KAYSERİ HABER ARŞİVİ
27.06.2016–30.06.2016
Tarih hünerli ellerde hayat buluyor
Evladiyelik dokuma halı ve kilimler hünerli ellerde yeniden hayat buluyor. Yıllara meydan
okuyan, eskiyen ve yıpranan halı ve kilimler 27 yıldır halıcılık yapan Ali Özdemir tarafından
tamir yoluyla dönemin iplikleriyle ilmek ilmek işlenerek orijinaline uygun görünüm
kazandırılmaya çalışılıyor.
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Sanayi yapımı halılar çıkalı el emeği göz nuru dokuma halı ve kilimlerin pabucu dama atılır
olsa da emek ile ortaya çıkanlarda hatırı sayılır üretim devam ediyor. Dokuma halı ve
kilimlerim kıymetini bilenler yıllardır kullandığı evladiyelik, ata yadigârlarını eskimesine
rağmen atmaya kıyamıyor. Yıllar içerisinde maneviyatı kadar kıymeti de artan yıpranmış halı
ve kilimlerin imdadına hünerli elleri ile antika halı tamircileri yetişiyor.
Halı ve kilimlerle büyüdü
Çocuk denecek yaşta aile mesleği halı ve kilim ile tanışan çıraklıktan gelerek 27 yıldır dirsek
çürüten 41 yaşındaki Ali Özdemir, yurt içi ve dışındaki antika halı ve kilimleri orijinaline
uygun olarak tamir ediyor. Özdemir’in Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde kışın
dükkân için yaz sıcağında ise sokak gölgeliklerinde sandalye ye pinekleyerek yaptığı tamirler
turist ve yerli halkın ilgisini çekiyor. Dokuyucuları tarafından ilmek ilmek işlenen,
ancak aradan geçen yıllarda kullanılamaz hale gelen halı ve kilimleri orijinaline uygun olarak,
döneminin renk ve ipleriyle tamir ettiğini anlatan Özdemir, ”Anneden babadan kalma halı ve
kilimleri atmaya kıyamayanlar bize geliyor. Hali ve kilimdeki hasara göre tamir ücreti
değişiyor. 150 liradan başlayarak ücretlerde tamir ve bakım yapıyoruz. Tamirler halı ve
kilimdeki hasara göre 3 gün ile bir ay arasında değişiyor. Makine halılarının daha çok tercih
edilmesi nedeniyle bizim işlerde de azalma oluyor. Daha çok halı ve kilim satışına ağırlık
vermeye başladık” dedi.
Mesleğin son temsilcileri
Kaybolmaya yüz tutan el sanatları arasında yer alan halı tamirciliğinin son temsilcilerinden
olan Ali Özdemir, mesleği devam ettirecek yeni nesil çırakların olmadığını söyledi. Halı
dokumacılığı konusunda mesleki eğitim kursları olmasına rağmen tamirine kimsenin ilgi
göstermediğini kaydeden Özdemir, "Halı tamirciliği yapanların sayısı azaldı. El dokuma
halılarının yeniden canlanması için halı tamirciliği mesleğinin ayakta kalması lazım. Artık
çırak bulamıyoruz. Meslek çıraklıktan yetişerek yapılacak bir meslek. Şu an bir sanat okulu
yok. Bu yüzden meslek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı" diye konuştu.
El dokumasına Uzakdoğu darbesi
Uzakdoğu’da maliyet fiyatlarının ucuz olması sebebiyle ithal edilen halıların Türk el dokuma
halılarına ilgiyi azalttığını vurgulayan Ali Özdemir, "Pakistan, Hindistan, Çin, Nepal, İran ve

Türkmenistan’da ucuz işçilik ve düşük maliyetlerde halı ve kilim dokuması yaptırılarak
Türkiye’ye getiriliyor. Türk halıları maliyet yüzünden ithal halılara karşı koyamıyor. Bu
nedenle Türk halılarına rağbet azaldı. Piyasada çok sayıda ithal halı var. Bu bölgelerde
üretilen el dokuma halının metrekare fiyatı, Türk halısının 3'te biri fiyatına. Üretilen halıların
yüzde 80'i de kaliteli değil. Bizim halılarımızı da taklit ediyorlar. Mesela Çin'de Hereke
halısının aynısını üretip Türkiye'de satanlar var. Çin halısının satış fiyatı düşük olduğu için
sektörü etkiledi. Bu yüzden çok büyük atölyeler kapandı. Milas, Bünyan ve Hereke halısı yok
denecek kadar az üretiliyor" diye konuştu.
Haber ve Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17883.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kayseri’den Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti
Önceki gece Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talas ilçesinde
bulunan Valilik Konağı'nda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik ile yaklaşık 1.5 saat görüştü.
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret eden, askerlerle
yaptığı iftarın ardından Kayseri'ye gelen Erdoğan, Talas ilçesi Yukarı Mahalle'de bulunan
Vali Konağı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AB Bakanı ve Başmüzakereci
Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri ve kuvvet
komutaları ile bir araya geldi.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından havalimanına hareket eden Erdoğan, bir
kafeteryanın önünde aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara
oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 00.44'te Kayseri Erkilet Havalimanından
İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kayseri Havalimanı'ndan
Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer yetkililer uğurladı.
Görüşmeler basına kapalı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri ziyaretinden
kamuoyuna bir görüntü yansımadı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17884.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Müftülüklerden anlamlı iftarlar
İl Müftülüğü tarafından, Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde
işitme, zihinsel ve görme engelli öğrenciler ve ailelerine iftar yemeği verildi. Diğer yandan
Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından da huzurevi sakinlerine iftar yemeği verildi.
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Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar yemeğine İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü
Yardımcıları Tandoğan Topçu, Salih Sezik, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Ali
Andaç, Emekli Müftü Emin Haspolat, Engelli Koordinatörleri Kevser Serap Eliaçık, Yasin
Bulut, İşitme, Zihinsel ve Görme Engelli Öğrenciler ve aileleri katıldı.
İftar yemeği sonrası Emekli Müftü Emin Haspolat tarafından yemek duası yapıldı. Dua
sonrası konuşan İl Müftüsü Güven, “Kıymetli misafirlerimiz öncelikle davetimize icabet
ederek, bizi kırmayarak geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.
Bizim iftar sofralarımızı şenlendirdiniz. Sizlerle birlikte iftar yapmaktan hepimiz mutlu ve
huzurluyuz. Yüce Mevla evimize, toplumumuza, çevremize, ülkemize, bütün İslam alemine
ve insanlığa huzur ve mutluluklar bahşeylesin. Hepimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik
ediyorum.” dedi.
İl Müftüsü Güven, tek tek masaları gezerek işitme, zihinsel ve görme engelli öğrenci ve
ailelerine her zaman yanında oldukları mesajını verdi.
Huzurevine iftar
Diğer yandan Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından da Kayseri Huzurevinde, huzurevi
sakinlerine iftar yemeği verildi.
