleyen yıllarda daha iyi programlar hedeflediklerini belirten Culfa, mahalle
sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yahyalida-mahalle-kulturu-yasatiliyor-h2832.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kayseri'de Sanayi Sicile Kayıtlı 1629 Đşletme Var
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdür Vekili Kamil Akçadırcı, Kayseri'de Snaya Sicil'e kayıtlı
toplam 1629 sanayi işletmesi bulunduğunu belirterek, ''31.12.2014 tarihine kadar kayıt
işlemini yaptıran işletmelere idari para cezası uygulanmayacak'' dedi.
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Akçadırcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 6945 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ikinci maddesi ile 6948 Sayılı Sanayi
Sicil Kanununa eklenen geçici maddeye göre; faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi
işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini
tamamlayanlar hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinde öngörülen idari para cezasının
uygulanmayacağını bildirdi. Açıklamasında, ''Đlimizde üretim faaliyetinde bulunan sanayi
işletmelerinin tamamının sanayi sicile kayıtlarını sağlamak amacıyla Đl Müdürlüğümüz
personelinden oluşturulan özel ekiplerce sanayi işletmelerinin faaliyet tespitine yönelik
kapsamlı bir çalışma yapılmıştır'' diyen Akçadırcı, şunları kaydetti: ''Đdari kayıtlara göre
sanayi işletmesi olarak görülen 6308 firma, personelimizce tek tek ziyaret edilerek üretim,
faaliyet konusu, istihdam, makine ve teçhizat durumu tespit edilmiş, iletişim bilgileri
güncellenmiş, firmalara sanayi sicil ve sanayi envanterinin önemi ve sağladığı avantajlar ve
müracaat şekli anlatılmış ve sorunları dinlenilmiştir. Düzenlenen Firma Faaliyet Tespit
Formunda yer alan bilgiler elektronik ortamda Bakanlığımız kayıtlarına intikal ettirilmiştir.
Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2013 yılının ilk 7 aylık döneminde 171 firmanın sanayi
sicile kaydı sağlanılmıştır. Đlimizde sanayi sicile kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 1629 dur. Yeni
kurulan sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren iki ay içinde sanayi
sicile kaydolmak zorundadırlar. Sanayi sicil kayıtları sanayi politika ve stratejilerinin
belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır.'' Akçadırcı
açıklamasında, Kayseri'nin sağlıklı ve güncel sanayi envanterinin çıkartılabilmesi,
işletmelerin Sanayi Sicil Belgesinin sağladığı faydalardan yararlanabilmeleri bakımından
sanayi işletmelerinin il Müdürlüğüne müracaat ederek sanayi sicile kayıt yaptırmaları
gerektiğini belirterek, ''Sanayi Sicile kayıt zorunluluğunu bugüne kadar yerine getirmeyen
sanayi işletmelerinin 6945 Sayılı Kanunla tanınan kanuni muafiyetten yararlanmaları, idari
para cezasına uğramadan kayıtlarını yaptırmaları bakımından ivedi olarak Đl Müdürlüğümüze
müracaat etmeleri gerekli görülmektedir'' dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-sanayi-sicile-kayitli-1629-isletme-var-h2833.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Yedi Kiloluk Dalakla Yıllarca Yaşadı
Kayseri'de dalağı 7 kilo 140 gram ağırlığına ulaşan hasta, Memorial Kayseri Hastanesi'nde
yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
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Karın ağrıları nedeniyle geceleri uyumakta güçlük çeken Ömer Soykan, 2006 yılında yine
aynı sorunla doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın dalağının büyük olduğu tespit
edildi. 5 yıl boyunca ilaç kullanan Soykan, dalağındaki aşırı büyüme nedeniyle zor günler
geçirmeye başladı. Yaşam kalitesi önemli ölçüde etkilenen ve ağrıları artan Soykan’ın
dalağının, Memorial Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde yapılan tetkiklerde 7 kilo
140 grama ulaştığı belirlendi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Soykan, “Şu an sağlık durumum
çok iyi. Ameliyattan önceki süreçten daha iyi olduğumu hissediyorum” diye konuştu.
Dalağındaki büyüme nedeniyle eşinin zor günler geçirdiğini anlatan Asuman Soykan ise,
ameliyat sonrası alınan dalağı gördüğünde hayrete düştüğünü söyledi. Soykan, “Ameliyattan
sonra eşimin bu büyüklükteki bir dalağı yıllarca nasıl taşıdığına inanamadım ve görünce şok
oldum. Birkaç gün kendime gelemedim. Artık geceleri uyuyamaz hale gelmişti. Yemek
yerken, nefes alırken güçlük çekiyordu. Ameliyat olana kadar çok büyük sıkıntılarımız vardı.
Şu an çok iyi. Hastane personeli ve doktorumuz bize çok yardımcı oldu. Eşimin sağlığına
kavuşmasını sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi. Memorial Kayseri Hastanesi Genel
Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Alper Akcan ise, dalağı alınan hastaların yaşamlarını normal
şekilde sürdürebileceklerini belirterek, “Hastamız Ömer Soykan myelofibrozis hastalığı
tanısıyla 2006 yılından bu yana hematoloji bölümü tarafından takip ediliyordu. Dalağı çok
büyüdüğü için karın içi diğer organlara baskı yapıyor, yemek yiyememe ve erken doyma hissi
yaşıyordu. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler ve kan değerleri çok düşüktü. Bu
nedenle ciddi kansızlık meydana gelmişti. Kansızlığa bağlı olarak erken yorulma ve halsizlik
şikayetleri vardı. Hastamızda aynı zamanda enfeksiyona yatkınlık da oluşmuştu. Son çare
dalağın alınmasıydı. Hastamızın 7 kilo 140 gram ağırlığındaki dalağı alındı. Ameliyat sonrası
hastanın durumu çok iyi. Kan hücreleri de yükseldi ve normal değerlere ulaştı” şeklinde
konuştu. Sağlıklı bireylerde dalağın toplam ağırlığının 125 ile 175 gram arasında değiştiğini
dile getiren Doç. Dr. Akcan, “Dalak her insanda alınabilecek bir organ değildir. Dalağın temel
görevi vücutta savunma mekanizması oluşturmaktır ancak alındıktan sonra bu savunma
görevini yapacak diğer organlar devreye girer. Dalağı alınan hastalarda bazı koruyucu
önlemler alınması gerekir. Ameliyat öncesi bu hastalara enfeksiyondan koruyucu aşılar
yapılır. Ameliyat sonrasında ise her 5 yılda bir bu aşılar tekrar edilmelidir” ifadelerini
kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yedi-kiloluk-dalakla-yillarca-yasadi-h2834.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Emekliliğinin Đlk Gününde Kalp Krizi Geçirerek
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de, Vergi Dairesinden 2 gün önce emekli olan 63 yaşındaki Üzeyir Yıldırım,
emekliliğinin ilk gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Erciyes Vergi Dairesinde 30 yıl görev yapan 63 yaşındaki Üzeyir Yıldırım 2 gün önce emekli
oldu. Emekliliğin ilk gününde kalp krizi geçiren Üzeyir Yıldırım kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetti. Hunat Camiinde cenaze namazı kılınan Üzeyir Yıldırım’ı arkadaşları son
yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzeyir Yıldırım şehir
mezarlığında toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üzeyir Yıldırım’ın daha önce Kayserispor,
Nevşehirspor, Sümerspor ve Yenimahallespor takımlarında futbol oynadığı öğrenildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/emekliliginin-ilk-gununde-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybettih2835.html

Erişim Tarihi: 26.08.2013

Şirin Ayılar Çocukların Đlgi Odağı Oldu
Harikalar Diyarı'na yeni gelen kız kardeş 3 yavru ayıya Hale, Jale ve Lale isimleri verildi
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Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Kayseri'deki Harikalar Diyarı'nın Hayvanat
Bahçesi'ne üç yavru ayı geldi ve gelmeleriyle birlikte Hayvanat Bahçesi'nin en dikkat çekici
sakinleri oldu. Biberon yardımıyla sütle beslenen ve çok yaramaz olan üç kız kardeşe Hale,
Lale, Jale isimleri verildi. Yavru ayılar henüz 3,5 aylıklar. Çok yaramaz olan ve sürekli oyun
oynamak isteyen yavru ayılar kendilerini görüntülemek isteyen kameralara çok ilgililer. Bu
yüzden kameramanı kovaladıkları da oluyor. Yavru ayılar süte bayılıyorlar ve büyük
biberonlarla besleniyorlar. Birbirlerine ikram etmeyi de pek sevmiyorlar. Yavru ayılara sütün
yanı sıra sütle yumuşatılmış ekmek ile bazı meyve ve sebzeler de veriliyor. 3,5 aylık üç yavru
ayı aynı zamanda üç kız kardeş. Hayvanat Bahçesi çalışanları onlara Hale, Lale, Jale
isimlerini vermişler. Sütle besleniyorlar ve biberondan süt emmeyi çok seviyorlar; ancak
parmak emmeyi süte tercih ediyorlar. Bir bebeğin annesinin parmağını emmesi gibi yavru
ayılar da Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Hilal Akbaş'ın parmağını emmeye bayılıyorlar.

ORMAN VE SU ĐŞLERĐ BAKANLIĞI GÖNDERDĐ
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Kayseri Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat
Bahçesi'nde bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar için Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi gibi bazı
birimler var. Hayvanat Bahçesi'nin yapılması sırasında Orman ve Su Đşleri Bakanlığı ile
protokol imzalanmıştı. Bu protokol çerçevesinde Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi sadece hayvanat bahçesi ya da Kayseri'deki hayvanlara hizmet vermeyecek, başka
illerden getirilen hayvanlar da bu merkezden istifade edebilecekti. Yavru ayılar da işte bu
protokol çerçevesinde Orman ve Su Đşleri Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaçları olduğu
gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/sirin-ayilar-cocuklarin-ilgi-odagi-oldu-h2836.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Endülüs izlenimleri (1)
Yitik Hazine: Endülüs

22 Ağustos 2013 Perşembe 11:59

Batı Avrupa’da, Đber yarım adasında 1300 yıl önce başlayan Müslüman egemenliği ile ortaya
çıkan 800 yıllık medeniyetin izini sürmek üzere planladığımız 2013 Mart’ının sonundaki 5
günlük Endülüs gezimiz boyunca gördüklerimiz, yaşadıklarımız çerçevesinde izlenimlerimizi
okuyacağınız bu günce ile tarihten günümüze köprüler kurmuş olacağız.
Hicaz bölgesinden yayılmaya başlayan Đslam, Ortadoğu, Đran ve Hazar ve aynı zamanda
Kuzey Afrika üzerinden boğazı aşarak Avrupa ile de tanışmış oldu. Bu tanışıklık Hz.
Peygamber a.s.’ın vefatından çeyrek asır sonra Halife Hz. Osman zamanında Müslüman
tebliğcilerin küçük çaplı lokal gidişleri şeklinde oldu. Đslam’ın ilk yüzyılı içinde, 711 yılında
Tarık bin Ziyad ve sonrasında Musa bin Nusayr’ın geçişleri ve Avrupa içlerine, Paris
yakınlarına kadar ilerleyişleri 8 yıl gibi kısa bir süre sürse de Endülüs’ü terk edişleri tam 800
yıl sonra gerçekleşebildi. Osmanlı’nın 6 asırlık tarihini düşündüğümüzde bu sürenin ne kadar
büyük bir zaman dilimi olduğunu anlayabiliriz.
Bu uzun süreç Avrupalının algısında hep bir paronaya gibi Đslamafobia şekline dönüşmüş ve
Endülüs tecrübesinin ürettiği bu korku Batı’nın aktüel olaylara bakışını da etkilemiştir. Bu
korku paranoyası ile Müslümanları bölgeden uzaklaştırıp, bir çoğunu toplu soykırımlarla yok
etseler de, onlardan kalan medeniyet esintilerini yok edip ortadan kazımadan bu mümkün
olmayacaktı. Bu 800 yıllık medeniyetin ortaya koyduğu tüm birikimler ortadan kaldırılma
yoluna gidildi. Binlerce, imaret, hamam, su kemeri, saray, köşk, cami, kütüphane, Müslüman
elinden çıkmış ne kadar yapı varsa yok edilip ortadan kaldırıldı, ortadan kaldırmaya
vicdanlarının elvermediği muhteşemlikteki bir elin parmağı kadar sayıdaki eserleri de
katedrallere ve müzelere çevrilerek turizm getirisine dönüştürdüler. Müslümanlığa bu
olumsuz bakışla onların ortaya koydukları ilmi birikimleri de başkalaştırarak istifadelerini
gizleme yoluna giriştiler. Đbni Rüşdü, Averreos’a, Đbni Meymun’u Maimonidies’e
dönüştürerek onların eselerini yüzyıllarca üniversitelerinde okuttular.
Müslümanların vatanı olduğu dönemde Endülüs’te, hiçbir Musevi veya Hristiyan’a dininden
dolayı baskı yapılmadığı gibi dinini değiştirmeye de zorlanmadı. Hristiyanlar ve Yahudiler
hep kendi kimliklerini korudular. Müslümanların birikimlerinden, kütüphanelerinden,
imarethanelerinden, medreselerinden, mekteplerinden ve ibadethanelerinden kendi
kimliklerini koruyarak istifade ettiler. Hiçbir zaman dışlanmadılar, uzaklaştırılmadılar,

rencide edilmediler ve var olma sorunu yaşamadılar. Kültür, sanat, ilim ve teknolojide
Müslümanların ürettiği değerlerden de sonuna kadar yararlandılar. Adaletin hüküm sürdüğü
Endülüs toprakları herkesin vatanı oldu.
Bazen, Doğu Đslam topraklarındaki ilmi ve siyasi çatışmalardan bunalanların sulh ve sukunet
kucağı olan Endülüs, bazen de Doğu’nun akıl ve itidali ile kendine çeki düzen verdi. Şarkî ve
Garbî, yani Mağribi Müslümanlık aynı zaman diliminde, Asya, Afrika ve Avrupa’da
egemenliğini koruyordu.
Đlk dönem Müslümanlarının taşıdığı ıslah ve imar fikrinin ete kemiğe bürünerek, yüksek bir
medeniyet hamlesiyle ortaya çıkardığı ihtişamın sembolüdür Endülüs.
ENDÜLÜS’ÜN KÜLLERĐ ÜZERĐNDEKĐ GÜNÜMÜZ ĐSPANYA’SI
49 Milyon nüfusa sahip Đspanya’da kişi başına düşen milli gelir 32 bin Euro civarında, gel
gör ki son Avrupa krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri ve işsizlik oranı bu günlerde
%30. Buna rağmen dünyanın sekizinci büyük ekonomisine sahip. Yıllık 100-120 milyar
dolarlık turizm geliri olan bu ülkeyi, bu ekonomik krize rağmen turizmden gelen bu sıcak para
ayakta tutuyor.
Çalışma mesaisinin 8.30-13.30 arası 5 saat civarında olduğu ülke aynı zamanda yıl içinde 60
güne yakın tatil yapıyorlar.
Siesta denilen öğle tatili bazen 9 saat sürer. Dükkanlar saat 10’da, restoranlar 12’de açılır.
Burada yaşayan insanların çoğu kahvaltı ve öğle yemeğini birleştiriyorlar ama gün içinde çok
kez aparatif atıştırmalar dışında 18-22 saatleri arasında tapas adı verilen uzun süreçli yemek
yiyorlar. Birçok Avrupa ülkesinde ve kentlerinde olduğu gibi alışveriş merkezleri kent
merkezinin uzağında kenarlara serpiştirilmiş durumda. Kent merkezlerinde AVM bulmak
mümkün değil.
Đspanya’nın başkenti 7 milyon nüfuslu Madrid’in Barahas Havaalanı’nda indikten sonra
akşam üzeri bir vakitte otobüsle genel bir şehir panoroması yapıyoruz. Bu havaalanı bizim
Atatürk Havaalanının yaklaşık 3 kat büyüklüğünde. Madrid hem başkent, hem de eyalet.
Madrid, Avrupa başkentleri içinde nüfus olarak, Londra, Berlin ve Paris’ten sonra geliyor.
Avrupa’nın ‘en demokratik’ ülkesi ve eyalet sistemini ‘en demokratik’ uygulayan ülkesi
olduğu iddia edilen Đspanya’nın resmi adı ‘Kingdom of Spain’ yani Đspanya Krallığı olup, şu
anki Kralı I. Juan Karlos’tur. Yani parlementer monarşi. Her eyaletin eyalet sorumlusu var.
Đki yıl öncesine kadar ülkede etkili olan sosyalist sistem yerini yavaş yavaş değişimle beraber
liberal sisteme bırakıyor.
Ülkeyi 36 yıl idare eden ve kendini kral ilan eden Faşist Franko’ya, bunca ekonomik
olumsuzluğa rağmen ülkeyi bunca sene nasıl yönettiği sorulur. Cevabı ilginçtir: ‘Đspanya’yı
3F ile yönettim: Futbol, Fiesta, Flemenko..’
Đspanya’da Fiesta denilen tatil günleri epeyce fazla. Zaten günlük mesai saatinin beş saat
olduğu ülkede yılda 60 gün civarında tatil günü var. Futbol malum. Felemenko ise Fado da
denilen ülkedeki önemli bir müzik ve eğlence kültürü. Bizim bulunduğumuz 2013 yılının
Mart ayı sonunda, Samena Santa denilen bir haftalık, fiesta tatili vardı. 28 Mart günü de

samena santanın ilk günü: ‘kutsal Cuma’. Bu yerel ve ulusal uydurulmuş çok sayıda
fiestalarla tatil ihdas edip turizme zemin oluşturup ekonomiyi canlı tutuyorlar.
Đspanya aynı zamanda rakım olarak Avrupa’nın Đsviçre’den sonra en yüksek ülkesidir: 652.
Dünyada ilk diplomatik bir model olarak eyalet sisteminin uygulandığı ülke de Đspanya’dır.
AB’ye resmen 1986’da girmesine rağmen, 1492’de Avrupa Birliği’nin ilk nüvesi Đspanya’da
oluşturulmuş. Avrupa’nın ilk sömürgeci, emperyalist ülkesidir aynı zamanda. 9 Farklı dilin
konuşulduğu ülkede resmi dil: Đspanyolcadır. 800 Yıla yakın süren Đslam egemenliğinin en
büyük kültürel göstergelerinden biri de Đspanyolca’ya geçmiş 6000 Arapça kelime. Yol işaret
levhaları bile bazı eyaletlerde Đspanyolca’nın yanında Arapça olarak da yazılmış.
Müslüman algısında Đspanya’dan çok Endülüs yer etmiştir. 800 yıl gibi uzun bir süre
Müslümanların egemenliği altında kalmış olan Endülüs’te Avrupa’yı etkisi altına almış
önemli bir medeniyet havzası oluşturulmuş ve bu havzada Müslüman olmayan Yahudi ve
Hristiyan unsurlarda huzur içinde yaşamıştır.
Müslümanlar gelmeden önce Vizigot Krallarının egemenliğinde olan Đspanya, şu anda Unesco
tarafından en fazla akredite edilen ülke.
Madrid’te geçmişte Müslümanların yaşadığı bir mahalle bulunuyor: Nava Pies mahallesi.
Kelime manası olarak ‘ayaklarını yıkayanların’ mahallesi. Ortaçağda pislik ve rezillik içinde
yaşayan Avrupalılar, Müslümanları ayaklarını yıkama hususunda kendilerinden farklı
görüyorlar. Ayak ta mı yıkanırmış, hemde günde beş kez! Olacak iş mi? Çok sayıda hamamın
bulunduğu Endülüs bölgesinde ise Müslümanların isimlendirilmesi: Hergün yıkananların
ülkesi. Temizlik ve hijyenin emaresinin okunmadığı Avrupa’da o günün müslümanları için en
büyük ayrıcalık: ayaklarını yıkamak ve hergün banyo yapmak.
Madrid’in Kibele Meydanındaki, iki aslanın çektiği arabada oturan Anadolu esintili ana
tanrıça heykeli önünden geçtikten sonra Müslüman kıyımının gerçekleştirildiği Mayor
Meydanı diye bilinen engizisyon meydanının da yakınından geçtik.
Kentin adı, 10.yüzyıldan önce tarihi kayıtlarda yer almamış. Bu yıllarda, şu anda Kraliyet
Sarayının bulunduğu yerde, bir kale varmış. Bu kale Müslümanlar tarafından teslim alınmış.
Müslümanlar, Manzanarez nehrini Al- Magarid, yani su kaynağı olarak isimlendirmişler.
Kentin bulunduğu alan ise ‘Magrid’ olarak anılmaya başlanmış. Müslüman egemenliğinin
Toledo’da ve bu kentte 1085 yılında sonra ermesinden sonraki yıllarda, zaman içinde kentin
adı Madrid’e dönüşmüş.
60 Bin müslümanın yaşadığı Madrid’de geçtiğimiz yıl camisi olan tam teşekküllü bir Đslam
Merkezi açılmış. Đspanyada 1980’li yıllardan sonra Müslümanların sayısı artmış ve şu anda
ülke genelinde iki büyük konfederasyon çatısı altında 400 civarında Đslami Dernek ve Cemaat
bulunuyor.
Ramazan, Fas topraklarında olup Đspanya'ya bağlı olan ve en kalabalık Müslüman nüfusun
bulunduğu Ceuta ile Melilla kentlerinde yaşanırken, bu kentlerde Ramazan Bayramı da resmi
tatil olarak kabul ediliyor. Afrikadaki bu son koloni yüksek ve korunaklı sınırlarına rağmen,
aynı zamanda Kuzey Afrikalı ve Faslı Müslümanların Avrupaya geçiş noktası olarak
biliniyor.

1 milyon 700 bin civarında Müslümanın yaşadığı Đspanya'da en fazla Müslüman nüfus 448
bin ile Katalonya'da bulunurken, bunu 266 bin ile Endülüs ve 250 bin ile Madrid izliyor.
Avrupa Medeniyetine önemli katkıları olmuş olan Endülüs, şu anda Đspanya’nın 17
eyaletinden biri.
Kent merkezinde sağlı sollu halâ aktif olarak kullanılan tarihi beş- altı katlı binaların arasında
fazla kalabalık olmayan geniş caddelerden geçerek ilerliyoruz. Burada yaşayan insanlar daha
çok ulaşım için metroyu kullandıklarından, hareketli nüfusun büyük bir bölümünün
yeraltındaki metrolarda olduğunu öğreniyoruz.
Genel yaşantı itibarıyla halkın yaşamı, kalabalık ve koşuşturmacadan çok, relaks denilen
sükunet ve dingin bir hâl arzediyor.
Fransa’dan sonra Avrupa’nın en büyük topraklara sahip olan ikinci ülkesi olan Đspanya’nın
büyük finans merkezi olan Madrid’deki Castila Plaza’nın bulunduğu caddeden geçtikten
sonra Real Madrid stadının önünden geçiyoruz.
Đspanya’da futbol halkın yaşamıyla bütünleşmiş bir olgu neredeyse. Futbol takımlarının
taraftar nezdinde siyasi misyonlarının da olduğu bir ülke Đspanya, aynı zamanda. Real Madrid,
sağcı, baskıcı, konservatif, tutucu ve birazda dikdatör devlet anlayışında olanların tuttuğu
takımken, ülkenin ikinci büyük takımı Barselona, daha çok solcu, emekçi, çiftçi ve
değişimden yana olan devrimcilerin tuttuğu takım.
Đspanya’da tarımsal olarak, zeytin, badem ve üzüm yetiştiriciliği yaygındır. Dünyanın en
önemli zeytin yetiştiricilerindendir. Ülkemizde bile Đspanyolların Çukurova’da 150 bin
dönümlük zeytinlikleri vardır. Bademin dünyadaki ülkesi de Đspanya’dır. Avrupa’nın süt ve
tarım ürünlerinde ‘köy pazarı’ gibidir. Barselona, çikolata üretiminde adını duyurmuş olup
bir de çikolata müzesi vardır. Đspanya’da süt ürünlerinden olan peynirin 600 çeşidi bulunur.
Kaşar ve tulum peyniri olarak bildiğimiz türlerin çok farklı çeşitleri vardır. Her köy ve
kasabada oluşturulan kooperatifler adına tarım ve süt ürünleri üretilmekte ve marka
oluşturularak piyasaya sürülmektedir. Fabrikasyon üretim olmadığı için, süt ürünlerinde pek
katkı maddesi kullanılmaz. Bu şekilde butik üretim yapan tesisler sayesinde gıda ve tarım
ürünleri üreten çok sayıda tesis ve marka ortaya çıkmakta, istihdama önemli katkı
sağlanmaktadır.
Zeytinin menşei Anadolu olsa da Đspanya zeytinyağı üretiminde birinci, Türkiye ise
dokuzuncu. Ağacın verimliğini korumak için çırparak veya aletlerle değil, zeytini elle
toplamak gerekiyor. Onun için de hasat mevsiminde Kuzey Afrika’dan çok sayıda, düşük
ücretle çalışacak mevsimlik tarım işçisi getiriliyormuş. Toplanan zeytinlerin bekletilmeden
değirmenlerde soğuk sıkım ile sıkılması, gölgesinin çapalanmaması ve yüzlerce yıl ürün
verebilen zeytin ağaçları dikildikten sonra 12 yıl budamaması gerekiyormuş. Aseituna denilen
zeytin tarımı ve zeytinyağı üreten çok sayıda butik kooperatif bulunuyormuş Đspanya’da.
Tarım arazilerinin büyüklüğü, düzeni ve modern altyapısıyla Đspanya ekonomisine kattığı
değer hemen fark edilebiliyor. Düşük eğimli, engebeli ve çoğu düz uçsuz bucaksız tarım
arazileri arasında çok sayıda rüzgar enerjisi pervanelerinin yanı sıra güneş enerjisi üreten
güneşin yönüne göre yön değiştirebilen enerji kolektörlerini görmek mümkün. Ülkenin
%32’si yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyormuş. Đspanya’da bulunan 7 nükleer

santralin zaman içinde kapatılması referandumla kabul edilmiş, fakat henüz sadece bir tanesi
kapatılabilmiş.
Đspanya’nın en zengin özerk bölgesi olan Katalonya’da bitmek bilmeyen özgürlük ve
bağımsızlık arsuzuna her zaman tanık olmaktayız. ‘Yeni Avrupa ülkesi’ olma yolunda yılda
birkaç kez milyon katılımlı gösterilerin olduğu Katalonya eyaletinin başkenti Barselona.
Ülkenin kuzeyinde bulunan bir başka sorunlu bölge de ayrılıkçı Bask ülkesi. Bask bölgesi
1938 yılında Faşist Franko ve Hitler tarafından ağır bombardımana tutulmuş ve 3 kişi hariç
kentte yaşayanların tamamı ölmüştür. Bu olayın vahameti 1960 yılında ancak anlaşılabildi.
Aşırı milliyetçi ve hakiki Đspanyolların ülkesinde zaman zaman bağımsızlık gündeme gelse
bile Eta örgütünün silahlı eylemleriyle bağımsızlık mücadelesini ifade ettiği bir ülke.
2006’daki kalıcı ateşkes ve 2011 yılındaki kesin silah bırakma eylemiyle, dağdan ovaya ve
parlementoya uzanan tecrübenin sembolü ETA.
Đspanya’da genel anlamda hırsızlık yok ama tırnakçılığa karşı dikkatli davranmak gerekiyor.
Bir kısım Đspanyolun kendi dili dışında konuşmama direnci olabileceğini hatırlatan
rehberimiz, günlük konuşmada istifade edebileceğimiz Đspanyolca kelimeleri de talim ettirdi:
Merhaba:Hola, Güle Güle: Adios, Günaydın:Buenos dias, Đyi Günler: Buenos tardes, Đyi
akşamlar: Buenos noches, Evet: Si, Hayır: No, Teşekkürler: Gracias
1571’deki Đspanya donanmasının da içinde olduğu Haçlı ittifakı donanması karşısında
Osmanlı donanmasının yenildiği Đnebahtı Savaşı ile başlayan husumetimiz yüzyıllarca devam
etti, Đspanya ile. Ancak Cumhuriyet’ten sonra Đspanya’ya büyükelçi atıyoruz üç yıllığına,
Yahya Kemal Beyatlı’yı. ‘Endülüs’te Raks’ şiirinin yazarı Beyatlı, burada bulunduğu yıllarda
Endülüs’ü de gezmiş olmasına rağmen ne yazık ki, buranın önemi ve değeriyle ilgili eserler
ortay koyamamış, bu kayıp hazineyle ilgili dikkate şayan eserler verememiştir.
Madrid’deki şehir turu sonrası kent merkezinden onbeş km kadar uzak bir yerde bulunan
Holiday in Express otele yerleşiyoruz. Otelin hemen yanındaki, içinde birçok mağazanın
bulunduğu büyük bir alışveriş merkezi var. Sabah başlayacak Kurtuba ve oradan Sevilla
yolculuğumuz için, nezih bir otelde dinlenme ve uyku şarttı. Sabah kahvaltısı için otelin
lokantasında buluşuyoruz. Çay, ekmek ve reçel dışında yenebilecek başka bir kahvaltılık
olmadığından yanımızda takviye olsun için getirdiğimiz, peynir ve zeytinle kahvaltımızı
yapıyoruz. Elli çeşit peynir ve o kadar çeşit zeytin memleketinde reçel’e mahkum edilişimiz
zorumuza gitse de helal olmayan salam sosis türlerini yok sayıyoruz.
40 Kişilik tur grubumuz ve rehberimiz Yiğit Angın eşliğinde lüks bir otobüsle gideceğimiz
400 km uzaktaki Kurtuba yolculuğuna başlarken, rehberimiz 150 km ilerde bize küçük bir jest
yapacağını söyledi. Yiğit Angın Bey, şu anda Barselona’da yaşadığı ve Đspanya’yı çok iyi
tanıdığı için kıymetli bilgileriyle bizleri fazlasıyla aydınlattı. Üniversal görgüsü ve entelektüel
bilgisiyle, çokca istifade ettiğimiz anlatımlarından aktarımları yazı akışı içinde epeyce
bulacaksınız.
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Endülüs Đzlenimleri (2)
Donkişotun aslı Arapça mıydı?
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Endülüs yolu güzergahında bu küçük jestin, Don Kişot’un romanında geçen yer olan Porto
Lapiaz olduğunu açıkladı. Bu kitabın yazarı Servantes, bir süre Đstanbul’da bulunmuş,
Galata’da hapis yatmış ve Şu anda Sevilla’da gömülü bulunuyormuş. Porto Lapiaz küçük,
şirin ve sakin bir kasaba. Bu yerin sırtında Don Kişot’un değirmenleri de bulunuyor. Don
Kişot’un kaldığı hanı ziyaret ediyoruz. Meşhur Kurgu roman kahramanı Don Kişot’un,
şovalye olma hayaliyle şato sandığı bu handa yine lord sandığı hancı tarafından tatlı- kaçık
hallerine binaen uydurma bir törenle şovalye olarak vasıflandırıldığı yer, Porto Lapias. Bu han
turistik amaçlı olarak, naturel haliyle korunmaya çalışılmış. Kapalı ve açık alan avlusunda bir
müddet vakit geçirdikten sonra yola devam ediyoruz.
Arjantinli yazar ve çevirmen Alberto Manguel’in Servantes’in üvey babasına dayandırdığı bir
iddiası var: Cervantes Müslümanların Endülüs’ün imha tarihinden çok sonra Toledo’nun
kalabalık caddelerinden birinde gezerken sahafta dikkatini çeken bir tomar Arapça eseri
almaya karar verir. Đçinde yazanları oldukça merak eden Cervantes Arapça’ya tercüme
ettirmek için Arapça bilen Endülüslü bir müslümanı bulur ve 50 libre üzüm ve iki çuval
buğday karşılığında Đspanyolcaya çevrilmesini ister. Müslüman tarihçi Cit Hamete Beneneli
(Cide Hamete Benengeli / Şit Hamit bin Ali/Seyyid Ahmet bin Ali) tarafından yazılan
Mançalı Don Kişot adlı eseri 1604 yılında piyasaya sürer ve çok büyük bir ilgi toplar.
Bu iddia doğru ise Arapça aslından Đspanyolcaya çevrilen bu eserle, Đslam Medeniyetinin
külleri üzerinden dünyanın en meşhur yapıtlarının, Batı tarafından aşırılıp sermaye
edilmesine güzel bir delil teşkil ediyor. Endülüs’lü Đbni Tufeyl’in yazmış olduğu ‘Hay bin
Yekzan’ adlı eseri de Issız Ada betimlemesinden uyarlanarak 500 yıl sonra Đngiliz yazar
Daniel Defoe tarafından 1719 yılında ‘Robinson Crusoe’ adıyla kitaplaştırılmış ve Đbni
Tufeyl’in eseri karartmaya maruz kalmıştı.
BĐLGĐNĐN YĐTĐK HAZĐNESĐ: ENDÜLÜS
Endülüs’de 8 şehir bulunuyor: Đşbiliye (Sevilla), Kurtuba (Cordoba),Gırnata (Grenada),
Kadis (Cadiz), Mâleka (Malaga), El Meriye (Almeria), Velbe (Huelva), Ceyyan (Jean).

Đspanya topraklarının %17’si Endülüs’te Bulunuyor. Endülüs bölgesinin toplam nüfusu ise 8
milyon.
21 Etnik grubun bulunduğu ve üç dinin en uzun süre hoşgörüyle yaşadığı yer olan Endülüs’te
1985’den sonra Fas asıllı Müslümanlar buraya yeniden gelmeye başlamışlar.
Doğu bilgisinin ışığıyla aydınlanan Batı’nın ilk basamağı olan Endülüs’ün Kortoba kenti aynı
zamanda bir filozoflar şehridir. Şu anda Unesco Kültür kenti olan Kortoba’yla birçok
Müslüman düşünürün yolu kesişmiştir. Đbn-i Rüşd, Đbn-i Meymun, Đbn-i Bace, Đbn-i Tufeyl,
Đbn-i Haldun, Đbn-i Hazm, Đbn-i Arabi bu filozoflardan sadece bir kaçı.
711 yılında Fethedilen Endülüs topraklarının 756 yılında başkenti olan Kortoba’da 1200 yıl
önce sokak aydınlatması yapılıyordu. Dünyayı dizayn etmek isteyen Roma Medeniyetinin şok
yaşadığı yerdir aynı zamanda Endülüs. Hicri ikinci yüzyılda Abbasi ve Fatımi dışında
Avrupa’da devletleşen Endülüs Emevi devletidir.
1492’da Edülüs’ün düşüşünü hazırlayan Fransa Kralı Ferdinant ve Đspanya Kraliçesi Pasaklı
Đsabel’in 1469 yılında Sevilla El Kazar sarayındaki evliliği ve Avrupayı egemenliği altına
alma arzularıydı. Yaşamı boyunca kendine yıkanmayı yasaklayan Đsabel ile Ferdinant’ın
evliliği iki krallığın birleşmesini da sağlıyordu. Bu birleşme, Đspanya topraklarında bir tek
Müslüman ve Yahudi kalmayıncaya kadar mücadelenin süreceği üzerine bir ahdi içeriyordu.
Bu kraliyet ailesi hâlâ dünyanın en zengin aileleri arasındadır.
Yine 1492 yılında Kristof Kolomb’un Latin Amerika’yı kolonileştirerek Đspanyolların
sömürgesi yapması ve kolonilerin altın rezervlerini buraya taşıyarak, mezhep savaşlarıyla
yıpranmış Avrupa’nın cansuyu olurken Đspanya (Kastilya ve Aragon) Karallığının tesir alanını
genişletiyor. Pasaklı Đsabel ve kocası Kral Fernando, Papa'nın direktifiyle, Katolik
olmayanlara iki yoldan birini tercih zorunda bırakmışlar: Ya Hıristiyan ol, ya öl... Bunun
içinde yapmadık zulüm, işlenmedik cinayet bırakmamışlar, Müslümanlar ve Museviler
üzerinde.
Avrupa’da vebadan milyonlarca insan ölürken Sevilla tarihin en önemli metropol kentidir.
Gırnata, Endülüs’de Đslam’ın en son kalesidir. 150 Yıl devam eden engisizyon mahkemesi
kararıyla Müslümanlar vahşice katledilmişlerdir. Din değiştirmeleri bile kendilerini
kurtaramamıştır. Aynı kaderi paylaşan Musevilere II. Beyazıd Osmanlı topraklarında yer
açmıştır. Müslümanların kalanları ise deniz yoluyla Afrika’ya dönerek canını kurtarabilmiştir.
Avrupa’nın ikinci sit bölgesi Sevilla, üçüncüsü Kortoba’dır. Kortoba aynı zamanda
Avrupa’nın akredite edilmiş en büyük sit bölgesidir.
KURTUBA
Al Andulacia / Endülüs bölgesi kuzeyden Kortoba ile başlıyor.
Fenikelilerle başlayan Đspanya tarihi 3200 yıl öncesine dayanır. Yahudi göçmenlerin
bölgedeki etkinliği zaman içinde Fenikelileri kolonileştirir. Đspanya ve Endülüs bölgesindeki
Yahudi varlığının tarihi oldukça eskidir. Romalılardan sonra Vizigotlar bölgeye hakim olur.

Endülüs bölgesinin tarih sahnesindeki asıl önemi Müslümanların 711 yılında buraya ayak
basmasıyla başlar. Üçüncü Đslam Halifesi Hz. Osman zamanında bu bölgeye gelmeye
başlayan Müslüman tebliğciler, elli atmış yıl sonra gelecek olan Müslüman akıncıların ilk
öncüleridirler. Tarih 732’ye geldiğinde Avrupa içlerine doğru yürüyüşlerini sürdüren Đslam
Ordusu, Fransa içlerinde Paris’in 350 km. aşağısında Poitiers’de ancak durdurulabilmişti.
Avrupa’nın Müslümanlıkla tanışması ve 9 asırda Avrupa’da zirveye ulaşacak olan Đslam
medeniyetinin hayretler uyandıran birikiminin anavatanıdır, Endülüs.
Şu anda 236 bin olan Kurtuba’nın 1000 yıl önceki nüfusu 1 milyonun üzerindeydi. Küçük bir
Vizigot kasabası Müslümanların elinde, çok kısa süre içinde milyonluk bir kente
dönüşüvermişti. Aynı dönemde Şam ve Bağdat’ın nüfusu da buna yakındı. Bugünkü modern
Avrupa başkentlerinden, Paris, Roma ve Londra’nın nüfusları toplamı Kurtuba’nın yarısı
kadar bile değildi.
756 yılına gelindiğinde anavatanlarını ve tüm varlıklarını geride bırakarak, geldikleri hiç
bilmedikleri bir memlekette, yalnızca Đslam dünyasında değil, batı hıristiyan dünyasında da
eşi benzeri olmayan, ilim, sanat ve zenginlikte görkemli bir medeniyet ortaya çıkardılar,
Müslümanlar Endülüs’te. Müslümanlar, bugün Guadalquivir denilen 650 km uzunluğundaki
Vadi’ül Kebir’in Kuzey kıyılarında konumlanmış, zengin hinderlantta kurdukları Başkent
Kutuba’da Müslümanların emanı altındaki Hristiyan ve Yahudi nüfusla hoşgörü içinde
yaşıyorlardı. Zaten Hristiyan ve Yahudiler bu toprakların fethi esnasında direnmek şöyle
dursun, neredeyse davetiye çıkarmışlardı, Vizigotların zulmünden kurtulmak için.
Emevi Prensi Abdurrahman bin Muaviye, aynı yüzyılın sonuna gelindiğinde tüm
Kurtuba’lıların namaz kılabileceği büyüklükte Avrupa’nın Kabesi adını verdiği Ulu camii’yi
yaptırmaya başladı. Camilerin yanı sıra kentte büyük bir imar faaliyeti planlanarak, çeşmeler,
hamamlar, bahçeler, köprüler, caddeler ve gece aydınlatılmış sokakların yapımına başlandı.
Kurtuba, III. Abdurrahman zamanında (912-961) Đspanya’da en geniş topraklarına ulaşarak,
en görkemli dönemini yaşadı.
O yıllarda dünyanın, en büyük ve modern kenti ortaya çıkarılmıştı, Kurtuba’da. Parke taş
döşeli ve gece aydınlatılmış sokakları, temiz akar su sistemi yanı sıra 70 kütüphanesi ve II.
Hakem himayesinde 400 bin kitabı bulunan bir ilim akademisi oluşturularak, Đslam alimlerine
çağrılar gönderilip, burada çalışabilecekleri ortamlar oluşturulmuştu. Kitap ve kültür merkezi
konumundaki Kurtuba’da tüm halk kitap okumaya, çoğaltmaya/ yazmaya özendiriliyordu.
Çoğaltma işinde daha çok kadınlar görev alıyordu. Birçok kadın Kuran-ı Kerim’i el yazması
olarak çoğaltmada uzmanlaşmışlardı. Đlim ve kültür faaliyetlerinin yanı sıra çok çeşitli el
sanatları teşvik edilmiş, değerli taş ve fildişi oymacığı yaygınlaşmış, kristal sanatı da icat
edilmişti.
Kurtuba Camii’ni görmek üzere yaya olarak yola devam ederken yolumuzu, çöl kumu rengi
sıcaklığındaki dev kale surları kesti. Büyük ve görkemli sıralı sivri burçları olan surların
dibinde ilerlerken önümüze 2000 yıl önce yaşamış Kortoba’da doğmuş, Romalı, hatip, trajedi
yazarı felsefeci Seneka’nın taştan yapılmış boy heykeli çıktı.
Seneka’nın biraz ilerisinde, kale surlarının dibindeki kanalda akan berrak suyun devamında,
surların büyük kapısı önünde, akraba sıcaklığı ile bir başka heykel karşıladı bizi: Đbni Rüşd.
Elinde kitabı, sakalı ve sarığıyla oturmuş vaziyette, mütebessim, taacüpkar ve düşünceli
tasviri heykeli adeta bize ‘hoşgeldiniz’ der gibiydi.