Huzurevi Salonu'nda düzenlenen programa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü
Yardımcısı Atıf Akşit, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Huzurevi Müdürü Osman
Özgür Gövenç ve huzurevi sakinleri katıldı.
Program Kocasinan Ahmet İnciler Camii Müezzin Kayyımı Zafer Akçakoca’nın Kur’an-ı
Kerim tilaveti ile başladı.
İl Müftüsü Güven, "Ramazan ayları hepimizin manevi açıdan kendimizi donattığımız bir
aydır. Ramazan ayında toplumun farklı kesimleri birbirleri ile diyalog kurarlar. Biz
birbirimizle oturmalı, konuşmalı, muhabbet etmeli ve birbirimizin dertleriyle dertlenmeli,
acılarını ve sevgilerini paylaşmalıyız. Acılarımızı paylaşarak azaltmalı, sevgilerimizi de
paylaşarak çoğaltmalıyız. Siz büyüklerimizi ziyaret etmek, sizlerle beraber olmak, sizlerle
beraber iftar açmak bizlere mutluluk veriyor” diye konuştu.
Program sonrası İl Müftüsü Güven, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet
etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17885.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Yenilenebilir enerjide referans olacağız
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Avrupa'nın önemli yenilenebilir enerji fuarı olan
Münih Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, yapılacak çalışmalarla yenilenebilir
enerji konusunda diğer illere referans olacaklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 22-24 Haziran tarihleri arasında yapılan
Uluslararası Ticari Güneş Enerjisi ve Solar Teknolojisi Fuarı'na (İnter Solar Europe) katıldı.
Güneş enerjisi teknolojisinin tüm yeniliklerini bünyesinde bulunduran Münih Fuarı'nda 42
farklı ülkeden 1000'in üzerine firmanın standı yer aldı.
Kayseri'de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak ekonomiye katkı sağlamak için
güneş enerjisinden azami derecede faydalanmak istediklerini ifade eden Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu amaçla kurma çalışmalarını sürdürdükleri Kayseri Güneş
OSB ile ilgili Münih Fuarı'nda araştırmalar yaptıklarını kaydetti. Başkan Mustafa Çelik'e
Münih Fuarı'nda Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi Genel Müdürü Hidayet Atasoy da eşlik
etti.
Yatırımcılar için yeni bir sektör
Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji fuarında, son teknolojileri yerinde gördüklerini dile
getiren Başkan Mustafa Çelik, bu teknolojileri Kayseri'de en iyi şekilde uygulayacaklarını
belirtti. Kayseri'de doğayı ve insanı koruyan bir sektör doğacağını vurgulayan Başkan
Mustafa Çelik, "Fuarda birçok stantta incelemelerde bulunduk ve kurmak istediğimiz Güneş
OSB'si için fikir aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kısa zaman içinde yenilenebilir enerji
hususunda diğer illere ve belediyelere referans olacaktır. Yatırımcılarımız için yeni bir sektör
ortaya çıkacak. Böyle bir sektörün oluşmasında öncü olduğumuzu için mutluluk duyuyorum"
dedi.
Fuardaki her stantta araştırma ve incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çelik, fuara katılan
bazı firmaların fabrikalarını da gezerek sunumlar aldı. Başkan Mustafa Çelik, bu firmalardan
birisinin araştırma ve üretim tesislerinde üretilen ince film panelleri de yerinde gördü. Bina
cephelerinde kullanılan ve yeni geliştirilen ince panellerle ilgili detaylı bilgiler alan Başkan
Çelik, fuardaki dikkat çekici ürünlerden olan bir yüzünde Türk bayrağının yer aldığı cephe
kaplamalarında kullanılan elektrik panelini de ilgiyle inceledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17886.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sarraflardan banka tepkisi
Bankaların kıymetli metal alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte yapılan
değişiklik ile bankaların Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altını alım satımını
yapabilmesine Kayserili sarraflardan tepki geldi. Sarraf Metin Meyilli, "Bankalar sarraflıktan
ne anlar" dedi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kıymetli Maden Alım Satımına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmenliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
ve bu yürürlük kapsamında bankaların altın alım satımını yapabilmesine karar verildi.
Alınan karara tepki gösteren Kayserili sarraf Metin Meyilli, "Bankalarda bu altın hesabı
açıldıktan sonra ister istemez sarraf esnafını etkiledi. İnsanlar eskiden yastık altı dediğimiz
birikimleri ile sarraflardan altın alıp bunu değerlendiriyorlardı. İlerde ise ev araba gibi
ihtiyaçları olunca bunları bozdurup nakit para döngüsü sağlıyordu ve küçük esnaf da bundan
yararlanıyordu’’ dedi.
“Daha fazla dükkan kapanacak”
Meyilli sözlerine şöyle devam etti:
"Bankalarda ki altın hesabından sonra yatırım için altın alanların sayısı zaten azalmıştı. Bunu
daha önce de kazancılar çarşısında boşalan dükkanları şahit göstermiştim. Zaten şuanda
Kazancılarda 6-7 tane boş dükkan var. Kayseri genelinde de 20’ye yakın dükkan kapandı.
İşçilikli ürünlerde sonradan satıldığında zarar fazla olduğu için, insanlar sadece ihtiyaç olunca
alıyor.
Ziynet altınını da banklar alıp satınca kazancılarda daha çok kapanan dükkan göreceğiz.
Banklarda takı yok, bilezik yok. Ayrıca sarraflıktan da anlamıyorlar. O yüzden banka kendi
işini yapsın sarraf da kendi işini yapsın. Bu şekilde devam ederse küçük esnaf biter. Herkesin
bakmak zorunda olduğu bir ailesi var. Esnafın yüzde 90'ı zararla kapatıyor. Herkes artık bir
politika değişikliği olur mu diye beklemektedir."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17887.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Düğündeki takılarla yapılan 7 asırlık cami
Kayseri'nin Develi ilçesinde Selçuklu beylerinden Göçarslan oğlu Nasrullah'ın eşi Sivasi Siti
Hatun tarafından düğün takılarıyla yaptırılan cami, 7 asırdır ayakta duruyor.
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Yukarı Develi olarak adlandırılan bölgede bulunan ve Selçuklu döneminden kalma nadir
camilerden olduğu bilinen Sivasi Hatun Camisi'nde 735 yıldır ibadet ediliyor.
Caminin imamı Oktay İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasi Siti Hatun tarafından
1281 yılında inşa ettirilen tarihi caminin orijinal Selçuklu kemerli şekilde, mukarnaslarla 16
direk üzerine kurulduğunu söyledi.