Onüçüncü yüzyılda Endülüs'te yetişen meşhur filozof, doktor, astronomi bilgini ve
matematikçi olan Đbn-i Rüşd’ün ismi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü'l-Velid'dir.
Babası, Kurtuba kadısıydı. Ehl-i sünnet alimi olan Muhammed, Đbn-i Rüşd diye meşhur
olmuştur. Avrupa'da Averroes adıyla tanınır.
Aristo yorumlayıcısı olmakla meşhur olmuştur. Eserleri, yüzyıllarca Avrupa'da okutulmuştur.
Birçok Batılı bilgin Đbni Rüşd'ün düşüncelerinin tesiri altında kalmıştır. 1126'da Endülüs'ün
Kurtuba şehrinde doğdu. 1198'de Fas’ın Merrakuş kentinde vefat etti.
Đbni Rüşd, küçük yaşından itibaren ilim tahsil etmeye başladı. Önce kelâm ve fıkıh ilimlerini,
daha sonra zamanın ilim merkezi olan Kurtuba'daki büyük âlimlerden fizik, tıp ve astronomi
ilimlerini tahsil etti. Bu ilimlerle ilgili birçok eser yazdı. Edebiyat ve felsefeye karşı ilgi
duymaya başladı. Filozof Đbn-i Tufeyl ile dostluk kurdu. Onun vasıtasıyla Fas'a giderek,
felsefecilere karşı aşırı sevgi duyan Fas Hükümdarı Ebu Yakub'un iltifatlarına kavuştu. Ebu
Yakub Yusuf, Aristo'nun eserlerini şerh etmesini istedi ve onu Đşbiliye kadılığına getirdi. Đbn-i
Rüşd, Farabi ve Đbn-i Sina ile Đmam-ı Gazali'nin ve Batı filozoflarının eserlerini inceledi.
Aristo'nun görüşlerini inceden inceye tetkik edip, şerhler yazdı. Aristo ile Eflâtun'un felsefi
görüşlerini uzlaştırmaya çalıştı. Yunan filozoflarının yanıldıklarını söyleyen Đmam-ı Gazali’ye
karşı bu filozofları müdafaa etti.
Endülüs Đslam Medeniyeti’nin zirve isimlerinden Đbni Rüşd’ün heykelinin hemen arkasındaki
sur kapısından içeri girdiğimizde, içerisinde dev bir sur içi kentle karşılaşıyoruz. Bazen bir,
bazen iki insanın yan yana ancak geçebileceği genişlikteki sokakların kenarlarında iki katlı
beyaz veya çoğu açık pastel renklerde evlerin arasından ilerlediğimizde bir müddet sonra
etrafı yine evlerle çevrili geniş avlu sağanlıklarda nefeslenip yine dar sokakların arasına
dalıyoruz. Bazı evlerin altı kafe veya dükkana dönüştürülmüş. Mahremiyeti koruma esasına
göre planlanan sokak ve evlerin beyaz duvarlarında, pastel renkli pencere söveleri önlerinde
rengarenk çiçeklerle bezenmiş saksılar ve bu saksılardan duvardan aşağı taşan yaprakları
güzel bir manzara oluşturuyor. Kurtuba sokaklarının en güzel tarafları da, evlerin dış
duvarlarını süsleyen saksıları. Rengarenk çiçekleri ile sokaklara ve küçük meydanlara bir
başka hava veriyorlar.
Nereye çıkacağını bilmediğimiz bu dar ve dingin sokakların aralarındaki avlulardan birinde
Ünlü Müslüman Filozof/Hekim Đbni Meymun’un bir diğerinde( Ebu Cafer) Muhammed el
Gafaki’nin sarıklı ve sakallı büstlerine rastlıyoruz. Avrupanın ilk teşekküllü hastanesi de
Endülüs’de açılmış. Đslam medeniyet havzası içinde yetişmiş ve Đbni Rüşd gibi önemli eserler
bırakmış olan Đbni Meymun’un, Đslam Alimi mi yoksa, Moimunidies namıyla Yahudi bir
Haham mı olduğu tarihsel çekiştirmesi bir yana Muhammed el Gafaki dünyada ilk katarakt
ameliyatı yapan göz doktoru olarak biliniyor.
1165 Yılında Endülüs’ün Mürsiye kentinde doğan Muhiddin Đbn’i Arabî, Endülüs ilim
hafızasında yetişmiş bir alim olarak özellikle gençlik yıllarından sonra Endülüs merkezli
olarak doğu Müslüman dünyasına defalarca geziler yapar ve 1239’da Şam’da vefat eder.
1132’de Endülüs Emevi Beylikleri arasındaki sıkıntıları berteraf etmek için, Şam’ın Tay
kabilesinden Ehl-i Beyt soyundan bir grup Endülüs’e gelerek aralarında sıkıntı olan emirlerin
arasını bulmaya çalışırlar. Mürsiye’ye yerleşen bu ailenin çocuğudur, Đbn-i Arabi. Babası
kendini 7 yaşındayken tanıştırmak üzere Đbni Rüşd’e götürür. Đbni Rüşd o yaşlardaki bir
çocuğun gözündeki ışığı görür ve öğrencisi olarak alır. 13 Yaşında Endülüs şehirlerinde
vaazlar vermeye başlar. 36 Yaşında Đbni Rüşdün vefatından sonra, ülkeyi terk ederek Kuzey
Afrika, Hicaz, Anadolu ve Şam’a gider. Konya’da Konevi ile tanışır ve Onun dul olan

annesiyle evlenir. Birçok eserler kaleme alır. Şam’da iken yazdığı Fusus’u Hikem başyapıtı
kabul edilir. Şam’da vefat eder.
Dar sokaklardan birinde Kurtuba Ulu Caminin minaresini gördüğümüzde camiye
yaklaştığımızı anlıyoruz. Biraz sonra Camiden çok bir iç kaleyi andıran 12 metre
yüksekliğinde görkemli surlarla çevrilmiş caminin sur kapısından içeri giriyoruz. Đçeride
değişik ağaçların bulunduğu geniş bir açık alan ve giriş bileti almak için birikmiş telaşlı bir
kalabalıkla karşılaşıyoruz. Avlunun bir köşesinde ise çevresi 8.5 metre olan kare şeklinde,
sonradan tepe kısmına çanların takıldığı görkemli, mahzun minaresini görüyoruz. Đçerisinde
sesli konuşmanın, kalabalık gruplar halinde gezmenin ve özellikle namaz kılmaya teşebbüs
etmenin dahi yasak olduğunu rehberimiz sıkı sıkı tembih ediyor girmeden. Sıkı bir
denetimden geçtikten sonra Kortoba camiinin kapısından içeri girdiğimizde bir anda
kendimizi simetrik ve muhteşem bir adeta sütunlar ormanında buluyoruz. Urtuba camiin
içinde 19 adet mihraba paralel yol ve bu paralel yolu kesen 36 adet dikey simetrik yollarda
toplam 1293 adet granit sütun bulunuyor. Guadalquvir Nehrinin kıyısında bulunan Kortoba
Camii’nin yapıldığı 786 yılında Đslam aleminde ve Batı dünyasında aynı büyüklükte ve
ihtişamda benzeri bir mimari eseri görmek mümkün değil. O günün teknolojik imkanlarıyla
Avrupa’nın göbeğinde ‘düşman çatlatırcasına’ ortaya konan bu şaheser’in ilk şekli
I.Abdurrahman zamanında yapılmış olup, II. Abdurrahman (833) ve II.Hakem (961)
zamanında aynı usül ve tarzda yapılan genişletme çalışmalarıyla bugünkü 174 metre
uzunluğu, 135 metre genişliği ile 23.490 metrekarelik alana kavuşmuştur.
Đslam Medeniyet Tarihinde Mekke ve Medine dışında, ilk dönem Ulu Camiilerinden Tunus
Kayrevan Ulu Camii(670), Mescid-i Aksa Ömer Camii (702), Şam Emevi Camii (715) ve
büyüklük olarak Samarra Ulu Camii (852) ve Caferiyye’deki Ebu Düef Camiilerinin (860)
dışında mimarisi ve tezyinatıyla müstesna bir eser olan Kurtuba Ulu Camii bu özellikleriyle
diğer büyük camileri aşmakta ve mükemmel ihtişamıyla kendinden emin, güçlü, bilgili,
zengin bir toplumun ve bu toplumun güçlü hükümdarının ihtişamını gözler önüne sermek için
yapıldığını her haliyle göstermektedir. Kurtuba Camiin hacımsal mimarisinde Tunus
Kayrevan ve Şam Emevi Camiinden etkilenmeler olsa da bu etkiyi doruklara taşıyan bir
öykünme de göze çarpar.
Kurtuba’da bulunan 600 civarındaki camiden sadece ayakta kalan bu muhteşem eserin varlığı
bugün insanları hayrete düşürüp gözünü kamaştırırken, barbar batı medeniyetinin tahribkâr
yok etme politikasıyla yok edilen diğer camilerin hesabını soracak maalesef ve ne yazık hiç
kimse yok.
Yine Kurtuba yakınlarında bulunan Medinetü’zzehra ve Medinetü’zzahire sarayları, birçok
şehir surları tahribata uğramış, ancak harabeleri ziyaret edilebilen mekanlar.
Mescid kelimesinden türeyen ve Mezqutia denilen Cami’de iki rekatta olsa kamuflajik bir
köşesinde ‘tahiyyatül mescid’ namazı kılma arzumuzu ne yazık ki gerçekleştiremedik. Çok
nadir de gelseler, dış görünüş itibarıyla Müslümanlık emaresi bulunan ziyaretçilerin neredeyse
enselerinde güvenlik görevlileri geziyor. Özellikle takkeli olarak girmenin yasak olduğu
mescitte, takke ‘namaza azmettirici potansiyel güç’ olarak kabul ediliyor. Sakallı veya
örtülüyseniz, neredeyse sürekli peşinizde bir görevlinin takibiyle geziyorsunuz. Geçtiğimiz yıl
Avustralyalı bir kafilede namaz kılmaya ‘tam teşebbüs’ eden gençlerle, güvenlik görevlileri
arasında arbede yaşanmış ve hatta gençlerden biri gözaltına alınmış. Başka benzer bir olayda
da namaz kılan birini bıçakla yaralama olayı yaşanmış. Bir seccadelik bir alanda bir

müslümanın iki rekat namaz kılmasına tahammül edemeyen, barbar batı’nın hoşgörü, diyalog
ve toleransını da böylece görmüş olduk.
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Endülüs izlenimleri (3)
Kurtuba’nın Đslami devrindeki Yahudi ve Hristiyanlara ve bunların sayısız mabedlerine
gösterilen hoşgörü ve toleransın zerresi gösterilmemiş maalesef sonraki dönemlerde.

22 Ağustos 2013 Perşembe 12:19

Kaidesiz ve mermer zemine gömülü vaziyetteki mermer sütunlarının arasında üst üste iki
kemerli dünyadaki tek uygulama Kurtuba camisinde bulunuyor. Bu kemerlerdeki açık bej ve
bordomsu kırmızı renkli olarak kullanılan tuğla renkleri bakımından da eşsiz bir örnektir. Bu
çift kemerlerin, mukavemetin yanı sıra ışık ve akustik katkısı da vardır. Sütun başlarındaki
farklı motif mermer ve taş oymacılığı, tavan ve duvar süslemelerindeki büyüleyici ince işçilik
ve sanat, caminin her köşesine lime lime işlenmiş. Ahşap tavan ince bir işçilikle rengarenk
motiflerle bezenmiş. Özellikle nal şeklindeki mihrabdaki ince yaldızlı desen işçiliğine ve
gösterişli minberine de insan bakmaktan ve hayrete düşmekten kendini alamıyor. Kenarı altın
işlemeli bu mihrab yapılırken, 2. El Hakim’in dostu olan Doğu Roma Hükümdarının hediye
olarak gönderdiği altınlar da kullanılmış. Caminin her yanında renkli ve altın yaldızlı Kufî
hatla yazılmış birçok yazı örneği bulunmakta. Đhtişamlı görkemi, ince ve estetik zerafeti,
aydınlatma sistemi ve onca sütununa rağmen ferahlığı ve derin akustiği bakımından tek
kelimeyle muhteşem bir eser.
Mekke ve Medine’den getirilen bir kısım kutsal emanetler Kurtuba Camiinde saklanırmış.
25 bin cemaatın namaz kıldığı camiide, 30 müezzinin ses aktarımıyla cemaatle namaz
kılınabiliyormuş. Kurtuba Camiin kıblesi’nin tam Kabe’yi yönelmediği ile ilgili
spekülasyonlar üretilse bile kıble güneydoğu yönüne bakmaktadır. Belki çok küçük bir derece
farkı olabilir.

Endülüs’te Müslüman hakimiyeti sona erdikten sonra ilk önce minaresinin üst bölümü yıkılıp
çan kulesine çevrilmiş, dış duvarlarındaki Đslami motifler yok edilmiş, içerisini karartmak için
dış duvarlardan ve avludan mescide açılan eyvanlar kapılarıyla beraber örülmüş, V. Şarl
Karlos tarafından mescidin orta yerindeki sütunlar kesilerek büyükçe bir kafes içine alınan
bölüme ağır siyah renkli ahşap oyma tefrişatın olduğu kasvetli, absürt bir katedral yapılmış,
yine caminin muhtelif yerlerinde sütunlar yok edilerek Hristiyan papazlar adına onlarca küçük
şapel oluşturulmuş, 250 mermer sütun bu amaçla yerinden sökülmüş, içindeki sütunları
andıran avlusundaki onlarca palmiye ağacı yok edilerek yerine selvi çam ve portakal ağaçları
dikilmiş, avludaki şadırvan da yok edilerek yerine bir fıskiye yapılmış.
Şair Đsmet Özel’in ‘Ezan sesi duyulmuyor, haç dikilmiş minbere!’ dizelerinin nedamet ve
çaresizliği içinde gördüğümüz bu eser Đslam’ın Avrupa’daki, Endülüs’teki bir tapusu olma
hüviyetini korumaya devam etse de Daru’l Đslam’dan Daru’l Harbe dönüşen bir coğrafyanın
yeniden Daru’l Đslam’a dönüştürülmesi zorunluluğunun sorumluluğu altında ezilerek temaşa
ettik, muhteşem eseri.
Kurtuba’yı ikiye bölen büyük nehirin üzerinde, ilk önce Romalılar tarafından yapılan ve
sonrasında Endülüslü Müslümanlar tarafından yenilenen köprünün bitiminde bulunan dört
köşe kule burcu, Kurtuba Camisi ile karşı karşıya bulunuyor. Bu Endülüs eseri kule
günümüzde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Müslüman düşünür Roger Graudy’nin büyük uğraş
ve katkılarıyla Endülüs Müzesi olarak işlev görüyor. Bu burç, adeta Endülüs’teki Müslüman
etkisinin muhafızlığı görevini yürütüyor. Đki üç katlı kulede Merhum Roger Graudy’nin
eserlerinin yanı sıra Endülüs dönemine ışık tutan Đslami tecrübe ve birikimden örnekler
sergileniyor. Endülüs Medeniyetinin kökeninin Yahudilere dayandırılması uğraşı karşısında
olanca gücüyle mücadele eden ve bu uğurda eski Endülüs evlerinin Müslümanlar tarafından
satın alınarak hayata kazandırmaya ve Endülüste Müslüman bilinç oluşturmaya çalışan
Guraudy, bu amaca yönelik almış olduğu Endülüs evlerini de müze ve vakıf şeklinde
ziyaretçilerin hizmetine sunmuş. Ömrünü Endülüs’ün hizmetine ve bu Đslami birikimin
dünyaya tanıtılmasına adayan Graudy’nin hizmete sunduğu ve Filistin asıllı eşi Selma
Hanım’ın ilgilendiği (La Casa Andulusi) Salon De Te adında bir kültür kafesi ve kendi adına
kurulmuş olan Roger Graudy Vakfı bulunuyor.
Kurtuba’nın dar sokakları arasında yürürken kapısında Arapça ve Đspanyolca Đbni Rüşd
Endülüs Mescidi yazan küçük tol bir kapı ve küçük avludan geçince Kurtuba Camiine
benzetilmeye çalışılmış 25 metrekarelik küçük bir mescide rastladık. Tek tük Müslümanlar
gelip burada namazlarını kılıyorlar. Biz de öğle ve ikindiyi cem ederek burada eda ettik.
Emevi Halifesi Velid bin Abdulmelik (705-715)’in Kuzey ve Batı Afrika’ya görevlendirdiği
Vali ve Komutan Musa bin Nusayr’ın azatlı kölesi iken civanmertliği sayesinde, Đspanya’yı
fethe memur edilmiş Tarık bin Ziyad, emrindeki 4 gemi ve 7000 kişilik mücahidle boğazı
geçerek Đspanya topraklarına ulaşırlar. Günler önce Đspanyaya giden 400 kişilik öncü keşif
birliği burasıyla ilgili bilgi ve ganimetlerle geri dönmüştü, Tarık bin Ziyad’ın Resulullah
efendimizi rüyasında gördüğü ve ‘Ey Tarık yoluna devam et’ buyurduğu söylenir. 711 Yılı
Ramazan’ında karaya çıktıklarında, başka bir toprak, başka bir memleket, başka bir ırk ve
başka bir dine mensup olanlarla muhatap olacak, kendisini nelerin beklediğinin belirsizliğini
yaşayacaktır. Fakat bu büyük komutan için artık geriye bakmak yerine üzerine bastığı
toprakları Đslam toprağına çevirmekten ve ilerleyebildiği kadar ilerlemekten başka gayesi
yoktur. Gemilerini yaktıktan sonra ordusuna şöyle seslenir: "Önünüzde deniz gibi bir düşman,
arkanızda da düşman gibi bir deniz var. Ya şerefinizle düşmana saldırır ve erkekçe ölür ya da
kadın gibi kaçıp denizde boğulursunuz!.. " Bu hitabı yaparken 30 bin kişilik Vizigot

ordusunun üzerlerine yürümekte olduğu haberini çoktan almıştır. Artık geri dönüş yok. Geride
bıraktığı eşleri, çocukları, evi, barkı, bağı bahçesi, vatanı ne varsa hepsi gemilerle beraber
yanmış, dumanları göğe savrulmuştur. Đla’yı Kelimetullah adına, Avrupaya nizam vermekten
başka gaye yoktur önlerinde. Adları unutulup, bozguna uğrayıp, bir daha hiçbir müslümanın
yeltenemiyeceği bir akıbete de uğrayabilirlerdi. Ya şehadet, ya zafer, başka yol yoktu. Bu
azim ve kararlılıkla savaş için hazırlıklar başlar. Ramazanın son günleri olan bir zaman
diliminde Đslam Ordusu 8 gün süren bir savaş ve ilerleme sonucunda Vizigot ordusuna ağır
kayıplar verdirerek ve Vizigot kralını öldürerek büyük bir galibiyet elde ederler. Savaş
esnasında 5000 kişilik bir Đslam ordusu takviyesi gelmiştir. Fethin ve Ramazan’ın bayramını
aynı günlerde kutlarlar. Bu ilerleyiş Vizigotların başkenti Toledo’ya kadar devam eder.
Bölgede egemenlik tamamen tesis edilince Vali ataması yapılır ve yeni göçlerle Müslüman
nüfus takviye edilir. 714 yılına kadar burada kalan Endülüs Fatihi Tarık bin Ziyad, Emevi
merkezi Şam yönetimi tarafından merkeze çağrılır ve vefatına kadar sessiz bir çınar gibi
ömrünü Şam’da tamamlar.
Dokuz sene Đçinde Đslam Orduları Đspanya’nın tamamını fethederek Paris’in güneyine kadar
ilerlerler. Yüzyıllar boyunca Hristiyan Krallıklar Đspanya’nın kuzey kesiminde yaşamak
durumunda kalırlar. Müslümanlar Endülüs’te bulundukları 800 yıl boyunca bu bölgeye
sıkışmak durumunda kalsalar da, bilgi ve ilim olarak tüm Avrupa’yı tesiri altına almıştır. 13.
Yüzyıl çağı Avrupa için aydınlanma çağı olmuştur, Müslümanların katkılarıyla. Đstanbul’u
fethettikten sonra Viyana kapılarına dayanan hilal’in bir ucu, Endülüs’ten Avrupa içlerine
giren diğer ucuyla birleşmiş olsaydı, Avrupa farklı bir Avrupa olabilirdi.
750 senesinde Emevî hanedanı yıkıldı ve Đslâm devletinin idâresi Abbasîler'e geçti. Şam'dan
kaçabilen az sayıdaki Emevî hanedanı mensubundan biri olan Abdurrahman bin Muaviye,
756 senesinde Đber yarımadasında Endülüs Emevî Devletini kurdu. Doğu’da Abbasi Devleti,
Batı’da Emevi Devleti, Đslam dünyasının iki paralel Đslam Devleti olarak aynı zaman dilimini
paylaşmış oluyorlar. Endülüs'ün en parlak dönemi de bu devirde yaşandı. 1031 senesinde,
Endülüs Emevî Devleti parçalandı ve Beylikler dönemi başladı. 1090 senesinde ülkenin
idâresi Murâbıtlar hanedanına, 1147 senesinde ise Muvahhidler hanedanına geçti. 1231
senesine kadar Hristiyan saldırıları karşısında yenilgiye uğrayan Müslümanlar, çok sayıda
şehri kaybettiler. Gırnata ve çevresindeki birkaç şehirden başka diğer topraklar kaybedilince
1231 senesinde Gırnata Sultanlığı kuruldu.
800 Yıllık Müslüman hakimiyeti sonrasında, 1492 senesine gelindiğinde Đber Yarımadası'nın
tamamı Hristiyan hâkimiyetine geçti. Endülüs'te yaşayan Müslümanların bir kısmı Kuzey
Afrika'ya göç etmek zorunda kaldı. Ancak asıl çoğunluk Endülüs'te kaldı. Endülüs'te
kalanlar, çok zulüm ve işkence gördüler. Đslam Medeniyetinin tüm birikimleri yerle bir edildi.
Kütüphaneler tarumar edildi, milyonlarca kitap Guadalquvir nehrinin sularına atıldı. Bu
kitaplardan akan mürekkebin renginden dolayı nehirin rengi günlerce mürekkep renginde aktı.
Yüzlerce cami yerle bir edildi. Şu anda ayakta kalan eserler, muhteşem zerafetinden ve
görkeminden dolayı, en zalim ve gaddar insanın bile yok etmeyeceği türden eserler. Bunlarda
kısmi tahribatlarla katedrale dönüştürüldü. Zorla Hristiyanlaştırılmaya çalışıldılar.
Milyonlarca Müslüman toplu kıyıma uğratldı. Endülüs'ü terk etmeyen ve dağlara, köylere
sığınan müslümanlara ‘yerlerinden ayrılmayanlar' veya ‘zulmette kalanlar' mânâsında
‘Müdeccenler' veya ‘Müdecceller' denilmekteydi. 1502 senesinde, Endülüs'te kalan
Müslümanlar, zorla Hristiyanlığı kabul etmek zorunda bırakıldılar. Görünüşte Hristiyan olan,
ancak gerçekte Đslâmiyet'i bırakmayan Endülüslülere ‘Morisko' denilmekteydi. Bir Morisko,
eğer domuz eti yemezse, Cuma günü evini temizlerse, çocuğuna Müslüman ismini verirse,
‘Allah' veya ‘Muhammed' derse, Ramazan ayında kendine sunulan bir yemeği yemezse,

Arabça konuşursa ya da yatak odasında haç bulundurmazsa engizisyon mahkemesine sevk
ediliyordu. Tarihte eşi benzeri görülmemiş ve burada yazmakla sayfalara sığamayacak kadar
çok maddî-mânevî işkence gören Endülüslü Müslümanlar, 1568-1570 seneleri arasında
ayaklandılar. Ancak bir netice elde edemediler. En son 1609 senesinde Đspanya Krallığı
Müslümanları ülkeden çıkarmak için bir sürgün fermanı yayınladı. Yaklaşık beş yüz bin
Müslüman beş sene içerisinde Đspanya'nın dışına çıkartıldılar. Mallarına ve mülklerine el
konuldu. Bir kısmı sürgün esnasında hayatını kaybetti. Müslümanlarla aynı akıbete düçar olan
Yahudiler de Osmanlı’nın himayesine sığındılar. Endülüslü Müslümanların çok küçük bir
grubu Osmanlı'ya sığındı. Büyük bir kısmı Kuzey Afrika'ya yerleşti. Bir kısmı da Fransa ve
Đtalya üzerinden geçerek Đstanbul, Bursa, Adana, Belgrad ve Selanik gibi Osmanlı şehirlerine
yerleştiler. Sultan 1. Ahmed, Đstanbul'a gelen Endülüslü Müslümanları Galata semtine
yerleştirmiş, hatta onlar için Arab Câmii isminde bir câmi de inşa ettirmiştir.
SEVĐLLA / ĐŞBĐLĐYYE
Madrit’ten başlayan ve Kurtuba üzerinden devam eden 550 km.lik otobüs yolculuğumuzdan
sonra akşam saatlerinde Sevilla’ya ulaştık. Kent merkezinden 10 km uzaktaki sakin bir
mahalle arasındaki Covadonga Otelde konakladık. Sakin temiz bir otel. Bu otelin de
kahvaltısı Madrit oteli gibiydi.
Đspanya Endülüs eyaletinin başkenti olan kentin Đsmi Đslami Dönemde Đşbiliye olarak anılır.
Tarih içindeki en kozmopolit kentlerden biridir.
Kent içinden iki kol halinde geçen Guadalquvir nehrinin batı yakasında kurulu bulunan, Atlas
Okyanusundan 90 km içeride bir iç liman kentidir. Bu içeride oluş stratejik güvenlik
bakımından oldukça önemlidir. Yeni Dünya’ya keşif seferleri bu liman üzerinden olmuştur.
Yeni dünyadan gasbedilen değerli taşlar ve madenler de bu korunaklı iç limana getirilmiştir.
Sendikal hakların en yüksek olduğu ülke olan Đspanya’da sağ parti hükümeti kurmasına
rağmen Sevilla, sol’un kalesi olarak kalmıştır.
Kentin önemli sembollerinden biri olan Kalatrava Köprüsü, büyük nehir üzerindeki simetrik
olmayan duruşu ve şaha kalkmış bir yay şeklindeki yere bağlı halatlarıyla, dünyanın farklı
mimaride yapılan köprülerindendir. Bu nehir üzerinde başkaca modern köprüler de vardır.
Şehrin yeni önemli imar atılımı 1992 EXPO nedeniyle yapılmıştır. Bu köprü de o zaman
yapılan yapılardan. Kent sülietinde birkaç otel ve Ulu Cami minaresinden başka yüksek yapı
neredeyse yok. Çevre yerleşim birimleriyle beraber 1 milyon 758 bin nüfusu bulunuyor.
Endülüs Emevileri dağıldıktan sonra ortaya çıkan 21 emirlik içinde en kuvvetli emirlik olan
Đşbiliye’deki emirlik Sevilla Ulu Camiini inşa eder. Müslüman Başkenti iken yapılan Đşbiliye
Ulu Camii, Hristiyan egemenli sonrası neredeyse tamamen tahrip edilerek, mainaresinin üst
bölümü değiştirilerek çan kulesine çevrilmiş, önemli bir bölümü yıkılarak Avrupa’nın üçüncü
büyük Katedrali olan Santa Maria Katedrali inşa edilmiştir. 63 Yıl süren Katedrale
dönüştürme çalışmalarında, kubbede Kolomb’un yeni dünyadan taşıdığı altınlar kullanılmış.
Demir üzerine oyma ve ince el işçiliği ile geniş altıgen kutucuklar içine yazılan Kûfî hatla
yazılmış yazıların bulunduğu on metrelik görkemli Ulu Camii demir kapısı, yok edilemediği
ve tahrip edilemediği için hâla aynı işlevini zamana meydan okurcasına sürdürüyor.

Aslen Kuzey Afrika kökenli bir halk olan Murabıtlar, Endülüs Devletinin parçalanmasını
izleyen karışıklık döneminde, düzenli bir askeri güce sahip olmalarının da verdiği avantajla
kısa sürede Đber Yarımadasının Müslüman bölgelerinin neredeyse tamamını ele geçirdiler.
1090 ve 1147 yılları arasında bugünkü Đspanya'nın büyük bölümü ve Kuzey Afrika'daki bazı
toprakları denetimleri altında tutarak güçlü bir devlet düzeni teşkil ettiler. Önemli fütüvvetler
gerçekleştirdiler. Đlk başlarda güçlerini korusalar da sonraları Hristiyan Đber halklarının
saldırıları ve Kuzey Afrikalı diğer toplulukların çıkarttığı ayaklanmalar yüzünden güçleri gün
geçtikçe tükenen Murabıtlar, kendileri gibi Kuzey Afrika kökenli olan Muvahhidlerin
saldırıları sonucu onların egemenliği altına girerek siyasi egemenliklerini kaybettiler.
Murabıtların son dönemlerini yaşadıkları Valansia kenti hristiyan egemenliğine (1238)
girdikten bir süre sonra Sevilla’da düşer.
Gün içindeki yoğun programdan artakalan bir akşam vakti gittiğimiz Sevilla Kent Merkezinde
dini bayramlardan birinin etkinlikleri devam ediyordu. Yollara sıra sıra dizilmiş ahşap
sandalyeler, bordo kumaşlarla bölünmüş platformlar ve sahnenin cadde üzerine kurulu
bulunduğu akşamki etkinliklere, koyu renk en güzel elbiselerini giyerek, binlerce aile
çocuklarıyla beraber katılmışlardı. Đsa a.s. son haftası ‘Kutsal Hafta/ Semana Santa’ Paskalya
etkinliklerinin son gününün yaşandığı ve yaşatıldığı tasvirlerde çarmıhtaki Đsa figürü
üzerinden bir matem gece geç saatlere kadar devam ediyor. Sembolik öneme sahip kıyafetler
giymiş katılımcıların, gruplar halinde Hıristiyan dinine ait sahneleri temsil ederek müzik
eşliğinde yürüdüğü görülüyor. Siyah kıyafetli, siyah sivri külahı omzuna kadar kafasını
kapatan sadece gözleri görünen tipler oldukça dikkat çekiciydi. Bando ekibi gibi giyinmiş
yaya orkestra, mavi ve kırmızı başlıklar giymiş kilise görevlilerinin önünde, alaya öncülük
ediyor. Arkadan gelen siyah kıyafetler giymiş ve dantelli başlıklar takmış "yas tutan
kadınlar", arkadan gelen çarmıha gerilmiş Đsa heykelinin önünde yürüyor. Yerli ve yabancı
halkın yoğun ilgi gösterdiği bu törenler, özellikle Endülüs olmak üzere, Đspanya'nın pek çok
yerinde bir hafta boyunca sürüyor. Ülke genelinde yapılan etkinliklerin en görkemlisi
Sevilla’da yapılıyormuş.
Sevilla’da Al Kazar (El Kasr) adıyla bir de saray bulunuyor. Bu saray mimari özellikleri ve
tezyinatı bakımından El Hamra Sarayının küçültülmüş ikiz kardeşi gibidir.
Sevilla’da büyük nehrin kenarında, eski köprünün başlangıcında on iki köşeli bir Altın Kule
bulunuyor. EL Kazar’ın devamı olarak sur bitimine yapılan bu kule de şu anda ayakta duran
önemli Đslam eserlerinden. Bakıldığında altından eser kalmasa da 1220 yıllarında yapılan
kulenin tuğlaları altınla bezeliymiş. Cinsiyeti ve mezarı şaibeli olan Kristof Kolomb’un ilk
hareket noktası ve getirdiği altınların korunduğu yer de bu kuleymiş.
Kent merkezinde ve büyük nehrin kıyısında boğa güreş arenaları ve önemli tarihi yapılar
bulunuyor.

Yazan: Osman Gerçek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/dusunce-gunlugu/endulus-izlenimleri-3-h2839.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Endülüs izlenimleri (4)
Osman Gerçek'in Endülüs izlenimleri....

22 Ağustos 2013 Perşembe 12:22

GIRNATA ve EL HAMRA SARAYI
Sevilla’dan 300 km uzakta bulunan Gıranada’ya gitmek üzere kahvaltı sonrası otelden
hareket ettik. Geniş otobanlardan ve tarım arazilerinin arasından geçerek Gırnata’ya geldik.
Şehrin genel yerleşimi ve sanayi kuruluşları düz ve geniş bir ovada bulunuyor. Bu geniş
ovanın etrafı fazla yüksek olmayan dağlarla çevrili. Kent merkezinin güneyinde ise daha
yüksek ve kayak yapılabilen Sierra Neveda sıradağları bulunuyor. Bu sıradağların en yüksek
noktası 3478 metredir ve Đsviçre Alplerinden sonra Avrupa’nın en yüksek noktasıdı . Aynı
isimle ABD Kalifornya’da da karlı bir sıradağ vardır.
Grenada kelime olarak nardan türemiş bir isimdir. Dünyanın en güzel narları burada yetişir.
Đspanyol bayrağında da nar figürü vardır. 1492’ye kadar Müslümanların yediği nar,
sonrasında Hristiyanlara nasib olmuştur.
Duvarlarında 10 bin kez ‘lagalibe illallah’ yazan el Hamra sarayı dünyanın en çok ziyaret
edilen sarayı özelliğine sahip.
Dünyanın en iyi zeytinyağı burada üretiliyor. Đkilimi sebebiyle dünyanın en güzel ahşap
enstrumanları da burada yapılıyor. Buranın ahşabı, ikliminden dolayı işlemenin kolay
olmasının yanı sıra açma yapmıyor ve genleşmiyor. Avrupa’ya tarımı Đspanya’da 800 yıl
hüküm süren Endülüslü Müslümanlar öğretmiştir.
GRENADA –KAYSERĐ BENZERLĐĞĐ
Avrupa’nın en zengin ikinci kenti olan (Kişi Başına Gelir: 62 bin dolar) Grenada coğrafik ve
tabii yapı itibarıyla, güney sırtını karlı Erciyes’e vermiş etrafı küçük sıradağlarla çevrili geniş
ovada bulunan Kayseri’yi andırıyor. Hava ve su bakımından, en temiz ve sağlıklı ortam
buradadır. Buraya yapılan Elhamra sarayı ile dünyada, optimal bir buluşma noktası, minimal
bir cennet hayalini dünyada tatma arzusu vardır.

Aynı Kayseri’de olduğu gibi, kent yerleşim yeri ve karlı dağ arasındaki yükseltilerde
oluşturulan ‘bağ evleri’nin mekanına da ‘elhamra’ sarayı kondurulmuş. Đspanya’da musluktan
akan suyunun içilebildiği tek şehir de Grenada, tıpkı Kayseri gibi.
GRENADA’DA KAYSERĐ ÇARŞISI
Gırnata’da bulunan Ulucami yıkılarak yerine kondurulan dev Katedral’in hemen bitişiğinde
bulunan, daha çok Kuzey Afrikalı Müslüman küçük esnafın işlettiği Đpekçiler çarşısının
arkasında tol bir giriş ve çıkışı bulunan kapalı çarşıyı andıran bir çarşı bulunuyor. Đnanması
zor ama bu çarşının adı : Kayseri Çarşısı : El Caiceria. Bu Çarşıda daha çok hediyelik eşya ve
bir kısım tekstil ürünleri satılıyor.
Kayseri Çarşısının ve Katedralin arkasından caddeden geçildiğinde, Müslüman esnafın
işlettiği dükkanların bulunduğu yukarı doğru çıkan bir küçük cadde bulunuyor. Bu küçük
caddede sağlı sollu hediyelik eşya ve tekstil ürünler satıldığı gibi, helal cafe, helal pizza, helal
döner satan yerlerde bulunuyor. Ayrıca Takwa Mescidi adında küçük bir camii de bu sokağın
yakınında. Cuma namazına yetişemesek de namaz sonrası öğle namazını kıldığımız bu
mescidde Morocco’lu Müslümanlarla tanıştık. Aylık namaz vakitlerinin bulunduğu bir listeyi
de elimize tutuşturdular.
MUHTEŞEM EL HAMRA SARAYI
El Hamra Sarayını ziyaret edebilmek için haftalar öncesinden rezervasyon yaptırıp, belirlenen
gün ve saatte daha önceden alınan biletlerle giriş yapmak ve ziyareti belirlenen sürede
sonlandırmak gerekiyor. Ayrıca gezi esnasında her gruba kulaklıklar verilerek, iki de Đspanyol
rehber tahsis ediliyor. Bu rehberler sadece prosedür gereği ve sadece grupla beraber
geziyorlar. Sarayla ilgili bilgilendirmeleri ise kendi rehberimiz yaka mikrofonundan
kulaklıklarımıza konuşarak yapıyor.
1236 Yılında Kurtuba’nın, 1948 yılında Sevilla’nın elimizden çıkarak, Hristiyan
Kastilyalıların eline geçmesi ve Endülüs’de sığınabildiğimiz son kale Gırnata /Grenada’da
kurulan Gırnata Emirliği’nin geri çekilme ve mağlubiyet döneminden sonra ortaya çıkardığı
en önemli eser: El Hamra Sarayı. Endülüs genelindeki Müslüman mağlubiyetinin ve geri
çekilmenin tesellisi olarak yapılan ve sarayın Elçiler Salonına 10 bin kez ‘La Galibe Đllallah’
yazılan bu muhteşem eser, adeta dünyanın mugalliplere kalmayacağını isbat ediyor.
Sultan Beni Ahmer, 3. Fernando ile Gırnata’da kalmak üzere pazarlık eder. Kırmızı sakallı
Sultan’ın Elhamra (kırmızı) sarayını lakabına izafeten böyle adlandırdığı da söylenir.
Gırnata’da adeta bir lale devri başlar. Gırnata emirliği Đspanya’da kurulan en son ve en uzun
süren Đslam Devletidir.
Gırnata Sultanlarının genç yaşta ölmeleri ve saray entrikaları gibi nedenlerle sarayın yapımı
1400 yılına kadar sürer.
Endülüslü Müslümanların son sığınağı olan Gırnata’da 1232 yılında kurulan Beni Ahmer
veya Beni Nasr Devleti zamanında yapılan El Hamra Sarayı’nın bir kısım bölümleri yok
edilip tahrip edilse bile şu anki varlığıyla Endülüs’te yapılan en güzel eser olma ünvanına
sahip.

Sultan Yusuf’un 20 yıllık emirliği döneminde sarayın önemli bir kısmı sona erer. Sultan
Yusuf’un yakın arkadaşı Kastilya Kralı zalim Pedro, sarayı gördüğünde adeta büyülenir.
Binlerce zenaatkarın ince detaylar üzerine arı gibi çalıştıklarını gördüğünde, aynı ustaların
kendisi için Sevilla’da da bir saray yapmasını ister. Hristiyan sembolizminin de kullanıldığı
Sevilla’daki Al Kazar (el Kasr)’ın oluşumu da bu şekilde gerçekleşir.
Endülüs Đslam sanatını meydana getiren ve Elhamra gibi zirve bir yapıtı ortaya koyan
Müslüman sanatkârlar, özellikle son dönemlerde Hıristiyan krallara da hizmet vermişlerdir.
Müslüman ve Hıristiyan ustaların birlikte meydana getirdikleri, Đslam Sanatının Hıristiyan
Sanatına uygulanmış biçimi olan bu üsluba Mudejar (Müdeccen) adı verilmektedir.
Đslam aklı’nın en ihtişamlı yapıtlarından olan Elhamra’daki kabartmalarda Horasani harcı
kalıplara dökülerek yüzlerce değişik uygulamalar yapılır. Horasanlı Türklerin buluşu olan bu
harc, yumurta akı, peynir, reçine, pişmiş toprak gibi katkı maddelerinden meydana gelir. Çok
kuvvetli ve suya dayanıklı bir bileşimdir.
Hayatın başlangıcını ifade eden su ve sağlamlığı ve uzun süre kalıcılığı ile kainatı sembolize
eden istiridye formu, Müslüman sanatkarlar tarafından Elhamra’nın mukarnaslerında ilk kez
kullanılmıştır. Đslam Sanatının resim ve heykele mesafeli duruşu, bitkisel ve geometrik
şekillerin soyut sembolizminin önünü sısnırsız bir şekilde açmış ve Elhamra’da bunun en
güzel örnekleri verilmiştir. Endülüs, mimari sanatlar yanı sıra musiki alanında da Avrupa’ya
önemli etkileri olmuştur.
Elhamra sarayı müctemilatında 1200 kişi yaşıyordu.
Dünyanın en çok ziyaret edilen sarayı olan Elhamra, Gırnata’ya hakim bir tepe üzerindeki
düzlükte, başlangıçta savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. Bu yüzden dışarıdan biraz
hantal ve kaba görünür. Fakat gösterişsiz ve hantal kale duvarlarının içinde eşsiz güzellikte bir
sarayla karşılaşılır. Duvarlarında kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için adına
da Elhamra, yani “Kırmızı” denmiştir.
Beni Ahmer Emirleri yeni yapılarla kaleyi büyüttüler. Böylece Elhamra, saray ve köşklerden
kurulmuş bir yapılar topluluğu haline geldi. Sarayların içi kadar avluları da güzeldir.
Bunlardan en güzelleri uzun bir havuzla süslü olan El-Bürke avlusu, döşemesi mermer kaplı
Meksuar Avlusu ve Arslanlı Avlu’dur. Dünyanın en güzel mukarnasları buradadır.
Her bir bölmede ve mekanda duvarlara yazılmış hat yazıları ve süslemeler, diğer mekanlara
geçişlerde farklılaşarak devam ediyor. Mimari olarak simetrik yapı ve oluşumlar, mükemmel
bir perspektifle desteklenmiş.
Arslanlı Avlu, 1354-1359 yılları arasında hüküm süren V. Muhammed zamanında yapılmıştır.
Avlunun ortasındaki yuvarlak havuzu çevreleyen 12 arslan vardır. Havuzun ortasındaki
fıskiyeden fışkıran sular, çevredeki revakların kemerlerine benzer kıvrımlar yaparak
dökülürler. Birbirine dik olan Arslanlı Avlu ile El-Bürke Avlusu’nun etrafındaki salonlar
eşsiz güzelliktedir. Birinci avlu 36 metre uzunluktadır. Bu avlunun iki büyük kenarı üzerine
açılmış karşılıklı kapılardan yan salonlara geçilir. Avlunun kuzey ve güneyinde bulunan yedi
kemerli galerinin süslemeleri göz kamaştırıcı güzelliktedir. Avlunun kuzey kenarındaki
kapısından bir dehlize ve oradan da Elçiler Divanhanesine geçilir. Bu salonun kenarları 11,24
metre, yüksekliği 18 metre, duvarlarının kalınlığı ise 3 metredir. Bu kalınlık yüzünden
pencereler birer oda görünüşündedir.