Caminin akustiği ve havalandırmasının çok dikkati çektiğini belirten İşçi, "Camimizin
mihrabında parlak mermerler var. Bunlar daha sonra restorasyonda konmuş. Bu mermerlerin
orijinalinde çok değerli ince elmastan olduğu rivayet edilen taşlar varmış. Bunun amacı
imamın sesinin dengeli şekilde her yere ulaşmasını sağlamaktır. Camimizde soba yakılmıyor,
buna rağmen kışın 15-20 derece sıcaklığı oluyor. Doğal yapısı itibarıyla yazın da serin oluyor.
Camimiz ender Selçuklu eserlerinden biri ancak mimarı bilinmiyor. Yapılış ayrıntısı ve
işleme bakımından Türkiye'de bunun gibi 2 caminin daha olduğu biliniyor." diye konuştu.
İşçi, Anadolu'daki Moğol istilasının ardından Develi'de 400 bin Selçuklu'nun yaşadığını, o
dönem burasının ilim merkezi haline geldiğini anlattı.
Caminin Sivasi Hatun'un düğününden elde edilen gelirle inşa edildiğini dile getiren İşçi, şöyle
konuştu:
"Sivasi Hatun, buradaki Selçuklu beyinin eşidir. Camimiz, Sivasi Siti Hatun'un düğünü
yapıldıktan sonra takılan takılar ile deve, büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen gelirle
yapılmış. Düğünde Avşar beyleri, Selçuklu beyleri tarafından takılar takılmış, hediyeler
verilmiş. Sivasi Hatun, cami yapılmasını istemiş ve cami düğün hediyeleriyle yapılmıştır."
"Mihrapta bulunan 2 sütun camimizin terazisi"
İşçi, caminin, dönemin şartlarına göre çok iyi şekilde inşa edildiğini, deprem ve benzeri
afetlerden zarar görmemesi için önlemler alındığını ifade etti.
Mihrabın kenarlarında 2 sütun olduğunu bildiren İşçi, şunları kaydetti:
"Bu sütunların özelliği dönüyor olması. Camimizin denge noktası olarak bu sütunlar yapılmış.
Mihrapta bulunan 2 sütun camimizin terazisi. Camimizin herhangi bir noktasında kayma,
çökme, temelde bir sarsıntı olduğu zaman bu sütunlardan sıkıntı tespit ediliyormuş. Ona göre
bir tadilat yapılıyormuş. Yine sütunlarımız ayetlerle süslenmiş. Mihrapta Mevlevi silüeti
bulunuyor. O dönemde Mevlevilik meşhur olduğu için mihrabımızın orta kısmında bir
Mevlevi şeyhinin silüetini benzeterek yansıtmışlar. Bu da mihrabımıza güzel bir değer
katmış. Caminin giriş kapısında şerbetlik bulunuyor. Burada ramazan ayında teravih
namazından sonra cemaate şerbet ikram edilirmiş. Camimiz o dönem bu bölgenin en önemli
ilim merkezlerinden de birisi olarak biliniyor. Camide çok sayıda hafız yetiştirilmiş." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17888.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Galericilerin ‘rent a car’ şikayeti
Anadolu Oto Galericiler Sitesi Eski Başkanı Bilal Atabey, Kayseri'nin çeşitli yerlerinde araç
kiralama işi yapanların oto alım satımı yaptıklarını, bu durumun galericileri mağdur ettiğini
söyledi.
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İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Anadolu Oto Galericiler Sitesi Eski Başkanı Bilal
Atabey, inşaat ve otomotiv sektörünün ticaretin lokomotifi olduğunu ifade etti. Söz konusu
lokomotif sektörlerde sorun yaşanmasının, ticari yaşamın iyi gitmediğinin göstergesi
olduğunu belirten Başkan Bilal Atabey, "Türkiye'de yaklaşık olarak yıl boyunca 3 buçuk
milyon ikinci el araç satılıyor. Büyük bir sektörü temsil edenler olarak mağduruz. İkinci el
otomotiv sektörü, bizim gibi Türkiye'nin en önemli galericiler sitesinde durağan hale geçti.
Bunun sebebi ise dışarıda ikinci el oto alım ve satımı bizden daha çok yapılıyor. Buraya 1998
yılında geldik. Eğer bir ilde galericiler sitesi varsa dışarıda oto alım ve satımı yasal değildir.
Yasal olmayan şeyler de yapılamaz ve yapılan hakkında cezai işlem uygulanacak diye biz
buraya geldik." diye konuştu.
Son zamanlarda araç kiralama işi yapanların oto alım satımı da yaptıklarına dikkat çeken
Başkan Bilal Atabey, yetkililerden yardım istedi. Başkan Bilal Atabey, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Özellikle İstasyon Caddesi üzerinde rent a car adı altında ticaret yapılıyor. Büyükşehir
Belediyesi'nin şöyle bir talimi bulunmaktadı; 'Bir rent a carın önünde ancak 1-2 araç
bulundurabilirsin, diğer araçları bulundurma yeri resmi otoparklardır' diye bir ibare var. Şimdi
görüyoruz ki her tarafta adı rent a car ama uygulamada hep alım ve satımı var. Biz burada
mağdur olduk. Vatandaş en kısa yerde, en uygun olan yerde gidip ticaretini yapıyorlar. O
yüzden buraya gelen giden sayısı azaldı. Bunların biran önce düzenlenmesini istiyoruz.
Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi belediye başkanlarımızı ve sayın valimizi göreve davet
ediyorum. Ya bize de serbestlik versinler ya da onları kapatalım. Bu sayede bir disiplin
edilmiş olunsun."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17889.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17890.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Elveda Ey Şehri Gufran Elveda
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HUD Suresinden
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah)
arafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
2. (De ki: Bu Kitap) "Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz ki ben,
onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
3. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe etmeniz için (indirildi. Eğer bu
emrolunanları yaparsanız), Allah sizi, tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır,
fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza
gelecek büyük bir günün azabından korkarım."
4. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O, her şeye kadirdir.
5. Bilesiniz ki, onlar Peygamber'den, (düşmanlıklarını) gizlemeleri için göğüslerini çevirirler
(gönüllerinden geçeni gizlerler). İyi bilin ki, onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi, Allah
onların gizlediklerini de, açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O, kalplerin özünü bilendir.
6. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının
durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i
mahfuz'da) dır.
7. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su
üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resûlüm!): "Ölümden
sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir
şey değildir" derler.

PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Cabir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler.
Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar. İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi, onlar
da kendiliklerinden Cenâb–ı Hakk’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder,
tekbir getirirler.
Müslim, Cennet 18. Ayrıca bk. Buhârî, Bed'ü'l–halk 8, Enbiyâ 1.
Bir benzeri 708’de geçmişti. 1889 ve 1898 arası benzeri hadislerdir.)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ, ‘Ben sahih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı,
hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım’ buyurdu.”
Ebû Hüreyre, isterseniz şu âyeti okuyunuz, dedi:
“Mü’minlerin yaptıkları ibadet ve iyiliklere karşılık olarak onlara ne mutluluklar saklandığını
hiç kimse bilemez” (Secde: 32/17).