Masal dünyasını andıran Alhamra’nın kapalı mekanlarından açık alana çıkıldığında farklı bir
sürprizle karşılaşıyorsunuz. Kademeli geniş taraçalar şeklinde oluşturulan teraslı bahçelerde
yüzlerce çeşit ağaç, çiçek ve bitki türünün envai çeşidini uyumlu bir peyzajla nasıl
tablolaştırıldığına tanık oluyorsunuz. Huzur ve rahatlık veren her bir bölümdeki farklı koku ve
zerafet, kapalı mekandaki ‘kul yapımı’ ihtişamı bir anda gölgede bırakarak ‘Allah’ın eseri’
olan yeşilin milyonlarca tonu arasında cennet bahçeleri güzelliğinde koku ve lezzet
ortamında, gözleri ve gönülleri büyüleyen bir tablo oluşturuyor. Su ve yeşilin tonları her
aşamada doğal bir iklimlendirme sağlamakta. Şu anda görmekte olduğumuz manzara, 700
sene önceki ilk orjinalinin belki de binde biri mesabesinde. ‘Cennet’ül Arifin’ denilen
bahçeler arasındaki yazlık saray bölümü, avlular dışında ferahlatıcı yeşil alanlar, fıskiyeli
havuzlar, akar çeşmeler ve bahçelerden ibarettir.
Botanik alimlerinin ve Đbni Sina’nın bitki üzerine yaptığı çalışmalar burada nevş’ü nemâ
bulmuştur.
Girift bir yapıya sahip olan Elhamra Sarayı, mahremiyet esasına dayalı birbiriyle bağlantılı
sayısız odalar ve salonlar, bu mekanların arasında yer alan avlularla beraber, insanın kendini
bakmaktan alıkoyamadığı yüzlerce taç kapılar, mukarnaslar, rengarenk seramiklerle, yapının,
yeşil ve suyla beraber uyumlu bir fotoğrafı sanki.
Elçiler salonundaki 114 yıldız, Kur’andaki sureleri temsil eder. Tezyinatta, Đran, Çin ve Hind
sanatı mezcedilmiştir.
Elhamra Sarayı, zarif ve zengin süslemeleri, bahçeleri ve havuzlarıyla bir şiir gibidir. Fakat
Şarlken Endülüs’ü zaptedince sarayın bir bölümünü yıktırdı ve yerine Rönesans üslubunda bir
saray yaptırmak istedi. 1522′deki bir depremde, 1590′daki bir patlamada saray bir miktar daha
hasar görmüştür. Ancak, 19. yüzyıl ortalarından itibaren korunmaya alınmış ve günümüze dek
gelebilmiştir.
Bu eser Hristiyan hakimiyetinde yerle bir edilebilir, ortadan kaldırılabilirdi. Ne kadar kinle
yüklü olursa olsun, hiçbir, akıl, vicdan ve iz’an bu muazzam eseri yok edecek kadar sanat,
zerafet ve estetik düşmanı olamaz.
Sarayın her santimetre kare alanı, ince ve zarif oymalarla, desenler ve insanı şaşkına çeviren
tezyinatla süslenmiş. Bu kadar değişik malzemenin, uyumlu renklerle hangi mahir ustaların
elinde mükemmel bir esere dönüştüğünün şaşkınlığı aynı zamanda bu sanatı gözlemleyen
Müslüman zihinde bir özgüven de oluşturmuyor değil. Tek ve Kendinden başka mutlak Galip
olmayan Allah’ın kullarının, mağlubiyet anında bile ortaya koyabilecekleri mükemmel
eserleri, Đslam Medeniyetinin, Batı’ya kafasına çaka çaka kabul ettirdiği en güzel birikimi.
‘La Galibe Đllallah’ lafzının zikre dönüşüp, duvardan tavana, kapıdan pencereye, sütundan
mukarnasa, muhtelif malzemelerle nakşedilmesi, zikrin sanat ve estetikle oluşturduğu uyumlu
birlikteliği de gözler önüne seriyor.
Sarayın bitişiğindeki Cami yıkılarak onun yerine ortamdan uyumsuz, absürt ve hantal bir
kadetral yapılmış.
V. Karlos tarafından Elhamra’nın bitişiğine yapılan saray ise bununla boy ölçüşmek şöyle
dursun, hilkat garibesi yapısıyla dikkat çekmektedir.

Son Gırnata Sultanı Ebu Abdullah tahta oğlunu geçirir ve oğlunu ihtida eden yabancı bir
gelinle evlendirir. Daha sonra döner ve oğlundan emirliği geri alır. Oğulun babasına karşı olan
bu kini, onu hristiyanlarla ittifak yapıp babasını yıkmaya götürecektir. Hristiyan saldırıları
sonucu Elhamra’ya sıkışan baba Ebu Abdullah, fazla dayanamaz ve halkının hayatı
karşılığında sarayın anahtarlarını Đsabel’e teslim eder. (2 Ocak 1492) 6 Ay içinde bütün
Müslümanlar malvarlıklarını bırakarak yarımadayı terk edeceklerdir. Müslümanların hüküm
sürdüğü 8 asırlık mazi hüzünlü bir şekilde sona erecektir. Bu tarihten sonra Yahudiler de
Müslümanlarla aynı kaderi paylaşacaktır.
Gırnata Đslam Devleti’nin egemenliğinin son yıllarında Akdeniz’in Batısında deniz üzerinde
egemenlik kurmaya çalışan Avrupa ve Kuzey Afrika arasında mekik dokuyan ve namları
yavaş yavaş yayılmaya başlayan Midilli’li Yakup ağanın dört oğlu vardır: Đshak, Oruç, Hızır
ve Đlyas reisler. Đspanya ve Avrupa kalelerinden yağmaladığı ganimetleri Kuzey Afrika’ya
getirirler ve burada söz sahibi olmaya başlarlar. Deniz ticaretinde kullanılan yüklü gemilere el
koyup, Avrupa’nın deniz ticaretini önemli ölçüde sekteye uğratırlar. Endülüs’ü terk etmek
durumunda kalan Müslümanların güvenle kuzey Afrikaya geçmelerine önemli katkılar
sağlarlar. Ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi de Piri Reis himayesinde Yavuz Sultan Selim’e
armağan ederler. Oruç Reis, Đspanyollarının kolonileştirdiği Cezayir kentlerini ele geçirerek
Cezayir Emirliğini eder. Đlyas Reis Rodoslu şövalyelerce öldürülürken, Đspanyolların
Cezayir’i geri almak için başlattıkları taarruzda da Đshak ve Oruç Reis öldürülür. Hızır reis
Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp, hutbelerde adını okutarak, biatını yeniler. Bunun
üzerine Hızır Reis Cezayir Beylerbeyi makamına getirilir. 1519’da Đspanyol Donanmasını ağır
bir yenilgiye uğratır ve Osmanlı Kaptanı Deryalığına kadar yükselerek, Barbaros lakaplı
‘Hayrettin Paşa’ namıyla Akdeniz’i Osmanlı gölü haline getirir.
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MALAGA – MARBELLA
Sevilla’dan yaklaşık 300 km mesafedeki Malaka ve Marbella kıyı Akdeniz kentlerini görmek
üzere sabah kahvaltı sonrası yola çıktık.
Kent merkezinde 567 bin kişinin yaşadığı Malaga kıyılarında dünyanın en güzel tuzu
üretiliyormuş. Dünyada jet sosyetenin ve arap şeyhleri dahil birçok zenginin villalarının,
konutlarının olduğu marka bir kıyı kasabası, Malaka. Ayrıca bu zenginlerin tekneleri ve mega
yatları da burada bulunur. Villaların gayrı menkul değeri oldukça yüksektir. Avrupa’nın
sıcağa ve güneşe hasret kuzey ülkelerinin tercihli tatil beldesidir. Đngilizler ve Almanlar
yoğunlukta olup, bu dillerin kullanımı bu kentte yaygındır. 157 km toplam plaj kıyısı vardır.
Yeşil alanı da oldukça fazladır. Guadal Medine nehri buradadır.

Đspanyol Ressam Picasso’nun doğduğu kenttir. Kent merkezinde doğduğu ev ve kendi adına
müzesi bulunmaktadır.
Kentin kıyısında yükselen teperlerden birinde 100 km. batıdaki Cebeli Tarık boğazının
güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan Gibralfora Kalesi bulunur. Kıyıları ve kent
panoromasını gözlemlemek için çok güzel bir mekan. Kent içindeki daha küçük bir tepe
üzerine kurulan Endülüs dönemi Al Cazaba kalesi ve Roma antik tiyatrosu kalıntıları vardır.
Malaga Kenti, Cebel-i Tark’ın Đspanya yakasında bulunuyor. Akdeniz’in önemli liman kenti
olan Malaga son Gırnata Sultanlığının önemli kalesidir. Cebel-i Tarık boğazının genişliği 14
km. dir. Bu boğaz, Đngiltere ve Đspanya arasında hâlâ ihtilafı olan bir bölge. 30 Bin nüfuslu
Şehir halkı Đngiltere’ye bağlı bir koloni gibi yaşamayı seçtiğinden, siyasi statü olarak
Đngiltere’ye bağlı kalmaya devam ediyor. Geçişlerde Đngiliz vizesi gerekmektedir. Dünyanın
en çok turist alan bölgesidir. Yılın 320 günü mutlaka güneşli olan Malaga’da ‘güneş garantili
tatil’ satışları yapılmaktadır.
MARBELLA, Malaga kentinden biraz daha batıda bulunan bir Endülüs kentidir. Turizm
özellikleri bakımından Malaga’ya çok yakındır. Çok lüks otellerin ve tatil köylerinin
bulunduğu bu ultra lüks turizm merkezi bir çok ünlü tarafından tercih edilen bir mekan.
Mevsim gereği kent oldukça sakin. Yaz aylarında iğne atsan yere düşmezmiş.
Deniz kıyısına yakın bir parkın devamında 1989’yılında ölen Đspanyalı Salvador Dali’ye ait
10 parça heykel açık havada sergileniyor. 85 Yaşında ölen sürrealist ressam Salvador Dali,
faşist diktatör Franko’nun önemli destekçilerinden olduğu için, hayatı boyunca yönetim
tarafından sürekli desteklenmiştir. ‘Matematik ve bilim, bize Tanrı’nın olması gerektiğini
anlatıyor ama ben inanmıyorum’ diyen Dali, kendisinin Endülüslü ve Arap kökenli olduğunu
iddia ediyor.
Marbella’nın sakin ve temiz sokaklarında gezerken tabelasında Arapça ‘helal’ yazan bir
dönerci dükkanına rastlıyoruz. Helal bir Türkiş döner dükkanını görmenin mutluluğuyla
dükkana giriyoruz. Đngilizce anlaşmaya çalışsak da bizim Türk olduğumuzu geç fark ediyor,
Elazığlı keko. Yenebilecek helal dürümlerden paket yaptırıyoruz fakat ‘helal’ yazan dükkanda
envai çeşit içecek şarapları görünce de şaşırıyoruz.

Đspanya’da ‘herşey dahil’ turizm yapmak yasaktır. Ülkemizde ise yabancı turistler için tam
tersi bir uygulama vardır. Böyle olunca da 100 bin turistin getirdiği parayı 5000 Türk yurd
dışına bırakıyor. Çok düşük rakamlara 300 dolara, ülkemizde bir hafta konaklayabilen
turistler, ekonomiyi canlandıracak bir serbesti ile esnaf ve tarihi yerlere hiçbir katkı da
sağlamadan ülkemizi terk edebiliyorlar. Yurt dışında ‘herşey dahil’ turizm yapılmadığı için
organizasyon bedeli kadarda neredeyse ekstre ücretler vermek durumunda kalıyorsunuz. Öğle
ve akşam yemekleri için genelde restaurantlara yönlendiriliyorsunuz. Tüm turizm
organizasyonu gelen kişinin daha çok para bırakmasına yöneliktir. Bu da turizm adına sıcak
para ve istihdam demektir. Böylece butik bir turizm tarzı oluşuyor.
BOĞA GÜREŞĐ
Đspanya deyince ilk akla gelen, arenalardaki meşhur kanlı boğa güreşleri ve azgın boğaların
önlerine katarak kovaladığı can havliyle kaçan kalabalıklar akla geliyor.
Antik Yunan ve Roma’nın öldürücü galdyatör yetiştirme geleneği, Đspanya’da boğa güreşi
eğitiminde de tatbik edilen bir eğitimdir. Gladyatör eğitimde aslan ve kaplan’ı alt etme
eğitimi, Đspanyol boğa güreşinin de esin kaynağıdır.
Đspanya Boğa ile özdeşleşmiş bir toplumdur. Boğanın derisi açıldığında Đspanya haritasını
çağrıştırmış. Boğa: tora, torido: boğa güreşi anlamına geliyor.
16. Yüzyıldan itibaren Đspanya’da gelenekselleşerek devam eden boğa güreşleri, güç ve
iktidarın sembolü olarak değerlendiriliyor. Kralın askerlerinden biri olan matador, şovalyelik
ünvanı alabilmek için çok özel eğitimlerden geçerek savaş sanatı konusunda yetiştiriliyor.
Kral ve aristokrat kesimin özel yerlerinde yer aldığı arenalarda nefesli çalgılarla çalınan,
dehşet, korku, coşku ve yüreklendirici müziklerle izleyiciler ve matador yönlendiriliyor.
Birçok matadoru öldürmüş veya sakat bırakmış olan özel yetiştirme devasa boğalar kendi
kapısından arenaya çıkarken, matador da kendi kapısından arenaya çıkıyor. Üçüncü kapı ise
ölen boğanın veya matadorun ölü veya yaralı olarak çıkarıldığı kapı. Bir boğanın üç
matadoru, üç de yardımcısı olur. Đspanyolların aile ve çocuklarıyla pikniğe gider gibi akın
ettikleri arenalarda kanı ve dehşeti, korkuyu ve sevinci birlikte yaşıyorlar.
Arenaya önce pembe pelerinle stajyer matadorlar çıkarak küçük acemi boğaları oyalar ve
ortamı, seyircileri ısındırmaya çalışırlar. Sonra da okçu şovalyeler sırtındaki kında bulunan 3
çift okla boğayı alt etmeye çalışırlar, Arena ve seyirciler arasında bir engel olsa da seyircilerin
arenaya atlayarak boğayı kızdırma hakları vardır. Bazen boğalarında seyircilerin arasına
dalma hakkı olduğu gibi. Zırhlı şovalyer 6 okunu sırayla boğanın sırtı ile boynu arasındaki şah
damarına isabet ettirmeye çalışır. 6 Hakkını kullanarak boğayı yorup öldürmesi gerekir.
Değişen müziğin temposu altında, ‘oley’ çığlıkları içinde yorulan ve yaralanan boğayı coşku
içinde öldürmüşse ne alâ. Öldürememişse bu kez arenaya matador çıkar. Matador boğayı
üzerine çekmeye çalışır. Şovalyenin öldüremediği yorgun boğayı, pembe pelerini ve yakın
markaj kıvrak figür ve hareketleriyle daha da kızgın hale getirip, çıldırtmaya çalışır. Matador,
pembe pelerini ve kılıcını bırakarak, bu kez eline kırmızı pelerin ve ince, hafif Toledo kılıcını
alır. Artık boğaya son darbeyi indirme sırası gelmiştir. Boğa ile matador arasında ölüm –
kalım mücadelesi devam ederken müzikle beraber tüm seyirciler susmuş ve son nefes kanının
boğadan mı yoksa matadordan mı çıkacağını pür dikkat beklemektedir. Düello sahnesinde
matadorun tek hamle şansı vardır. Tek hamleyle boğayı şah damarından vurup öldürürse tüm
seyircilerin çığlıkları hat safaya çıkacaktır. Muzaffer matador sağ eliyle mendilini cebinden
çıkarıp sallarsa Krala teşekkür etmiş demektir. Kral mücadeleyi beğenmişse o da eline aldığı

beyaz mendilini sallar. Bunun üzerine matador yerde cansız yatan boğanın sağ kulağını kesip
sallar. Kral ikinci kez mendilini sallarsa bu kez sol kulağını da kesip sallar ve kraldan büyük
ikramiye ve taltifi kazanmış olur. Seyircilerde bu coşkuya arenaya güller atarak ortak olur.
Đspanyolların milli çılgınlıkları olan bu oyun 2 yıl önce Katalonya bölgesinde yasaklandı fakat
diğer kentlerdeki onbinlerce kişilik kalabalıkları alan arenalarda bu çılgın coşku bütün
dehşetiyle devam etmektedir.
Flemenko:
Đspanya denince, akla ilk gelen boğa güreşi ve flemonkodur. Endülüs Dönemine dayandırılan
folklorik bir halk dansı olan flemenko, Đspanya’da önemli bir müzik kültürü. Turistik formata
dönüşse de köken itibarıyla, Berberi, Hind, Çingene ve yerel toplulukların ortak kültürünün
bir yansıması olarak ortaya çıkmış. Dans formları itibarıyla Orient etkisi fazlaca görülür. Usta
bir gitarcı, ve gerektiğinde topuklu ayakkabılarının ökçe ve tabanıyla ritmi zenginleştiren
şarkıcı ve danscılardan müteşekkil bir özgün dans türüdür, flemenko.
Dünyaca ünlü müzisyenlerden Rodrigo’da Đspanyalıdır. 1999 Yılında ölen ve Faşist
Franko’nun önemli müttefiki olan bu müzisyenin en ünlü eseri ‘Gitar Konçertosu’dur. Hala
birçok kez dinlenilse de usandırmayan bu Rodrigo’nun çok ünlü gitar konçertosunu, 1972’de
idam edilen Deniz Gezmiş, ipe giderken son isteği olarak, demli bir çay ve tüten bir sigara
eşliğinde dinlemek istemiş, ne yazık ki bu isteği yerine getirilmemişti.
TOLEDO
Dönüş yolculuğumuzda, Sevilla’dan Madrit’e giderken uğramamız gereken önemli bir kent
daha vardı: Toledo. Müslüman Endülüslülerin elinden çıkan ilk kaybedilen kent olan Toledo,
Müslümanlarca Tuleytula olarak bilinmekteydi. Avrupa’nın kültür başkenti olan Toledo’ya
önemli br turist akını vardır. 370 yıl Müslümanların egemenliğinde kalan kent, Kurtuba
başkent olduktan sonra merkezilik özelliğini kaybetmiştir.
Unesco tarafından şehrin her tarafı sit alanı ilan edilerek, 1980’de başlayan restorasyon
çalışmalarıyla diri bir tarihi kent şekline dönüştürüldü.
Toledo, dünyanın en önemli kültür kenti olup, 16. Yüzyıla kadar Đspanya’ya başkentlik
yapmış bir şehir.
16. Yüzyıla kadar Katolik dünyadaki etkisi ve nüfuzu, dini, idari ve merkezi açıdan
Toledo’nun Vatikan’dan öncedir.
Elhamra Sarayını yapan bir kısım ustalar Toledo’dan gitmiştir. Çeliğe su vererek güçlendirme
ve dayanıklılığını artırma işçiliğinin merkezi de Toledo’dur. Bıçak ve kılıçlarıyla ünlü Toledo,
aynı zamanda Avrupa’nın silah ve zırh üretim üssü olarak önemli bir yere sahipmiş.
Endülüs’ün tüm kentlerinde olduğu gibi burada da el kazar sarayı bulunuyor. Dört kuleli bu
saray Müslümanların yaptıkları elkazar yıkıldıktan sonra II. Felipe yine ‘elkazar’ ismiyle
yeniden yapılan saray.
Etrafından Tajo nehir geçen bir vadinin tepe noktasındaki geniş düzlüğe kurulan Toledo kenti
de etrafı kalın surlarla çevrili bir suriçi medeniyeti aslında.