(Buhârî, Bed'ü'l–halk 8, Tefsîru sûre (32), 1, Tevhîd 35; Müslim, Cennet 2–5. Ayrıca bk.
Tirmizî, Tefsîru’l–Kur’ân 33, 57; İbni Mâce, Zühd 39.)
ESMA ÜL HÜSNA
EL-CÂMİ (celle celâluhu): İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
CENNET
Ağaçlı bahçe; yeşillikleri bol bostan; sık dal ve yaprakları ile yeri gölgelendiren hurmalık ve
bağlık.
Peygamberlerin davetine uyarak iman edip, dünya ve ahirete ait işleri, kulluk vazifelerini
elden geldiği kadar güzel bir şekilde yapan temiz ve müttaki kişiler için hazırlanmış bir huzur
ve saadet yurdudur. Kısaca ahiretteki nimetler yurdunun adıdır. Çoğulu Cinan ve Cennât'tır.
Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde Cennet, çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir. Bilhassa
Kur'an-ı Kerîm'de ağaçları altından ırmaklar akan Cennetler şeklinde anlatılmaktadır:
"Cennet takva sahiplerine, uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. İşte size va'dolunan, gördüğünüz
şu Cennet'tir ki, O, Allah'ın taatına dönen onun (hudud ve ahkâmına) riayet eden çok
esirgeyici Allah'a bütün samimiyetiyle gıyâben saygı gösteren, hakkın taatına yönelmiş bir
kalble gelen kimselere aittir. " (Kâf, 50/31-33).
"Tövbe edenler, iyi amel ve harekette bulunanlar öyle değil. Çünkü bunlar hiç bir şeyle
haksızlığa uğratılmayarak Cennet'e, çok esirgeyici Allah'ın kullarına gıyâben va'd buyurduğu
Adn Cennet'lerine gireceklerdir. Onun vadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada selâmdan başka
boş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah, akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. O, öyle
Cennet'tir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttakî olanları vâris kılacağız. " (Meryem,
18/60-63).
Cennet, bu dünyada yapılan iyiliklerin ahirette Allah tarafından verilen karşılığıdır. Kur'an'da
Cenabı Allah şöyle buyurmaktadır:
"Adn Cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar. İşte
günahlardan temizlenenlerin mükâfatı." (Tâhâ, 20/76).
Kur'an'da Cennet'in niteliklerinden bazılarına şu şekilde değinilir:
1- Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler (ez-Zümer, 39/20),
güzel meskenler (et-Tevbe, 9/72)
2- Türlü ağaç ve meyvelere, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına
kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip (er-Rahmân, 55/58-54)
3- Gönlün çekeceği her türlü yemek ve etler, türlü kokulu içecekler, temiz şaraplar ve çeşit
çeşit tükenmez nimetleri içeren bir mekân.

"Onlara Cennet'te bir meyve, içlerinin çekeceği bir et verdik (vereceğiz)" (et-Tûr, 52/21).
"Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa, hepsi oradadır. Siz de orada devamlı
olarak kalacaksınız. İşte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız Cennet'tir.
Sizin için orada çok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz." (ez-Zuhruf 43/71-73).
"Cennet şarabından (dünya Şarabı gibi) mide ızdırabı yoktur" (Saffât, 37/47).
4- Cennet'te hayat sonsuzdur, kin yoktur, boş lâf ve günah'a sokacak söz işitilmiş. "Biz o
Cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı
karşıya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da
değillerdir" (el-Hicr, 15/47-48).
"Onlar Cennet'te ne bir boş laf işitirler ne de bir hezeyan. Ancak bir söz işitirler: Selâm..
(birbirleriyle selâmlaşır dururlar)." (el-Vâkıa, 56/25-26).
5- Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği güzelliktedir. Cennet'i aslında dünya
ölçüleriyle tarif etmek mümkün değildir.
Arkası yarın…
ASRI SAADETTEN İZLER
Efendimizin Ailesiyle Hoş Geçimi:
Sahih senetle Hz Enes'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.): "Dünyanızdan
bana kadınlar ve hoş koku sevdirildi. Hz. Peygamber (s.a.) geceleme, yanında kalma ve
nafaka konularında hanımları arasında eşitliğe uyardı. Sevgi konusuna gelince: "Allah'ım!
Gücümün yettiği konularda işte taksimim. Gücümün yetmediği konularda beni kınama."
buyurmuştur. Deniliyor ki, Hz. Peygamber'in (s.a.) gücünün yetmediğini söylediği şeyler
sevgi ve cinsel ilişkidir. Bu konuda eşit davranma farz değildir. Çünkü bu, güç
yetirilemeyecek hususlardandır.
Hz. Peygamber (s.a.) hanımlarına karşı iyi davranır, onlarla iyi geçinirdi.
Medineli (Ensâr'ın) kızlarını küme küme Hz. Âişe'ye yollar, onunla oynamalarını isterdi. Hz.
Âişe, sakıncası olmayan bir şey arzu ettiği zaman, Hz. Peygamber (s.a.) o konuda ona
muvafakat gösterir, yardım ederdi. Âişe, bir kaptan (su) içtiği zaman kendisi o kabı eline alır;
ağzım hanımının ağzının değdiği yere kor içerdi. Yine Âişe, kemiğin üzerindeki eti dişleriyle
sıyırarak yediğinde Peygamberimiz (s.a.) etli kemiği eline alır ağzını, onun ağzının değdiği
yere kor öyle yerdi. Âişe'nin kucağına yaslanır, başı onun kucağında iken Kur'an okurdu.
Yolculuğa çıkmak istediği zaman hanımları arasında kura ;çeker, kime çıkarsa onu
beraberinde götürür, geri kalanlara hiçbir telafide bulunmazdı. Âlimlerin çoğunluğunun
görüşü bu yoldadır.
"En hayırlınız, hanımına karşı en iyi davranandır. Sizler içinde ailesine en iyi davranan
benim" derdi. (Zadul Mead)
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Zürafaların büyük aşkı devam ediyor
Zürafa Şakir ile Kayseri Hayvanat Bahçesinden getirilen Zürafa Selvi'nin birlikteliği
doludizgin devam ediyor.
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Gaziantep Hayvanat bahçesine getirildiğinde 3 yaşında olan Zürafa Şakir’e, 6 yıldır
Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinde yapılan eş bulma çalışmaları sonunda başarıya
ulaşılmıştı. Görkemli bir düğün töreni düzenlenen Zürafa Şakir ve Selvi çiftinin birbirlerini
tanıma evresi hızlı bir şekilde devam ediyor. Şuan ayrı kafeslerde yer alan Zürafa Şakir ve
Selvi çifti demir bariyerlerin ardından avluda zaman zaman buluşma imkanı buluyor.