Đber yarımadasında Müslüman egemenliği devam ettiği sürece, Toledo kaybedildikten sonra
bile Müslümanlar bu bölgede 1492’ye kadar güven içinde yaşadılar.
Uzaktan bakıldığında bir tepenin etrafını çeviren kalın surların içindeki tarihi yapılar ve doğal
güzelliği bakımından sanki iki avuç içinde havaya kaldırılmış biblo bir kent. Müslümanların
yaptığı kalenin içine yine Toja nehri üzerine Müslümanlar tarafından yapılan iki taş köprü ile
girilebiliyor.
Surların içi ise neredeyse tamamen tarihi yapılarla dolu. Restorasyon malzemesi kullanılırken
veya yeni yapılar yapılırken tarihi dokuya uyumu ön planda tutulmuş.
Kent Merkezindeki yüzlerce yıllık tarihi yapılar ve kentin genel görüntüsü, cancanlı ve ışıltılı
batı kentlerinden çok Doğu Đslam kentlerini andırıyor. Đnce, dar ve yokuş cadde ve sokak
kenarlarındaki tarihi taş evlerin altlarındaki hediyelik eşya dükkanlarının arasında yıkılan Ulu
Camiinin yerine yapılan Katedrali görmeye gidiyoruz. Kentin tam orta yerinde, devasa
büyüklükte yapılan bu Kadetral, uzaktan bakıldığında en hakim yapı olarak görülüyor.
Đspanya Krallığının Kurtubadaki tahribatı kadar bir tahribat yaşanmaz Toledo’da.
Müslümanların elinden çıktıktan sonra kiliseye çevrilen Ulu Cami bir müddet daha yapısal
varlığını korur.
Kastilya eyaletinin başkenti olan Toledo, aslında ülkenin başkenti Madrid’e kaydırılsa da gizli
başkent olma özelliğini korumuştur, Đstanbul’un konumu gibi. Toledo, aynı zamanda dış işleri
sefaretlerinin de merkezi sayılır. Sabaytaycıların çoğunluğunun soy kütüğü buradan başlar.
2011 Yılında Dünya genel hristiyanlar birliği JMC Toledo’da toplandı. Dünya genelinde
okullardan getirilen 5 milyon genç Papa’nın konuşmasını Toledo Kadetralinde dinledi. 1492
yılından sonra aynı zamanda Latin Amerika da Hristiyan oldu. Dünyada şu anda en çok
hristiyan Brezilya’da bulunuyor. Yeni seçilen Latin Amerikalı Papa ile papalık merkezi de
Arjantin’e kaymış oluyor. Kristof Kolomb’un keşfi ve yeni kıtada 300 milyon insanın
barbarca yok edilmesinden sonra bu bölgeler kolonileştirildi. Latin Amerika’da Brezilya
hariç, tüm ülkelerde hâlâ Đspanyolca konuşulur.
Toledo’da Müslümanların yapmış olduğu cami ve minareler yerle bir edilip, üzerine
kondurulan dev kadetralin 400 yıla yayılan bir yapım süreci var. Endülüs Đslam eserlerine
sanki nisbet edercesine yapılan genişletmeler, Kadetralin içinde eklektik özelliği ile dikkat
çekiyor. Loş ve kasvetli iç mekanın yüksek tavanı ve geniş iç hacmi kademeli olarak değişik
krallar zamanında tamamlandığı ve farklı yapı malzemeleri denendiği için, mimari estetik
uyumdan çok, resim ve heykellerin sergilendiği bir müzeyi andırıyor.
Hristiyan öğretisi ve kilise mimarisinde resim ve heykel en önemli ikonik eğitim vasıtası. Dini
ve tarihi olayları sembolize eden ikonlarla Hristiyan ilahiyatının eğitimi verilmiş oluyor. Bu
heykel ve resim betimlemesi çocukluktan başlayarak imgesel olarak zihne işlenmiş oluyor ve
bu imge üzerinden dini bilgiler gelişmiş oluyor. Đsa, Meryem, 12 Havari, Azizler ve bazı dini
kişiliklerin resim ve heykelleri her dönemde usta ressam ve heykeltıraşlara ısmarlama olarak
yaptırılarak, kiliselere, katedrallere eğitim aracı olarak konuluyor. Bu ikonlar üzerinden
tanrısal irtibat kurularak teslis inancı pekiştirilmiş oluyor.
Đspanya’da gotik katedral mimarisinin en önemli eserlerinden olan Toledo Katedrali,
içerisinde bulunan ünlü sanatkarların yapmış olduğu resimler ve heykellerle de meşhur olmuş

bir kadetral. Ünlü ressam el Greco’nun yaptığı ‘el expolio’ (soyunduruluş) isimli ünlü tablo
bu katedralde bulunuyor. Đsa a.s’ın çarmıha götürülürken üzerindeki tek parça kırmızı cübbe
veya kefeni çıkarılmadan önce tasvir edildiği resim, kendinden önce yapılan Đsa resimlerinden
birçok yönüyle ayrılıyor. Önceki dönemlerde yapılan kafasında güneş bulunan daha çok
derinlikli minyatür tarzında yapılan resimlerin aksine üç boyutlu ve yüz ifadesiyle karakter
imajı ön plana çıkarılmış bir tablo. Kudüs - Anadolu hattında bulunmuş, incelemeler yapmış
olan Yunanlı Ressam el Greco (Domenikos Theotokopulos), kilise mimarilerini, heykel ve
resimlerini ve de kayıtlı Hristiyan Đlahiyatı metinlerini okuduktan sonra 1579 yılında üç metre
yüksekliğindeki bu eserini ortaya çıkardı. Her ne kadar fiyat pazarlığı konusunda kiliseyle
mutabakata varamasa da istediği rakamın üçte birine ikna olmak zorunda kaldı. Bu pazarlık
aşamasında Hristiyan ilahiyatçıları alışılagelmişin dışında bu tablo üzerinde olumsuz
yorumlar yapsalar da, kilise duvarına asıldıktan sonra bu Đsa tasviri genel kabul gören bir
karakter oluşturdu ve ondan sonraki ressamlar bu resmi esas alarak Đsa portresi üzerinden
betimlemeler yapmaya başladılar.
Resimde, Đsa kırmızı kıyafetleri içerisinde etrafı işkencecileri ile sarılı olduğu halde huzurlu
yüzü göğe dönük betimlenmiştir. Sol yanında yer alan yeşil kıyafetli bir infaz memuru,
bileğine doladığı halatı çekiştirirken, çarmıha gerilmesine hazırlamak üzere bir elini de onu
soymak amacıyla Đsa’nın elbisesinin yakasına atmıştır. Hemen altında ise çarmıhın isa’nın
ayaklarına çakılacak çivisinin oyuğunu açan sarılı biri görülür. Tam arkasında suçlarcasına
parmağını doğrultmuş siyahlı adam ve elbiseyi kapabilmek için tartışan iki kişinin gerisindeki
kalabalık, ellerinde tuttukları mızrakları ve jest ve mimikleri ile Đsa’yı sıkıştırmış ve
huzursuzluk hissi yaratmaktadırlar.
Yine bir zamanlar kutsal emanetlerin de saklandığı Toledo Katedralinde, sıraların dizili
olduğu kafes içine alınmış rengarenk heykel ve rolyeflerle süslenmiş tavana kadar yükselen
kabartmalarda çarmıhtan indirilen Hz. Đsa’ya ait bir mendil şeklinde üzerinde Đsa tasviri olan
bez figürü tasvir edilmiş. Ki bu bez yüzyıllar boyu bu katedralde kutsal emanetler bölümünde
saklanan ve bu kadetrela üstünlük kazandıran en önemli ögeydi. Ne var ki geçtiğimiz yıllara,
bu mendille ilgili kimyasal test analizinde mendilin sahte olduğu ortaya çıktı ve bu,
kadetralin imaj kaybına uğramasına neden oldu.
Bu katedralin bir bölümünde de Endülüs Emevi Devleti’nin son sancağı sergilenmekte. Üç
metre yüksekliğindeki ve üzerinde Endülüs Emirlerinin isimleri ile ayetler ve Arapça yazıların
olduğu bez dokuma sancak, bir camekan içinde koruma altına alınmış. Üzerinde yuvarlak
zemin içinde 16 emirin adları bulunan bu sancak, ‘galibiyet nişanesi’ olarak ziyaretçilere
izlettiriliyor. Bir zamanlar Müslümanların Ulu Camilleri olan ve minarelerinden ezan okunan
bu yere yapılan katedral içinde, 800 yıl hüküm sürmüş Müslüman idarenin sancağının ibretlik
görüntüsü yüreğimizi sızlatsa da en azından muhafaza edilen bir tapu hüviyeti taşıyan bu
sancak üzerinden dönüştürülmesi gereken bir Dar’ul Đslam iddiamızın her hakkı saklı duruyor
olması temennisi ile teselli ettik kendimizi.
ENDÜLÜS’E VEDA
Yaklaşık 500 yıl önce hüzünlü bir şekilde veda ettiğimiz Endülüs’ten ayrılma vakti bizim için
de bu kısa süre içinde gidemediğimiz ve göremediğimiz yerleri düşündükçe hüzünlü oldu.
Hiçbir mezarın başında, Endülüs için dökülen gözyaşı kadar gözyaşı dökülmedi diyen Arap
Şair’in ifade ettiği bitmez sızıyı yüreğimize hapsedip Endülüs’e veda ettik. Müslümanlar,
Endülüs’e verdikleri 800 yıllık emek kadar, Endülüs’e verdikleri bilgi ve kıymet kadar, hiçbir
coğrafyaya emek, bilgi ve kıymet vermemişlerdi. Bu toprakların kadir kıymet bilmezliği,

Müslümanların vefasızlığı ile birleşince, kayan bir yıldız gibi adeta yok olan Endülüs’ün yitik
hazinesine şahid olmak için, Endülüs mutlaka görülmeli.

Yazan: Osman Gerçek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/dusunce-gunlugu/endulus-izlenimleri-5-h2841.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Parkımızın adı "Rabia" olsun
Her işimizde ikiyüzlü batının sunduklarına öykünmek yerine kendi değerlerimizle yeşeren bir
isimle bu parkın anılması ve bu şanlı direnişin hatırlanması gerekmez mi?
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Mısır darbecilerinin vahşetine seyirci kalamayan herkes Rabia Selamı vermeye
başladı. Ülkemizde ve Kayseri’de de büyük destek gören Rabia Selamı’nın Kayseri’de bir
parka isminin verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bu parkın da Büyükşehir Belediyesi’nin
hemen yanı başında bulunan askeri lojmanların ve iki paşa konağının yerine yapılması
düşünülen parkın olması tam isabet olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki tarafından da açıklanan bu projede Londra’da bulunan Hyde Park’tan esinlenerek
parkın bir köşesinin “Demokrasi Köşesi” olarak yer alacağı belirtilmişti. Bunun yerine batı
menşeli bir çalışmanın ürünü olarak bir parkın lanse edilmesi değil de Mısır’da
Müslümanların zalimlere karşı direnişi ve özgürlük mücadelesi sonrasında ortaya çıkan Rabia
simgesinin parka ismini vermesi çağrısında bulunuyorum. Her işimizde ikiyüzlü batının
sunduklarına öykünmek yerine kendi değerlerimizle yeşeren bir isimle bu parkın anılması ve
bu şanlı direnişin hatırlanması gerekmez mi?
Büyükşehir Belediyesi’nce kısa bir zaman önce yapılan açıklamada Kayseri’de
başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanı
başında 12 Eylül 1980 sonrasında yapılan askeri lojmanların ve iki paşa konağının yıkıldığı
söylenmişti. Ortaya çıkan 6 bin 500 metrekarelik alanın park olacağı belirtilen açıklamada
Başkan Özhaseki’de parkın içerisinde bir alanın “Demokrasi Köşesi” olarak yer alacağını ve
buraya konulacak kürsü ile vatandaşların görüşlerini dile getireceğini söylemişti.

Yine belediyenin açıklamasında ihalesi sonuçlanan parkın yapımına kısa süre içinde başlanıp,
Kasım ayına kadar tamamlanarak hizmete sunulması planlandığı kaydedilmişti. Yapılanlar
gayet güzel. Fakat yazımın başında da dile getirdiğim gibi artık ikiyüzlü Avrupa’nın
gözümüze soktuğu değerlerinin yerine kendi topraklarımızda ve kendi değerlerimizden
beslenen yapılanmaların vücut bulması isteğimi birçok vicdan sahibi tarafından sanırım makul
karşılanacaktır.
Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/parkimizin-adi-rabia-olsun-h2842.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Maganda Kurşununa Bir Kurban Daha
Kayseri'de cumartesi günü yapılan düğünde magandaların silahından çıkan kurşunla başından
yaralanan 9 yaşındaki Đrem, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti - Emniyet güçlerinin
düğün görüntülerinden belirlediği 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
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Kayseri’de, gittiği düğünde oyun oynarken başka bir düğündeki magandaların
silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki ilkokul 4.
sınıf öğrencisi Đrem Uluışık, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde gittikleri düğünde arkadaşları ile birlikte
saklambaç oynayan 9 yaşındaki Đrem Uluışık, bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Đrem, buradan Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi acil servisine sevk edildi. Hastanede röntgenleri çekilen Đrem Uluışık’ın başına
isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda
Đrem Uluışık’ın maganda kurşunu ile yaralandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda
Đrem’in bulunduğu yere yakın başka bir düğünün de olduğu, maganda kurşununun oradan
geldiği anlaşıldı. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, M.F.D. ve H.D.M’yi gözaltına aldı.
Düğün magandaları, küçük Đrem'in ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini
kaybeden Đrem Uluışık’ın ölüm haberini alan anne Meral Uluışık ile baba Şamil Uluışık yasa
boğuldu. Đrem’den geriye çekindiği fotoğraflar ve videolar kaldı. Bu arada küçük Đrem'in

babası Şamil Uluışık'ın Hatay'da görevli polis memuru olduğu, yakınlarının düğünü nedeniyle
Pınarbaşı'na geldikleri öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/maganda-kursununa-bir-kurban-daha-h2843.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Toki, 29 Şehirde 161 Taşınmazı Satışa Çıkarıyor
Toki, 29 Şehirde 161 taşınmazı satışa çıkarıyor. Satışa sunulan taşınmazlar, Ankara, Đstanbul,
Çanakkale, Iğdır, Denizli, Kayseri, Erzincan, Samsun, Balıkesir, Mersin, Zonguldak, Bursa,
Diyarbakır, Mardin, Burdur, Adana, Çankırı, Şanlıurfa, Trabzon, Malatya, Gaziantep,
Giresun, Edirne, Konya, Yozgat, Tokat, Kahramanmaraş, Çorum ve Osmaniye illerinde
bulunuyor.
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Başbakanlık Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (TOKĐ), Đstanbul, Ankara, Bursa,
Gaziantep, Samsun, Malatya ve Kayseri gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 29 ilde
yer alan 159 işyeri ve 2 konutu satışa çıkarıyor. Yatırımcılar, açık artırma yöntemiyle satışı
gerçekleştirilecek taşınmazlara, 240 ay vade gibi cazip taksitlerle sahip olabilecekler.

YÜZDE 10 PEŞĐN 240 AY VADE ĐLE ĐŞYERĐ
TOKĐ, 29 şehirde envanterinde bulunan 159 işyeri ve 2 konutu, 5 Eylül 2013’de satışa
çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek taşınmazlardan, yatırımcılar özel
koşullarda işyeri sahibi olabilecek. Đşyerleri yüzde 10 peşin 240 ay vade ile alıcıya sunulacak.
TOKĐ’nin yüzde 10 peşin 240 ay vade ile satışını gerçekleştireceği işyerleri; Trabzon
Bahçecik 2. etap, Trabzon Zağnos Vadisi, Gaziantep Islahiye, Malatya Beydağı, Edirne
Đpsala, Konya Beyşehir, Kayseri Yahyalı, Giresun Alucra, Balıkesir Merkez Ayşebacı 2.
bölge, Bursa Nilüfer Kayapa, Osmaniye Merkez Yaveriye, Tokat Dedeli, Kahramanmaraş
Afşin, Kahramanmaraş Türkoğlu, Yozgat Boğazlıyan, Yozgat Eskipazar, Çorum Celilkırı ve
Denizli Babadağ’da bulunuyor.

ĐSTANBUL BAHÇEŞEHĐR’DE 7 ĐŞYERĐ
Đdare, Đstanbul’un son yıllarda cazibe merkezi ilçelerinden biri haline gelen
Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir’de yer alan 7 işyerini de açık artırma ile satacak. Bahçeşehir’de
bulunan işyerleri yüzde 10 peşin 120 ay vade ile satılacak. Diğer projeler kapsamında satışa
çıkarılan işyerleri ile Ankara Çankaya ve Kayseri Sarıoğlan’da bulunan 2 konut yüzde 15
peşin 120 ay vade ile satılacak.
BAŞKENT’TE 8 ĐŞYERĐ, 1 KONUT
TOKĐ’nin 29 ilde satışa çıkardığı taşınmazlar arasında Başkent Ankara’da bulunan 8
işyeri ve 1 konut da yer alıyor. Çankaya’da 1 konut ile Kuzey Ankara’da 1, Etimesgut’ta 2,
Sincan’da 3, Ayaş’ta 1, Kazan’da 1 işyeri açık artırma ile satılacak. Ankara’da satışa sunulan
taşınmazlar yüzde 15 peşin 120 ay vade ile açık artırmaya çıkacak. ZAĞNOS VADĐSĐ’NDE
22 ĐŞYERĐ SATIŞTA TOKĐ’nin, Trabzon’da Bahçecik Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm
projesi kapsamında inşa ettiği 22 işyeri de satışa sunulan taşınmazlar arasında yer alıyor.
Đşyerlerinin fiyatları 55 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor. Zağnos Vadisi’nde
bulunan 22 işyeri yüzde 10 peşin 240 ay vade ile satılacak. Eskidji firmasının Đstanbul’daki
merkezinde gerçekleştirilecek müzayedede, TOKĐ’nin Ankara Bilkent’teki merkez binasından
canlı bağlantı yoluyla teklifler alınabilecek. Satışa çıkan işyeri ve konutlardan almak
isteyenler ayrıca www.eskidji.com internet adresinden de teklif verebilecekler.
29 ĐLDE SATIŞA SUNULUYOR
Satışa sunulan taşınmazlar, Ankara, Đstanbul, Çanakkale, Iğdır, Denizli, Kayseri,
Erzincan, Samsun, Balıkesir, Mersin, Zonguldak, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Burdur, Adana,
Çankırı, Şanlıurfa, Trabzon, Malatya, Gaziantep, Giresun, Edirne, Konya, Yozgat, Tokat,
Kahramanmaraş, Çorum ve Osmaniye illerinde bulunuyor. Arsa satış müzayedesine katılmak
isteyen gerçek veya tüzel kişilerin müzayededen önce banka hesabına veya toplantı günü
salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı olarak talip oldukları arsaların her biri için
ayrı ayrı ödeme yapacak. Muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olan taşınmazlar için 2 bin
lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 100-200
bin lira arasında olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranın üstünde olanlar için
50 bin lira katılım teminatı alınacak. Bütün taşınmazlar açık artırmaya vadeli muhammen
bedellerle çıkacak, bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında, dileyen katılımcılar
peşin ödeme talebinde bulunabilecek. Bu durumda, taşınmazlar için peşin ödeme indirimi
yapılmayacak. Satışa sunulan taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr ve
www.eskidji.com internet adreslerinden ulaşılabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/toki-29-sehirde-161-tasinmazi-satisa-cikariyor-h2844.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Mahalleler Harikalar Diyarı’nı Geziyor
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Harikalar Diyarı'nın daha geniş kitleler tarafından
görülebilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi iki ayrı etkinlik düzenledi. Hafta içi her gün
öğleden önce bir bölgedeki mahalleler, öğleden sonra ise bir ilçenin sakinleri Harikalar
Diyarı'nı geziyor.