Zürafa Şakir, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin müzmin bekarlarından biriydi diyen Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Uzun süre yurt
içinden ve yurt dışından kendisine bir eş arıyorduk. Uzun çalışmalarımız sonucunda bize çok
yakın yerde Kayseri hayvanat bahçesinde bir tane dişi zürafanın olduğu haberi geldi. 5
yaşında olan Zürafa Selvi'yi bizlere verebileceklerini söylediler. Şuan Zürafa Şakir’imiz ile
Selvi’miz çok iyi anlaşmaktadırlar. İnşallah en yakın sürede de yavruları olur mutlu olurlar”
diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17892.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Sıcak hava hayvanları da etkiliyor
Kayseri'de petshopta çalışan Mahmut Yıldırım, hava sıcaklıklarının artmasının evcil
hayvanları da etkilediğini belirtti ve güneşin dik geldiği saatlerde evcil hayvanların sokağa
çıkarılmaması gerektiğini söyledi.
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Sıcaklık artışlarının ev hayvanlarını insanlar gibi olumsuz etkilediğini belirten Mahmut
Yıldırım, evde hayvan besleyenlere şu önerilerde bulundu:
"Malum olduğu üzere hava sıcaklıkları bir anda arttı. Hava sıcaklıkları artınca vatandaşlarda
hayvanları serinlemeleri için balkona koymaya başladı. Balkona koymaları güzel bir şey ama
hayvanların cereyanda kalması iyi bir şey değil. Örneğin, kuşun cereyanda kalması ölümü

demektir. Kuşları öğle güneşinde değil de, sabah ve öğle arasında balkona koyarsak daha az
etkilenir. Öğlen ve ikindi arasında ki sıcak hayvana çok zarar verir. Hayvanların sıcaktan
bunalmamaları ve serinlemeleri için banyoluk öneriyoruz. Bu sayede kendini sıcak ortamdan
serin ortama atmış olur."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17893.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

İsrail’le örtünen çıplak kalır
Türkiye ile İsrail arasındaki 6 yıldır kopuk olan ilişkilerin normalleşmesi için önceki gün
Roma'da yapılan görüşmede iki ülke anlaşmaya vardı. Anlaşma ile ilgili resmi internet
sitesinden açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı açıklamasında ‘İsrail’le örtünen çıplak
kalır’ Filistin deyişine yer vererek, dikkat edilmesi konusunda uyardı.
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İHH açıklamasında anlaşmanın Türkiye hükümetinin bir tasarrufu olduğu belirtilerek,
“Başından beri söylediğimiz gibi uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak biz İsrail’le bir
anlaşmayı doğru bulmuyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Kayseri İHH Sorumlusu Ali Tokluman anlaşma ile ilgili üzgün olduğunu söylerken,
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ise İsrail’in anlaşmaların uymayan ve güven
vermeyen bir ülke olduğunu söyledi.
İsrail kazanım olarak görüyor
Türkiye’nin yapmış olduğu açıklamayla aynı saatlerde İsrail adına da Netanyahu’nun bir
açıklamada bulunduğunu kaydeden İHH, “Netanyahu’nun büyük bir zafer edası ile yapmış
olduğu basın toplantısında ‘İsrail için muazzam bir ekonomik sonuç alındığı, Gazze’ye
ablukanın kesinlikle kalkmadığı ve kalkmayacağı, Türkiye’nin şartları kabul ettiği’ beyan
edilmiştir. Özellikle İsrail’in tazminat vermediği, sadece davaların düşmesi karşılığında 20
milyon dolar ödeyeceği ama bunun da bağış olarak yapılacağı, böylelikle İsrail askerlerinin
diğer katliamlarına da emsal olmasının önüne geçilmiş olacağı İsrail tarafında en önemli
kazanım olarak dile getiriliyor.” ifadelerine yer verdi.
Anlaşmanın Gazze ablukasının Türkiye açısından tanınması anlamına geldiğine yer verilen
açıklama şöyle devam etti, “Oysa Gazze 2005 yılındaki anlaşma sonrası özgürdür ve herkes
gibi kimseye muhtaç olmadan seyahat ve ticaret özgürlüğünü kullanmalıdır. Ambargo ise
İsrail’in otorite olarak kabul edilip Gazze’ye girecek malzemenin nevi ve miktarı konusunda
söz sahibi olması anlamına gelir ki açıklanan mutabakata konu olan husus budur.
Ambargonun hafifletilmesi sayılabilecek (birçok yönden muallak bir mutabakat olsa bile) bu
mutabakat sadece Türkiye tarafından kısmi izin şeklindedir. Bugün İsrail’in Türkiye’ye bile
hangi malzeme ve ne miktar için izin vereceği büyük bir soru işaretidir. Oysa tüm devletler
gibi Gazze’ye de mal giriş çıkış serbestisi sağlanmalıdır. Mesele insani yardımın Gazze’ye
girmesi değil, Gazze’nin kimsenin yardımına ihtiyaç duymayacak şekilde hürriyetine

kavuşmasını sağlamak olmalıdır. Uluslararası hukuk her toprağa ve devlete bu hakkı tanıyorsa
neden Filistin bu özgürlükten mahrum bırakılsın ve sadece yardıma mahkum edilsin. Bu
kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle İHH olarak Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın
kalkması için her türlü hukuki, fiili çalışmalarımızı sürdüreceğimiz tekraren ilan ediyoruz.
Mavi Marmara İslam dünyasında ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak
vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak mesuliyetimizdir.
Sözümüzü bir Filistin deyişiyle bitiriyoruz; ‘İsrail’le örtünen çıplak kalır’”
İyi direndiler ama üzgünüm
Kayseri İHH Şube Başkanı Ali Tokluman da Türkiye Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı 6 yıl
dayanabildiğini söyleyerek, “Daha çok şeyler beklenebilirdi. O sıcak günlerde bitirilebilirdi.
Teşekkür ederiz. İyi direndiler ama üzgünüm. Madem anlaşıldı, Yahudilerin eskortluğunda
hemen yarın Gazze Limanı’na gidelim.” dedi.
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ise İsrail’in şu ana kadar hiçbir anlaşmaya sadık
kalmadığını kaydederek, “Bir anlaşma yapılacaksa bu Gazze ablukasının kaldırılması,
Kudüs’ün güvenliğinin sağlanması, İsrail’in Hamas varlığını hedef göstererek, Filistinliler'e
yönelik olarak saldırılan son vermesi ile olur.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17894.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Şeker şerbetiyle ferahlayın!
Kayseri’de iftarların gözde mekânlarından Kayseri Şeker içerisinde yer alan göl kenarına
gelen misafirler, Turan Bora ustanın özenle hazırladığı şerbetle ferahlayıp serinliyor.
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Nostaljik bir şekilde sunumu yapılan şerbetin mimarı Turan Bora yaklaşık 9 yıldır Kayseri
Şeker’de aşçılık yapıyor. Bora bu şerbetin yapımını tatil beldesi Çeşme’de çalıştığı dönemde
öğrendiğini söyleyerek tarifi ile ilgili şu bilgileri verdi:
Tarifi
“Şerbetimizi, burada iftar yapmak için gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Vişne ve yeşil
elmayı püre haline getirdikten sonra buz katıp mikser yardımı ile karıştırıyoruz. İki gün kabın
içinde bekledikten sonra suyun içine atıyoruz. Böylelikle şerbetimiz hazır hale gelmiş
oluyor.”
Haber/Fotoğraf: Ufuk Çamdal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17895.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Genç çiftçilere verilen söz tutuldu
Hükümetin genç çiftçilere 30 bin TL’lik hibe desteği sözü kapsamında şehrimize bağlı
ilçelerden başvuruda bulunanlardan 163 kişi bu destekten yararlanmaya hak kazandı.
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Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin
2016/16 Sayılı Tebliği ve Uygulama Rehberi doğrultusunda müracaatlarla ilgili iş ve işlemler
tamamlandı.
163 başvuru kabul edildi
Kentimizde 16 ilçeden yapılan başvurular sonucu Bünyan’da 16, Akkışla’da 15, Develi’de 19,
Felahiye’de 8, Hacılar’da 5, İncesu’da 10, Kocasinan’da 9, Melikgazi’de 6, Özvatan’da 5,
Pınarbaşı’da 17, Sarıoğlan’da 12, Sarız’da 9, Talas’ta 8, Tomarza’da 12, Yahyalı’da 13,
Yeşilhisar’da 9 olmak üzere 163 kişi hibe almaya hak kazandı.
Asil listede olan genç çiftçiler ile İl/İlçe Müdürlükleri arasında 11-15 Temmuz'da sözleşme
imzalanacak. Başvuruda bulunan kişiler hibe desteği almaya hak kazanıp kazanamadığına
https://www.kayseri.tarim.gov.tr web adresinden bakabilecekler.
Ülke genelinde 14 bin 970 başvuru kabul
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe
desteği sağlayacak program kapsamında ülke genelinde 14 bin 970 başvurunun hibe almaya
hak kazandığını bildirdi.
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı
kapsamında 397 bin genç çiftçinin başvurusunun, illerde vali yardımcısı başkanlığında
oluşturulan Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirildiğini
kaydetti.

Şehit, gazi, engelli, kadın ve eğitimli genç çiftçilere pozitif ayrımcılığın yapıldığı bu
değerlendirmeler neticesinde 11 bin 77’si bayan ve 3 bin 893’ü erkek olmak üzere 14 bin 970
genç çiftçinin hibe almaya hak kazandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Bu 14 bin 970 projenin, 10 bin 500 adedi büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 2 bin 30 adedi
arıcılık, 525 adedi kanatlı ve ipek böcekçiliği, bin 915 adedi de meyvecilik, seracılık,
mantarcılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında gerçekleşti. Oluşturulan asilyedek listeler dün itibariyle İl Müdürlüklerince öngörülen şekilde ve Bakanlığımız
'gencciftci.tarim.gov.tr' adresinden ilan edildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17897.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Mezarlıkta "misafirhane" hizmeti
Kayseri Büyükşehir Belediyesince şehir mezarlığında, cenaze için başka kentlerden gelenlerin
konaklaması için misafirhane yapılacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir mezarlığında, cenaze törenine
kent dışından katılanların yararlanabilmesi için misafirhane inşa edileceğini bildirdi.
Şehir Mezarlığı'nda gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, 85 bin mezarın
bulunduğu 850 bin metrekarelik kabristanın 1953'te yapıldığını söyledi.
Mezarlığın gelecek yıllarda da ihtiyaçlara cevap verebilmesi için "Asri Mezarlık Düzenleme
Projesi" hazırladıklarını anlatan Çelik, yaklaşık 400 bin metrekarede çevre düzenlemesi
yapacaklarını dile getirdi.
Bir yandan kentte yaşayanlar için faaliyetler gerçekleştirdiklerini diğer yandan da "ölülere
saygı" amacıyla yeni projeler hazırladıklarını ifade eden Çelik, "Hem ölülere hem dirilere
hizmet etmenin bilincindeyiz." diye konuştu.
Kentteki cenaze hizmetlerinin tek noktadan yapılmasını amaçladıklarını belirten Çelik, şöyle
devam etti:
"Yapacağımız yeni hizmet binasının bodrum katında cenaze yıkama, kefenleme işlemleri
yapılacak. Bin 500 metrekarelik bu alanın zemin katında cenaze sahipleri için dinlenme
alanları olacak. Özellikle dışarıdan gelenler için misafirhane birimleri inşa
edeceğiz. Türkiye'ye örnek bir bina olacak. Hepimiz yabancılara ait mezarlıkların bakımına,
temizliğine özenmişizdir. Şimdi öyle bir çevre düzenlemesi yapacağız. Hedefimiz asri
mezarlığı şehrin en temiz parkı haline getirmek. 850 bin metrekarelik alanın ana ve ara
yollarında sert zemin çalışmaları yapacağız. Kalan bölümün tamamı ağaç, yeşil alan ve çiçek
olacak. Mezarlık yerini unutanlar ya da bilmeyenler için mezarlık bilgi sistemi de kuruyoruz.
Sadece peyzaj çalışmaları için 8 milyon lira harcayacağız."
Mezarlığa bin metrekarelik cami
Çelik, mezarlığın ana girişine bin metrekarelik, Selçuklu döneminin izlerini taşıyan cami inşa
edeceklerini bildirdi.

Cami ile hizmet binasının aynı mimari özellikleri taşıyacağını anlatan Çelik, ayrıca mezar yeri
açma ve kapamayı mini iş makineleriyle yapacaklarını, cenazeleri defnedenlerin yağmur ya
da güneşten korunması için gölgelik ve tabure hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17898.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Cami köyde, minareler tepede
Sivas'ın Zara ilçesi Tuzlagözü köyündeki 110 yıllık cami ile sonradan yaptırılan iki
minaresinin farklı yerlerde olması, görenleri şaşırtıyor. Minarelerinden birinin yaklaşık 150,
diğerinin 200 metre mesafede, yerleşim yerini ikiye bölen tepede bulunması dikkati çekiyor.
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Tuzlagözü Camisi'nin minaresi, elektrik olmadığı dönemde imamın ezanı tüm vatandaşlara
duyurabilmesi amacıyla 1945'te köyü ikiye bölen tepeye inşa edildi. Uzun yıllar köyde görev
yapan imamlar, camiye yaklaşık 150 metre mesafede tepedeki minareye çıkarak, cemaati
namaza davet etti.
Yaklaşık 12 yıl önce de bir hayırsever, köyün dışından görünmediği ve küçük olduğu
gerekçesiyle bu minarenin yaklaşık 50 metre, caminin ise 200 metre uzağında yeni ve büyük
bir minare daha yaptırdı.