22 Ağustos 2013 Perşembe 16:09

Kış mevsiminde mahalleleri Erciyes ile buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi
şimdi sadece mahalleleri değil ilçeleri de dahil ederek bir büyük buluşma daha
gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'ye yapılan en büyük yatırımlardan biri olan
Harikalar Diyarı'na harika bir gezi düzenledi. Hafta içi her gün yapılan geziye öğleden önce
Kayseri'nin bir bölgesindeki mahalleler, öğleden sonra ise bir ilçe katılıyor.
Mahalleler ve ilçelere duyurular yapılıyor ve Harikalar Diyarı'nı görmek isteyenler
Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle ücretsiz olarak Harikalar Diyarı'na taşınıyor. Bugüne
kadar binlerce kişinin Türkiye'nin en büyük tematik parkını görme şansı bulduğu geziye;
Osmanlı, Danışmentgazi, Selçuklu, Battalgazi, Karacaoğlan, Esenyurt, Nuri Has, Hürriyet,
Çorakçılar, Kazım Karabekir, Eğribucak, Yeniköy, Aydınlıkevler, Altınoluk ve Esentepe
mahalleleri ile Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri katıldı. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu gezi en çok çocukları mutlu ediyor. Geziye katılan aileler
Hayvanat Bahçesi önünde gezi rehberleri ve Harikalar Diyarı'nın maskotu olan Boddiler
tarafından karşılanıyor. Önce Hayvanat Bahçesi'ni gezen misafirlerin özellikle yırtıcı
hayvanlara büyük ilgi gösterdikleri görülüyor. Gezi esnasında rehberlerden hayvanlarla ilgili
bilgi alan misafirler bol bol da fotoğraf çektiriyorlar. Mahalle ve ilçelerden gelen misafirler,
sadece hayvanat bahçesini değil Su Kayağı parkı, Buz Pisti gibi Harikalar Diyarı'nın diğer
bölümlerini de geziyorlar. Su kayağı Parkı'nın eşsiz manzarası eşliğinde misafirlere bazı
ikramlarda bulunuluyor. Düzenlenen gezi ile ilgili görüşlerini açıklayan mahalle ve ilçe
sakinleri Harikalar Diyarı'nın adı gibi harika bir yer olduğunu belirterek, böyle bir projeyi
gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorlar.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/mahalleler-harikalar-diyarini-geziyor-h2845.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kayseri'den Mısırla Dayanışma Platformu geçti
Van’dan yola çıkan Mısırla Dayanışma Platformu üyeleri dün Kayseri’ye geldi. Mısırlı
mazlumların sesini duyurmak için Anadolu’da il il gezerek yol alan Platform, Đstanbul
Saraçhane Parkı’nda Genç Hareket önderliğinde Mısır’da yaşanan olaylara dikkat çekmek
için Saraçhane Parkı’nda bulunanlara katılacak.
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Đstanbul Saraçhane Parkı’nda mısır Protestosuna destek vermek amacıyla Van’dan
yola çıkan Mısırla Dayanışma Platformu Kayseri’ye ulaştı. Platform Başkanı Şükrü Çakıl
Van’dan yola çıktıklarını ardından sırasıyla Tatvan (Bitlis), Muş, Elazığ ve Malatya’ya
uğradıktan sonra Kayseri’de Đlim Hikmet Vakfı’nın konuğu olduklarını kaydetti. Öğlen saat
14.00 gibi Ankara’ya doğru yola çıkan platform Kocaeli üzerinden Đstanbul’a Saraçhane
Parkı’nda bulunanlara katılacaklarını söyledi. Platformun Mısır’da yaşanan katliamın
ardından açıldığını kaydeden Çakıl, amaçlarının mesajlarını yurt geneline yayarak dağınık
ümmettin birlikteliğini sağlamak olduklarını belirtti.
“Ülkelerin tavrı açık bir lanettir”

Çakıl, Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden olan Mısır’da Đhvan-ı Müslim’in seçim
sonrası hükümette görev aldığını ve Muhammed Mursi’yi de meşru cumhurbaşkanı
seçtiklerini hatırlatarak; “Ancak bir yıllık bir aradan sonra Siyonizm ve ABD’nin uşağı askeri
cunta sisi öncülüğünde darbe yaparak ülkeyi kaosa sürüklemiş ve meşru Cumhurbaşkanı gayri
meşru bir yöntemle görevinden alınmıştır. Bu süreç başladıktan sonra Mısırlı Müslümanlar ve
darbe karşıtları uzun süre meydanlarda şiddete başvurmaksızın eylem haklarını
kullanmaktadırlar. Fakat darbe zihniyeti ve onun destekçileri olan ABD Đsrail ve bazı Arap
Kralları bu gösterilere daha fazla tahammül edemeyerek geçtiğimiz günlerde binlerce
Müslüman katlettiler. Bu katliam serisi hala devam ediyor. Buna rağmen şiddete şiddetle
karşılık vermeyen ihvan-ı Müslim direnmeye devam ediyor. Dünyanın gözü önünde devam
eden Mısır’da ki cinayetler ve katliamlar devam edeceğe benziyor, söz konusu Müslümanlar
olduğunda kör sağır dilsiz kesilen ABD Đsrail ve diğer sözde büyük devletler dün Bosna’da
Irak’ta aynı tavrı sergilediler. Bunun yanında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi
Arabistan, Ürdün gibi sözde Đslam ülkelerinin de darbecilere yardım etmeye devam etmesi
açık bir laneti göstermektedir.” dedi.
Herkesi konvoya davet ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşunun onurlu bir duruş olduğunu kaydederek;
“Hükümetinin meseleye bakışı bizce onurlu bir duruştur. Diğer Đslam ülkeleri liderlerini
birleşmiş milletleri aynı duruşa sahip olmadıkları için nefretle kınıyoruz.
Bugün yurdumuzun onlarca şehrinde mısır katliamı telin ediliyor. Ancak bu eylemler
ortak eylemlere dönüşmedikçe mesaj yerine ulaşmamaktadır. Bütün duyarlı insanların büyük
kentlere akın ederek büyük eylemler yaparak (ve asla şiddete başvurmadan) seslerini dünya
kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. Bizler Mısır gönüllüleri olarak ulusal düzeyde bir
eylem birliği için yola çıktık. Her ilden yapılacak katılımlarla Rabi-atül Adaviyye
meydanında ki direnişe destek veren Đstanbul Saraçhane’ye yol alacağız. Bu amaçla duyarlı

herkesi konvoyumuza katılamaya davet ediyoruz. Musa’yı bekleme al Asanı yola çık…!
Sloganıyla yola çıktık ve diyoruz ki:
Ey müminler sindirerek onların söz sahibi olmalarını engelleyen firavun çocukları!
Dün Seyyid Kutuplar sizden korktular mı ki bugün onların çocukları sizden korksun.
Ey alçakça öldürenler! Dün alçakça öldürdüğünüz Hasan El Benna sizden çekindi mi
ki bugün onların torunları sizden çekinsin.” şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/kayseriden-misirla-dayanisma-platformu-gecti-h2846.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Firavunların Katliam Yarışı
Mısır’da yaşanan katliamın izleri silinmeden Đslam alemi yeni bir katliamla sarsıldı. Suriye’de
zalim Esad güçleri tarafından Şam’ın Doğu Guta bölgesinde gerçekleşen katliamda kullanılan
kimyasal silah sonucu 1300’ün üzerinde şehit verildiği açıklandı.
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Suriye’de 1300’ün üzerinde şehit verdik. Esad güçleri Şam’ın Doğu Guta bölgesinde
kimyasal silahlar kullandı. Đslam âlemi daha Mısır’da yaşanan katliamın izleri tazeyken
yaşanan bu ikinci vahşetle derinden sarsıldı. Suriye Ulusal konseyi Başkanı (SUK) Başkanı
George Sabra, Şam'ın banliyösünde düzenlenen saldırıda, ölü sayısının 1300'ü geçtiğini
söyledi.
Tepkiler kınamadan öteye geçmiyor

Sabra, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından Đstanbul'da
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta banliyösüne
düzenlediği ve kimyasal silah kullandığı saldırının bütün dünyanın gözü önünde
gerçekleştiğini söyledi. Buna tepki gösteren Sabra, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin,
"Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için" Şam'da bulunduğu esnada böyle
bir saldırının yaşandığını dile getirdi. "Saldırıda ölü sayısı 1300'ü geçti" diyen Sabra,
uluslararası toplumdan gelecek tepkilerin "Kınamayı" geçmediğini ifade ederek, bunu sert bir

dille eleştirdi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Uluslararası
toplumu bu konuda tavır almaya çağırarak, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin biran önce
olayı soruşturmasını istedi. ŞMDK, rejim güçlerinin saldırıda bulunduğu bölgenin muhasara
altında olduğu ve yeterli yardımın ulaştırılamadığı da kaydetti. Suriye Yerel Koordinasyon
Komitesi (LCC), olayı katliam olarak niteledi. Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) de
rejim güçlerinin Meliyha, Cobar, Muaddamiye, Eş Şam ve Dareyya'ya ağır silahlarla
saldırdığını ve saldırıların kentin farklı bölgelerinde sürdüğünü kaydetti.
Bu olay Halepçe’yi hatırlattı

Suriye’de yaşanan katliamın ardından MAZLUMDER Kayseri Şubesi yayınladığı basın
açıklamasında tepkilerini dile getirdi. Yayınlanan basın açıklamasında 3 yıla yakın bir süredir
Suriye’de diktatör Beşer Esed ve Baas askerlerinin kendi halkına karşı yaptığı katliamda
ölenlerin sayısının 100 bini çoktan geçtiği belirtilerek; “Koca bir ülke diktatörlüğünü,
zulmünü devam ettirmek ve Suriye halkını köle gibi yaşatmak isteyen zalim Beşer Esed, Baas
iktidarı ve onun işbirlikçisi, katliam ortakları yüzünden harabeye döndü. Milyonlarca insan
ülkesini terk etti, milyonlarcası ülke içinde evsiz, barksız perişan bir hayata mahkum oldu.
Bu katliamlarına doymayan kan emici Beşer Esed, başşehir Şam yakınlarındaki Guta
bölgesine uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak kimyasal silahlarla saldırdı. Gelen ilk bilgilere
göre 1500'e yakın insan feci şekilde hayatını kaybetti, binlerce insanda yaralandı. Bu katliam
bize yıllar önce Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in Halepçe’de kendi halkına yaptığı katliamı
hatırlattı.” denildi.
Đnsanlık adına utanç verici

Açıklamanın devamında, Medeni olamayan sözüm ona medeni dünyanın gözü önünde
Lübnan’daki Hizbullah örgütü ve Đran devletinin desteğini alan Beşer Esed’in 3 yıldır döktüğü
kan yetmiyormuş gibi şimdide kanlı gözleriyle kimyasal silah kullanarak Suriye halkını yok
etmenin peşine düştüğü belirtilirken; “Suriye halkını yok etme çabası içinde iken dış dünyaya
karşı ıslah edici olduğunu söyleyecek kadar samimiyet yoksunu haline galen Beşar Esed'in bu
katliamlarına, yakın destekçileri ve batı dünyasının sessiz kalması insanlık adına utanç verici
bir manzaradır. Suriye’de insanlık dışı bu katliamlar devam ederken Mısır’da da eli kanlı
ihtilalcilere karşı insanca yaşama mücadelesi veren Müslüman kardeşler üyelerine karşı
başlatılan tutuklama ve katliamlar da devam etmektedir. Kamuoyuna yansıyan son haberlere
göre Mısır’daki halk düşmanı kanlı darbenin Đsrail'in direktifleri ile yapıldığı ortaya
çıkmaktadır. Bu durum Orta doğuda kendi halkını katleden zalim ve despot idarecilerin ve
yandaşlarının eli kanlı Đsrail'in maşası olduklarını da ortaya çıkarmış bulunmaktadır.” şeklinde
devam edildi
MAZLUMDER açıklamasında gerçekleşen katliamların arkasında ki dış güçlere dikkat
çekilerek şöyle devam edildi; “Medeni dünyanın gözü önünde yakınında Hizbullah ve Đran'ın,
daha uzakta ise Rusya ve Çin'in açık desteğini, Batı ülkelerinin ise dolaylı desteğini alan
Beşer Esed ve Baas iktidarının Suriye’de, Đsrail destekli eli kanlı cuntanın Mısır’da yaptığı
katliamları şiddetle kınıyor, bu vahşetin durdurulması ve insanlık onurunun kurtarılması için
vicdanı kurumamış uluslararası tüm teşkilatları, bölgenin devletlerini ve insanlarını göreve
davet ediyor, yaşanan katliamı ve Beşer Esed'in suç ortaklarını lanetliyor, olayda hayatını
kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.”

Sarin gazı kullanıldı

Bölgedeki doktorlardan Halid Mahmud yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kullanılan
"Sarin gazı"ndan etkilendiğini ifade etti. Yaralılarda nefes darlığı, kusma, göz bebeklerinde
küçülme, bilinç kaybı yaşandığını belirten Mahmud, acil olarak tıbbi malzemeye ihtiyaç
duyulduğunu vurguladı. Mahmud ölü sayısının artmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.
Esed yönetiminden yalanlama

Beşşar Esed yönetimi, Şam'ın Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığına dair haberlerin
asılsız olduğunu, haberin "terörü desteklemek" için üretildiğini iddia etti. Suriye Enformasyon
Bakanlığının, resmi haber ajansı Sana'da yer alan açıklamasında, uluslarası medyanın "terörü
desteklemek" için "yalan haber" ürettiğini ileri sürerek, "Haberlerin kimyasal silahın
kullanılıp kullanılmadığını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) komitesini görevinden
saptırma girişimi olduğunu" öne sürüldü.
"Hastanelerde bu gazı iyileştirecek ilaç yok"

Araplar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ARAP-DER) Genel Başkanı Şükrü Kırboğa,
"Hastanelerde bu gazı iyileştirecek ilaç yok. Sadece su serperek insanları bundan kurtarmaya
çalışıyorlar" dedi. Kırboğa, yaşanılan olayın "vahamet" boyutuna ulaştığına dikkati çekerek,
"BM ve Avrupa da bundan yana, herkes ölüme seyirci ancak Allah'tan yardım dileriz. Bu
saatten sonra batı 'yardım edelim' demez. Hakikaten Müslümanlar çok zor durumda. Kimi
kime şikayet edeceğiz, bilmiyoruz" dedi.
Suriyeli Yetimleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhammed Şindi El Ravi, Şam'daki
kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Dünya halklarını ve hükümetlerini, Suriye'deki katliamın
bitirilmesi için çalışmaya davet ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/firavunlarin-katliam-yarisi-h2847.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü
Melikgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
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Melikgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgilere göre,
Melikgazi Gesi Bahçeli Mahallesi Havuztepe mevkisinde bulunan tümülüste kaçak kazı
yapan A.G. ile O.D. isimli şahıslar, suçüstü yakalandı.Olay yerinde, Olay Yeri Đnceleme timi
tarafından gerekli inceleme yapılarak, olay yerinde ele geçen malzemeler muhafaza altına
alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kacak-kazi-yapanlara-sucustu-h2848.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Firdevs Akın Kur'an Kursu Yaz Kursu Final
Etkinliği
Đki ay boyunca başarılı bir kurs gerçekleştiren Firdevs Akın Kur'an Kursu öğrencileri namaz
surelerinin tamamını, ayetel kürsi ile öğrenilmesi zaruri olan pek çok duayı Kur'an Kursu
hocaları Betül Uruş hocadan öğrendiklerini söylediler.
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Kocasinan ilçe müftülüğüne bağlı Firdevs Akın Kur'an Kursu hocalarından Betül Uruş, yaz
Kur an Kursunda program gereği olarak Đtikad, ibadet, Peygamber efendimizi hayatı olan
siyer, ahlak ve Kur'an-ı Kerim i yüzünden okuma dersleri verdiklerini belirterek, "En
hayırlınız Kur an ı öğrenen ve öğreteninizdir kelamı nebevisinin gereğini başarılı ve verimli
bir kurs sezonu ile gerçekleştirdiğimiz için kursiyerler, aileleri ve hocalar olarak mutluyuz"
dedi.
GESĐ PARKINDA PĐKNĐK.BĐLGĐ YARIŞMASI VE ÖDÜLLÜ FĐNAL,
Firdevs Akın Kur an Kursu öğrencileri ve aileleri Gesi Parkında önce bilgi yarışması yaptılar.
Kurs hocasının itikad, ibadet,siyer ve ahlakla ilgili olarak gördükleri derslerden sorulara en
fazla doğru cevabı verenlere çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca dualarda soruldu doğru
okuyanlar dereceye girdi. Pikniğe katılan ailelerden sesi güzel olanlar pikniğe katılan
çocuklara ilahi okurken yenen yemek ve yapılan duadan sonra kursiyerler piknik yaparak bol
bol oynadılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/firdevs-akin-kuran-kursu-yaz-kursu-final-etkinligi-h2849.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Otomobilin Altında Kalan Uzman Çavuş Şehit Oldu
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerine çarpan yabancı
plakalı otomobil, bir uzman çavuşun şehit olmasına neden oldu.
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Öğle saatlerinde Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik kasabası yakınlarında jandarma trafik
kontrolü yaparken kontrolden çıkan Mustafa P. (28) yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin
altında kalan Uzman Çavuş Emrah Yapuz ağır yaralandı. Uzman Çavuş Yapuz, kaldırıldığı
Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma
ekipleri, sürücü Mustafa P.’nin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/otomobilin-altinda-kalan-uzman-cavus-sehit-oldu-h2850.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışan 2 Zanlı
Tutuklandı
Kayseri’de, 12 ayar altın bilezikleri 22 ayar olarak gösterip 5 kuyumcuyu dolandırdığı
gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
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Kayseri’de, 12 ayar altın bilezikleri 22 ayar olarak gösterip 5 kuyumcuyu dolandırdığı
gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren ‘Güven Timleri', 5 kuyumcuya 12 ayar altın
bilezikleri, 22 ayar damgası vurarak sattıkları ve 22 bin TL dolandırdıkları gerekçesiyle N.T.
(29), A.E. (30), B.A'yı (32) yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette yapılan sorgularının
ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan N.T. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken,
B.A. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kuyumculari-dolandirmaya-calisan-2-zanli-tutuklandi-h2851.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kayseri Basını Harikalar Diyarını Gezdi
Kayseri basını ve aileleri, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ‘Anadolu Harikalar Diyarı ve
Mazakaland’ gezisinde bir araya geldi.
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Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin ve Kayseri basının
bir araya geldiği etkinlikte, basın camiası ve aileleri unutulmaz bir akşam yaşadı.
Anadolu Harikalar Diyarı’nın gezilmesinin ardından yenen yemekte konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, basın ve ailelerine, düzenlenen etkinliğe gösterdikleri
ilgiden dolayı teşekkür etti. Anadolu Harikalar Diyarı ve Mazakaland hakkında bilgiler veren
Özhaseki, “Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Üst yapıdaki çalışmalarımızda her zamanki
gibi devam ediyor. Eğer Allah imkan verirse, önümüzdeki dönemde, eğitimde ne
yapılabileceğini, sağlıkta ne yapılabileceği, sporda ve bunun gibi 10 başlıkta ne
yapabileceğimizi yapmaya çalıştım. Turizmde birinci önceliğimiz Erciyes oldu. Đkinci,
üniversiteler konusunda çalışmalarımızı oldu ve sonunda Abdullah Gül üniversitesi açıldı.
Allah’a şükür çalışmalarımızın hepsini hayata geçirdik” dedi. Yapılan projelerle Kayseri’nin
cazibe merkezi olacağını vurgulayan Özhaseki, “Bir taraftan yol inşaatı diğer taraftan müze
inşaatı devam ediyor. Hayvanların alanları geniş ve hepsi rahatlar. 85 çeşit hayvan daha
geliyor. Burada olmayan hayvanlar birkaç gün içerisinde gelmeye başlayacak. Bir projemiz
eksik, o da bilim merkezi ve inşaat halinde. Aslında bu tür mekanlar Kayseri’nin merkez
olmasını perçinler. Đlçelerden anne ve babalar çocuklarını alıp Kayseri’ye getiriler. Çarşımıza,