Elektriğe 1990'lı yılların başında kavuşan köyde okunan ezan, son yıllarda minareye
yerleştirilen hoparlörlerle köyün yanı sıra 11 mezraya namaz vaktini haber veriyor.
Cami imam hatibi Serkan Alış, normalde minarelerin caminin avlusunda bulunduğunu ancak
görev yaptığı köyde bu durumun farklı olduğunu söyledi.
Köye geldiğinde minarelerin tepede olmasına şaşırdığını anlatan Alış, "Bunun sebebi ne
olabilir diye düşündüm. Köyde elektrik olmadığı dönemde, ezanlarını köyün tamamına
duyurmak için minareyi bu tepeye yapmışlar" dedi.
Vatandaşlardan 63 yaşındaki Mehmet Alim Yaprak da köyün kalabalık olması, bazı
mahallelerin çukurda kalması ve elektriğin bulunmaması nedeniyle köyün görünen bir yerine
minarenin yapıldığını belirtti.
İmamların köyde elektik olmadığı dönemde minareden ezan okumasıyla vatandaşların
namaza davet edildiğini dile getiren Yaprak, "En sonunda elektrik geldi. Şimdi de camiden
okunuyor, minareden dinleniliyor. Eski minareden sonra bir hayırsever, yeni minare yaptırdı.
Yeni minare daha büyük, daha görünür" diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17899.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Güneşin batmadığı yerde Türk bayrağını
dalgalandıracak
Kayserili motosiklet tutkunu Mustafa Özdemir, 'Güneşin batmadığı yer' olarak nitelendirilen
Nordkapp'a gitmek için gün sayıyor. Türk bayrağını şehitler için Nordkapp'da
dalgalandıracağını söyleyen Özdemir, yolculuğun 17 bin kilometre bulacağını kaydetti.
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Gezi öncesinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret eden Özdemir,
yolculuk hakkında bilgi verdi. Motosikletçi Özdemir, "Motosiklet ile tanışmam 2010 yılında
başladı. 6 yıldır motosiklet kullanıyorum. Daha önce 41 ülkeyi gezmiş bir gezgin olarak
motosiklet ile nasıl bir gezi düzenlerim diye düşünürken dünyadaki tüm motosikletçilerin
hayali ve güneşin batmadığı yer olarak bilinen Avrupa’nın en kuzey noktası Nordkapp’a
gitmeyi planladım ve projelendirmek için çalışma başlattım. Bu gezimiz toplamda 27 ülkeyi
kapsayacak. Yunanistan’dan başlayacak Sofya üzerinden ülkemize tekrardan giriş yapacağım.
Bu rota yaklaşık 40 gün sürecek ve 17 bin kilometreyi kapsayacak. Hayırlı gidip gelmem
nasip olur. Bu gezi Kayseri’den de bir ilk olacak. Kayseri’de ki büyüklerimizin gezimiz için
maddi ve manevi olarak bizleri desteklemesini rica ediyorum. Esas amacımız bunun bir
farkındalığını oluşturmaktır." diye konuştu.
Özdemir ayrıca, yolculuk boyunca 'www.bidunyamotoyol.com' adresi üzerinden anılarını
paylaşacağını ve merak eden vatandaşların bu internet sitesinden kendisini takip
edebileceklerini sözlerine ekledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, yolculuğun zor geçeceğini
belirterek, Özdemir'e başarılar diledi.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17900.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Haziran yağmuru serinletti
Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı kentimizde dün ikindi saatlerinde aniden bastıran
sağanak yağış sıcaktan bunalan vatandaşlara bir nebze olsun nefes aldırdı. Yağışların
bugünden itibaren üç gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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Tüm yurtta etkili olan Afrika sıcaklarına bir nebze olsun ara verildi. Termometrelerin 40’lı
dereceleri gösterdiği Kayseri’de dün ikindi saatlerinde birden bastıran sağanak yağış adeta can
suyu oldu. Bir anda bardaktan boşalırcasına yağan yağmur oruç tutan ve sıcaklardan bunalan
insanlar için rahatlatıcı bir ortam oluşturdu. Aniden başlayan sağanağa vatandaşlar hazırlıksız
yakalandı. Sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşlardan bazıları yağmur altın ıslanarak
serinlemeye çalışırken, bazıları da korunaklı yerlerde yağışı seyretti.
Yaklaşık 15 dakika süren sağanak, daha sonra yerini güneşli havaya bıraksa da yağışın
etkisiyle sıcaklık biraz da olsa düştü.
3 gün yağış dalgası var
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgelere göre Kayseri bugünden itibaren 3 gün
boyunca kısmen de olsa serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava tahmin raporuna göre
kentte 3 günlük hava tahmin raporu şu şekilde:
28 Haziran Salı:
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI. En Düşük 17, en yüksek 32
derece.
29 Haziran Çarşamba:
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI. En Düşük 16, en
yüksek 31 derece.
30 Haziran Perşembe:
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI.
En Düşük
16, en yüksek 30 derece.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17901.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Zihinsel tipoloji analizi ile uygun meslek
seçimi
Dünyanın en doğru meslek seçim uygulaması olarak kabul edilen ve eğitim kalitesi açısından
dünyanın en önde gelen ülkelerinin eğitim sistemlerinde uyguladığı Zihinsel Tipoloji Analizi,
FMA Gelecek Yönetimi Akademisi ile tüm Türkiye’de doğru branş ve meslek seçimi ile
hayata dokunuyor…
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Ülkemiz eğitim sisteminin en önemli problemlerinden biri olarak göze çarpan doğru meslek
seçimi konusunda, bilinen en etkili yöntem olan Zihinsel Tipoloji Analizi, FMA Gelecek
Yönetimi Akademisi ile bölgemizde de uygulanmaya başlandı. Bireylerin doğuştan gelen
zihin yapılarını deşifre ederek kişilik özelliklerine en uygun meslek seçiminin yapılmasını
sağlayan Zihinsel Tipoloji Analizi ile öğrenciler, gelecekleri için en kritik kararlardan birisi
olan meslek seçimi konusunda doğru tercihler yapıp geleceklerini doğru planlayabiliyorlar.
Dünya çapında beyin bilimlerine önem veren ülkelerin uyguladıkları bu ve benzeri yöntemler
ile bireylerin merak alanı şifresini, karakter özelliği şifresini, motivasyon ve ödül özelliği
şifresini ve öğrenme özelliği şifresini tespit etmek ve bu analiz ile bireyi hem başarılı hem de
mutlu olacağı alana yönlendirmek mümkün oluyor.
Türkiye’nin ilk ve tek Zihinsel Tipoloji Uzmanı Ethem Kocabaş’la çalışan FMA Akademi
Yönetici Ortağı Mehmet Ergin, ülkemizde cevapsız kalan şu sorulara dikkat çekiyor;
Beynimin işlevsel özellikleri nelerdir? Beynimi ne kadar biliyorum?