üniversitelerimize rağbet olacak. Kayseri cazibe merkezi olacak” ifadelerini kullandı.
Kayserie Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, etkinliği düzenleyen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ve etkinliğe katılan gazetecilere teşekkür etti.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseri-basini-harikalar-diyarini-gezdi-h2852.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Kayserili Kadın Çoban'a Bakanlıktan Ödül
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sıra dışı hayatı ile gündeme gelen kadın çoban Afife
Küçükbenli'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yılın Sıra Dışı Okuyucusu' ödülü
verilecek.
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Kadın çoban Afife Büçükbenli'nin sıra dışı hayatını gündeme taşıyan haberler ses getirdi.
Kadın çoban, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü tarafından ''Yılın Sıra Dışı Okuyucusu'' ödülüne layık görüldü.Kitap kurdu Afife
Küçükbenli, hakkında çıkan haberlerden sonra yaşadığı ilçenin ilgi odağı oldu. Belediye
Başkanından Kaymakama kadar birçok kişinin kutladığı Küçükbenli, ödülü duyduğunda çok
sevindiğini ifade etti. Bunların hiçbirini gündeme gelmek ya da ödül almak için yapmadığını
ifade eden Küçükbenli, ''Benim amacım kocama iyi bir eş, çocuklarıma iyi bir anne olabilmek
için kendi geliştirmekti'' dedi. Đlçede bir anda komşularının ilgi odağı olduğunu belirten Afife
Küçükbenli, yurt dışında yaşayan arkadaşlarından da tebrikler aldığını belirtti. Görsel
medyada haberlerinin çıkmasının üzerine, telefonlarının kitlendiğini belirten Afife Hanım,
''Đlk olarak Đstanbul'da yaşayan yeğenim gazetelerdeki haberi tesadüfen görmüş, o aradı.
Ardından bütün çevrem duymuş. Đtalya'daki dostlarımdan Đsviçre'deki kızıma kadar uzun
süredir görüşme şansı bulamadığım dostlarım da aradı. Henüz o heyecanı atlatamamışken bir
de Kültür Bakanlığından gelen haberle daha da şaşırdım'' dedi. Ödülü almak istediğini ve
duyunca çok sevindiğini belirten Küçükbenli, ''Umarım bazı insanlar için örnek olur,
okumaya teşvik edici olur, bu beni fazlasıyla sevindirir. Çok gururlandım. Ödül almak için
okumadık elbette. Amacım kendimi geliştirmekti, öğrenmek, çocuklarıma iyi bir anne,
kocama iyi bir eş olmaktı'' dedi. Sipariş ettiği kitapların henüz gelmediğini de belirten Afife
Küçükbenli, ''Okuyacak kitabım kalmadı. Sıkılmaya başladım. Bir an evvel kitaplarım gelirse
rahatlayacağım'' diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserili-kadin-cobana-bakanliktan-odul-h2853.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Mısır Đçin Direniş Mitingine Kayseri'den 40 Otobüs
Kaldırıldı
Hizmet-iş Sendikası, ĐHH, Memur-Sen ve Anadolu Gençlik Derneklerinin Ankara Sıhhiye
Meydanı'nda düzenleyecekleri ''Mısır için direniş, Đnsanlık için direniş'' mitingine katılmak
üzere Kayseri'den 40 otobüs hareket etti.
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şubesi önünden hareket eden otobüslerde, sendika üyelerinin
yanında, kadınlar ve çocuklar da yer aldı. Ankara'ya hareket öncesinde açıklama yapan
Hizmet-iş Sendikası Başkanı Halil Özdemir, Mısır'da Müslümanlara yapılan zulmü protesto
etmek için 40 otobüslük bir konvoy oluşturduklarını belirtti. Başkan Özdemir şunları söyledi:
''Mısır'daki son durumu izledikçe içimiz kan ağlıyor. Çocuklar öldürülüyor. Ancak ne
hikmetse, dünyanın neresine bakarsanız bakın, sadece Müslümanlar öldürülüyor. Geçtiğimiz
aylarda ülkemizde bir Amerikalı kız öldürüldüğünde bütün dünya ayağa kalktı. Mısır'da her
gün yüzlerce insan öldürülüyor ve kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yahudilerin bu oyununa
Müslümanların gelmemesi lazım. Bir an evvel Müslümanların birlik ve beraberlik olması ve
bu zulümlere dur demesi gerekmektedir. Biz de bu sebeple Mısır'da yapılan katliama sessiz
kalmamak için Ankara'da yapılacak olan mitinge, Hizmet-Đş Sendikası Kayseri şubesi olarak
5 otobüs, 240 kişi ile katılmak üzere hareket ediyoruz. Aynı zamanda Memur-Sen, ĐHH ve
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şubelerinin de katılımıyla 40 otobüslük bir konvoy olacak.''
Bu zulme duyarsız kalmayarak mitinge katılanlara çok teşekkür ettiğini ifade eden Hizmet-Đş
Sendikası Başkanı Halil Özdemir ''Mısır için direniş, Đnsanlık için direniş'' diyerek sözlerini
sonlandırdı.
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir ve mitinge katılacak olanlar,
otobüslere binmeden önce 'Rabia' işareti yaptılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/misir-icin-direnis-mitingine-kayseriden-40-otobus-kaldirildih2854.html

Erişim Tarihi: 26.08.2013

Firavun Gibi Düşünüp Musa Gibi Yaşamak
Đstiyorlar
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, ''Kendi milletine zulmeden hiçbir zalim payidar
olmamıştır. Đnşallah ecelleri yakındır, hep birlikte göreceğiz'' dedi.

24 Ağustos 2013 Cumartesi 15:59

Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığının düzenlediği 'nöbetçi vekil' uygulaması
öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karayel, Türkiye'nin, Mısır ve Suriye
ile Akdeniz'i müşterek kullandığı komşuları olduğunu ifade ederek, ''Mısır medeniyetin
beşiğidir, kadim bir ülkedir. Maalesef kurulduğundan bugüne kadar darbecilerden çok
çekmiştir. Suriye de çok çekmiştir'' ifadelerini kullandı. Halkına zulmeden hiçbir zalimin
payidar olmadığını, tarihte bunun örneklerinin çok fazla olduğunu kaydeden Karayel, şunları
söyledi: ''Şu anda Suriye’nin başında buluna katil devlet başkanı olarak babasının izinden
gitmektedir. Bin 300 tane çocuğu 3-5 dakika içinde katletmiş olmaları, bunların gözünün nasıl
döndüğünü, devleti nasıl canilikle idare ettiklerini göstermektedir. Bunlar firavun gibi
düşünüp Musa gibi yaşamak istiyor. Mısır halkı bunları halledecektir. Ben şu ana kadar
dünyanın hiçbir yerinde darbecilerin muzaffer olduğunu görmedim. Arjantin’de olsun,
Yunanistan’da olsun diktatörlerin hepsi kaçacak yer bulamadılar. Daha önceki dönemlerde
Mısır’da şah vardı. Şahın ordusu Mısır’ın ordusundan daha güçlüydü ama şah, dünyada
kendisini defnedecekleri bir toprak parçası bulamadı. Bunların da akıbeti böyle olacaktır.
Kendi milletine zulmeden hiçbir zalim payidar olmamıştır. Hem Mısır’da hem de Suriye’de
bu zalimlerin payidar olacağına ben inanmıyorum. Đnşallah ecelleri yakındır, hep birlikte
göreceğiz.''
KAYSERĐ'YE HIZLI TREN PROJESĐ
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri'ye hızlı tren projesiyle ilgili bir soruya da, ''Tren
yoluyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yerköy-Kayseri arası 139 kilometre çift hat olarak yapılacak.
Plan ve projeleri yapıldı her türlü etütleri yapıldı. Sadece Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Yozgat,
Yozgat- Sivas hattı devam eden ana yola burada bağlantı yapılacak. Buranın yatırımı 500
milyon avroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Ana yol bitmeden Kayseri’ye hızlı tren yolunun
yapılmış olmasının Kayseri'ye bir getiri sağlamadığı gibi bizim için de bir anlamı yok. Esas
olan o yoldan itibaren buraya da bu projenin uygulanmış olmasıdır. Đnşallah o yol bittiği
zaman Kayseri’nin hızlı tren projesi de bitmiş olacak'' cevabını verdi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/firavun-gibi-dusunup-musa-gibi-yasamak-istiyorlar-h2855.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Otobüs'te Bebek Ölümüyle Đlgili Đddialar Bitmiyor
Kayseri'de hastaneye götürülürken otobüste öldüğü iddia edilen 67 günlük Mehmet Efe
Akdemir'in babası Ömer Akdemir, ''Niğde'de bebeğimize bakan doktor, eşime, ambulans
veremeyeceklerini söyleyerek otobüsle Kayseri'ye götürmesini istemiş. Bebeğimiz de
otobüste rahatsızlanmış ve sonunda da vefat etti. Bütün haklarımızı arayacağız. Doktordan
şikayetçi olacağız. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz'' dedi.
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67 günlük bebeğini kaybeden acılı baba, ĐHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bebeğimiz
ayın 22’sinde akşam saat 17.00 sıralarında rahatsızlanmış. Burada Çiftlik ilçe hastanesine
taksi ile götürdük ve orada doktor Niğde’ye sevk etti. Orada kan tahlili falan yapıldı. O arada
doktorların nöbet değişimi yapılıyormuş. Doktorlar kan tahlili ve akciğer röntgeni çekerek
Kayseri’ye gitmemiz gerektiğini söyledi. Eşim ambulans istemiş ama doktor vermemiş,
'Giden ambulans geri gelmiyor' dediler. Ondan sonra eşim tekrar 'çocuk rahatsızlanabilir
yolda' demiş. Doktor da hakaret ederek 'Veremeyiz kızım sen gerizekalı mısın' diyerek
hakaret etmiş. Ondan sonra da eşim, şehirler arası otobüs terminaline giderek, Kayseri
otobüsüne binerek Kayseri'ye gitmiş. Servisle şehir merkezine giderken bebeğimiz
rahatsızlanmış ve yoldaki sağlık ocağına götürmüşler. Đlk müdahale yapılırken ben de oraya
gittim ve bebeğimizin hastaneye gelmeden önce vefat ettiğini söylediler'' dedi.
Ömer Akdemir, ''Bütün haklarımızı arayacağız doktordan şikayetçi olacağız ne gerekiyorsa
yapılmasını istiyoruz. Niğde’den ambulans verilseydi otobüsle 4-5 saat gitmek yerine
ambulansla hızlı giderdi belki de çocuğumuz hayatını kaybetmezdi. Ama doktor ambulans
vermediği için çocuğumuz öldü. Doktordan şikayetçiyiz'' ifadelerini kullandı.
Bu arada, 67 günlük bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Yakınları tarafından Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesine getirilen minik bebeğin
cenazesi, belde mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi. Öte yandan, Sağlık
Bakanlığı'nın 'Otobüste bebek ölümü' iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/otobuste-bebek-olumuyle-ilgili-iddialar-bitmiyor-h2856.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Maden Kamyonun Altında Kalan Genç Hayatını
Kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında maden yüklü
kamyonun altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2013 Pazar 12:00

Yahyalı ilçesi Göynük mevkiinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen olayda,
maden yüklü kamyonun altında kalarak ağır yaralanan F.Đ. (16) olay yerine gelen 112 acil
sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi
altına alındı. F.Đ. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/maden-kamyonun-altinda-kalan-genc-hayatini-kaybetti-h2857.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Bakan Yıldız Nikah Şahidi Oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mehmet Akif Dündar ve Hacer Gültaş
çiftinin düğünlerinde nikah şahidi oldu.
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Bir restoranda düzenlenen düğün törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün
töreninde Bakan Yıldız'ı gören çocuklar sevgi gösterisinde bulundu. Törende Bakan Yıldız,
Mehmet Akif Dündar ile Hacer Gültaş çiftinin nikah şahidi oldu. Nikah töreninde imzaların
atılmasının ardından konuşan Bakan Yıldız, “Bugün Hacer ile Mehmet Akif kardeşlerimizin
evliliğine bulunduğumuz yerden şahit olduk. Öncelikle Allah mübarek etsin, bir yastıkta
kocatsın ve en kötü günleri böyle olsun. Tabi eğitimli gençlerimizin çok fazla nasihat almaya
belki ihtiyaçları yok ama bir büyükleri olarak bende şahitlerimiz adına birkaç cümle eklemek
isterim. Đyilik varsa, kötülük var, sevinç varsa yanı başında hüzün var, sağlığın yanında
hastalık ve rahatsızlık var. Biz temenni etmeyiz ve istemeyi ki bunlar olsun ama hayatın
içerisinde Allah’ın kader ettiği her şey üzerimizde olabilecek. O yüzden ola ki böyle günler
olursa bu gençlerimiz birbirine omuz verecekler, birbirine dayanak olacaklar ve o tür
güçlükleri de birlikte aşmış olacaklar. Birbirinin ailelerini kendi aileleri gibi görecekler. Allah
inşallah onlara vatana, millete hayırlı evlatlarda nasip edecek. Sayın Başbakanımızın en az 3
tane olmak üzere bir tavsiyesi var. Bunun hem ülkemiz hem de ailelerimiz açısından önemli
olduğunu bilenlerdeniz. O açıdan ben kendilerini tekrar tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum”
diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/bakan-yildiz-nikah-sahidi-oldu-h2858.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Müftü yardımcısı Yılmaz, Yunus’un sözleriyle veda
etti.
Kayseri Müftü Yardımcılarından Aytekin Yılmaz’ın Ardahan’a Đl Müftüsü olarak atandı.
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Kayseri Đl Müftü yardımcılarından Aytekin Yılmaz, Ardahan’a Đl Müftülüğüne atandı. Cuma
Hutbesinde herkesten helallik isteyen Yılmaz, dün Ardahan’a gitmek için yola çıktı. Pazartesi
günü yeni görevine başlayacağını belirten Yılmaz; “Kayseri Đbadet ve ticarete açısından
Anadolu’nun incisidir. Đnsanlar burada çok hayırsever ve ibadete düşkün. Bütün Kayserili
hemşerilerime hakkımı helal ediyorum. Bende tüm Kayserili hemşerilerimden helallik
istiyorum” dedi. Yılmaz, “Herkesi Allah’a emanet ediyorum.” diyerek duygularını Yunus
Emre’nin şu sözleriyle noktaladı: “Sevelim, sevilelim, dünya hiç kimseye kalmaz.”

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/muftu-yardimcisi-yilmaz-yunusun-sozleriyle-veda-etti-h2859.html
Erişim Tarihi: 26.08.2013

Dershaneler Kapatılacak mı?
Kavram VĐP Dershanesi Müdürü Ahmet Kayaaltı, Eğitim alanında gündem konusu yapılacak
en son konunun dershaneler olması gerektiğini söyleyerek, ‘eğitim veren kurumlar arasında
en çok denetlenen kurumlar dershanelerdir. Buna rağmen dershaneler neden kapatılmak
isteniyor anlamış değilim’ dedi.
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Dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmaların söz konusu olduğu ilk günlerden itibaren
yetkililerin bu işin altından kalkabileceklerini düşünmediğini ifade eden Kayaaltı, Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların kendi başarısı ve içinde bulunduğu durum tartışma
konusuyken okların neden bir anda dershanelere döndüğünü anlayamadığını söyledi.
Kayaaltı, konuya ilişkin şunları kaydetti; ‘Gelişmiş beyinler üretmek için çalışan, Ülke için
çaba sarf eden bu kurumların kapatılmak istenmesine anlam veremiyorum. Devlete bir
yükümüz yok aksine katkımız var. Velilerin bütçesini sarsmıyoruz. Hiç kimsenin parasını
gasp etmiyoruz ki ülkede Milli piyango, şans oyunları ve at yarışı gibi birçok tuzak kurulmuş
devlet bunları özelleştirmeye çalışarak gayrimeşru bir kazancı meşru hale getirmeye çalışıyor.
Yasal ve legal yoldan kazanç peşinde olan ülkeye kaliteli insan gelişmiş beyin yetiştiren
kurumları kapatmak istiyorlar anlamış değilim. Kapatmanın da çözüm olabileceğini
sanmıyorum. Özel okul konusuna gelince bizler yıllar önce bu teklifle gerekli her türlü
fizibilite çalışmasını yapıp kapılarını çaldık ama hiçbir kurum ilgilenmedi, bize geri
dönmedi.’

Uzun yıllardır dershane sektörünün içinde bulunduğunu ve bu zamana kadar hiçbir veliden bu
kurumlara yönelik bir şikâyetle karşılaşmadığını belirten Kayaaltı; ’Dershane sektörü bir
dönem zor zamanlar geçirdi. Ama son yıllarda bu kurumlar eğitim ve öğretim kalitesi
anlamında Milli Eğitim Bakanlığı okullarının bile önüne geçmiş durumda. Bizlere gelen
öğrenci velileri dershaneler kapatılırsa ne yapacaklarını, çocuklarını nasıl okutacaklarını
soruyorlar. Maddi durumu iyi olan insanlar özel derslerle bu eksikleri gidere bilir ama ya dar
gelirli vatandaş ne yapacak? Nihayetinde var olan sınavlar dershaneler kapandığı zamanda
devam edecek’ dedi. Dershanelerin temel olarak bir öğretim kurumu olarak kurulduğunu
ancak okullardaki kalitenin düşmesi ve bazı aksaklıkların yaşanmasından dolayı, okulların
eğitim görevini de dershanelerin üslendiğini söyleyen Kayaaltı, bu kurumlar arasında bir yarış
olmadığını ancak böyle bir durum varsa eğer son yıllarda dershanelerin okullardan bir adım
öne geçtiğini vurguladı.
‘Onlarda bu işin gerçeğini biliyor’

‘Milli Eğitim Bakanı ve bu işle ilgilenen bürokratlar akıllarından geçeni açıkça çıkıp
kamuoyuna açıklamadılar. Bu gün gidin okulların önünde bekleyip bütün velilerle konuşun,
sorun hemen hepsinden yeterli hizmeti alamadıklarını duyacaksınız. Okullarda Đlk 8 yılda
gerekli temel eğitimi veremiyoruz. Hal böyle olunca da veliler dershaneye başvuruyor. Zaten
bunu başarabilsek dershanelere olan ihtiyaç azalacaktır. ’ diyen Kayaltı, Bunun nedeni olarak
da öğretmenlerin, son yıllarda çıkan yasalarla şikâyet konusu olmasını buna bağlı olarak da
öğretmenlerin sevgi ellerini öğrencilerin üzerinden çekmesi olduğunu söyledi. Ayrıca
okullardaki disiplinsizliğe de dikkat çeken Kayaltı, bu disiplin eksikliği giderilmeden
getirilecek sistemin ne olursa olsun eğitim ve öğretimdeki eksikleri gidermeyeceğinin altını
çizdi.
Bakanların ve üst düzey Bürokratların da çocukları bu dershanelere gidiyor. Bu insanlar da
işin gerçeğini biliyorlar ancak dershaneler zurnanın son deliği iken nasıl oluyor da her şeyin
nedeni olarak görülüyor inanın anlamış değilim diyen Kayaaltı, dershanelerin direk
kapatılmasının bir çözüm sağlamayacağını, bunun bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak; ‘Oldu
ki dershaneler kapatıldı bu işi yapmak isteyen insanlar bunu Kanarya sevenler derneği ismi
altında dahi yaparlar çünkü buna ihtiyaç ve talep var. Saati dolarlarla ölçülen hocalar tutulup
özel dersler alınıyor. Özel uçaklar ile şehirlerarası öğretmenler taşınıyor durum böyle iken
dershanelerin kapatılması ne gibi bir yarar sağlar önce bunun düşünülmesi gerek’ şeklinde
konuştu.
‘Ülkesine, milletine ve kendine faydalı Gelişmiş Beyinler yetiştiriyoruz’

Dershanelerin kar işletmeleri olmadığını ve kendisinin de asla bu kurumları ekmek teknesi
olarak görmediğini, bu yüzdende dershanelerin kapatılıp ya da kapatılmamasının çokta önemli
olmadığını vurgulayan Kayaaltı, Önceliklerinin ve önemsediklerinin Đnsan sevgisi ve Allah
rızası olduğunu söylüyor. Verilen eğitimlerle ülkeye düşünen ve etrafında olup bitenlerden
haberdar bilinçli insanlar yetiştirmek için bu yapıların içinde olduğunu belirten Kayaaltı,
Eğitim sektöründe hizmet veren kurumlar arasında denetimi en sıkı olan kurumların
dershaneler olduğunu vurguluyor.
Kayaaltı, konuşmasının devamında; ’Bizleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Müfettişleri, Maliye
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Đtfaiye gibi birden fazla kurum denetliyor, bu denetim
içerisinde bu kurumlarda yolsuzluk olması asla düşünülemez. Bizlere başvuran öğrencilere
Eğitimin yanına öğretim hizmetini de veriyoruz. Çünkü çocuklar nasıl ders çalışması

gerektiğini nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmiyor. Yapılan anket ve testler ile öğrencilerin
durumunu ölçüp grupluyoruz. 8 kişilik sınıflarımızda akıllı tahtalarımız ve uzman
eğitimcilerimizle geleceğe kendine güvenen dünya görüşüne sahip bilinçli beyinler
yetiştiriyoruz. Ülkenin de buna Đhtiyacı var.’ ifadelerinde bulundu.
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