Beyin potansiyelimin sınırları nedir ve bunu nasıl üst düzeyde gerçekleştirebilirim?
Sahip olduğum beyin potansiyelimin kodları nelerdir? İlgi ve yetenek şifremin açılımı
nedir?
Karakter özelliği şifremin beyin kodlarımla nasıl bir ilişkisi var?
Nasıl daha yaratıcı olabilirim?
Beynimi hangi yöntemlerle destekleyerek hayatımı daha mutlu ve başarılı bir şekilde
devam ettirebilirim?
Beyin kodlarımı ve genetik şifrelerimi dikkate aldığımda hangi mesleki alanlarda
kariyerimi planlamalıyım?
Bu sorulara dikkat çeken Ergin’in, ardından sorduğu soru ise oldukça çarpıcı: “Kendini,
beynini ve dolayısıyla da potansiyelini bilmeyen, zihin şifresini çözememiş bir insan, mutlu,
rekabet üstünlüğüne sahip ve üst düzeyde başarılı olacak şekilde kariyerini nasıl
planlayabilir?”
Zihinsel Tipoloji Analizi ile doğru branş ve meslek seçiminin önemine işaret eden FMA
Gelecek Yönetimi Akademisi Yönetici Ortağı Mehmet Ergin, “Ülkemizin en öncelikli ve
kritik sorunlarından biri, meslek seçimi. Eğitim sistemimiz, ülkemiz gençlerinin maalesef
kişilik özelliklerine hiç uygun olmayan meslek dallarına yönelmelerine sebep oluyor.
Araştırmalar, ülkemizde bireylerin, gerek ebeveynlerin yanlış yönlendirmesi gerekse
bireylerin kendilerini yeterince tanımamaları sonucu %95’inin beyin özellikleri ve merak
alanlarına uygun meslek seçimi yapamadıklarını gösteriyor. Benzersiz beyin özelliklerine ve

merak alanlarına uygun olarak bilgilendirilip yönlendirilmeyen gençler ileride işlerinde
mutsuz ve yeterince başarılı olmayan bireyler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu açıdan,
Zihinsel Tipoloji Analizi kritik önem taşıyor. Zihinsel Tipoloji Analizi ışığında meslek
seçimini gerçekleştiren öğrenciler, kariyer ve sosyal hayatlarında hem başarılı hem de mutlu
olabilecekleri en doğru alana yönelmiş oluyorlar.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17902.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Yesevi yılı Kayseri etkinlikleri başladı
UNESCO’nun 38. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin teklifi; Azerbaycan, Kazakistan ve
Kırgızistan'ın da destekleri ile “2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı” olarak ilan edilmesi üzerine,
Kayseri’de anma etkinlikleri başlatıldı.
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Etkinliklerin düzenlenmesi için, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir
Belediyesi, Merkez İlçe Belediyeleri, Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve
Sanayi Odaları, Gazeteciler Cemiyeti ve Türk Ocakları Kayseri Şubesinin temsilcilerinin yer
aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarına göre belirlenen Hoca Ahmet Yesevi
anma etkinliklerinden ilki, Türk Ocakları Kayseri Şubesinde gerçekleştirildi. İftar yemeği ile
başlayan programa, açılış konferansı ile devam edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş, Kültür Şube Müdürü Erkan Erdoğan, Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa
Ünal, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı programın açılış konuşmasını
Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Ünal yaptı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş’da programda yaptığı konuşmada, Türk
Ocaklarının kuruluş ve gelişiminden bahsederek yaptığı hizmetleri anlattı. Ülkemizde Hoca
Ahmet Yesevi ile ilgili birçok etkinlik düzenlendiğini belirten İl Müdürü Taymuş
“Kazakistan’da dünyaya gelen Hoca Ahmet Yesevi, Anadolu'nun Türkleşmesi ve
İslamlaşmasında temel faktörlerden biri olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi ülkemizde olduğu gibi
dünyanın da birçok yerinde ulu bir derviş, bilgin ve gönül adamı olarak bilinir. Bu önemli zatı
daha geniş kitlelere tanıtmak için bir komisyon oluşturduk. Bugün yapmış olduğumuz
konferans ve devamında bir yıl boyunca yapacağımız etkinlikler vesilesiyle, komisyon
üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programımızın hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen konuşmacı Erciyes Üniversitesi Türk Dil Bölümü Okutmanı
Süleyman Aydın, Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı, eserleri ve Türk ve Müslüman Coğrafyası
için yaptığı hizmetleri anlattı.
Komisyon üyelerinin yaptığı değerlendirme toplantıları sonucunda:
*Lise öğrencileri arasında “Dünden Bugüne Hoca Ahmet Yesevi Ruhu” konulu kompozisyon
yarışması yapılması,
*Ahmet Yesevi Konulu Panel düzenlenmesi,

*Divan-ı Hikmet Sohbetlerinden birinin Kayseri’de yapılması,
*Okullarımızda Ahmet Yesevi konulu konferanslar düzenlenmesi,
*Beş şehit çocuğu öğrencimizin Türkistan şehrine araştırma, inceleme gezisine götürülmesi,
*Türkistan’dan da bir grup öğrencinin aynı amaçla ilimizde ağırlanması,
*Ahmet Yesevi adının muhtelif yerlere verilmesi,
*Basın Yayında Ahmet Yesevi’nin ele alınması,
*İl Halk Kütüphanesinde Ahmet Yesevi Kitapları bölümü oluşturulması,
*Hatıra Ormanı oluşturulması,
* İlimizdeki Üniversitelerin öğrenci kulüplerine “Ahmet Yesevi” temalı etkinliklerde
bulunmalarının
teklif edilmesi kararına varıldı.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17903.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

İlim Yayma gönüllüleri iftarda buluştu
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi bu yılki toplu iftarını Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde
bulunan göl kenarında yaptı.
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Geleneksel iftar programına Başbakan Başdanışmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) Başkanı
Ömer Yağmur, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan, İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş ile Cemiyetin Kayseri Şubesi’nin yönetim
kurulu üyeleri, personeli, aileleri, STK temsilcileri, bağışçılar ve öğrenciler katıldı.
Program Kur’an tilaveti ile başladı. İftar yapıldıktan sonra cemiyetin yönetim kurulu üyesi
Nurullah Soyak yemek duasında bulundu. Programda söz alan Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay cemiyetin gerçekleştirdiği iftar
programına ev sahipliği yaptıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akay,
cemiyetin çalışmalarında da başarı dileklerinde bulundu.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş ise ev sahipliğinden dolayı Hüseyin
Akay’a teşekkür ederek, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17904.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Ümmet iftarında gıyabi cenaze namazı
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri ‘Ümmet İftarı’nda bir araya geldi.
Programda İslam ümmetinin geleceği için dua edilirken geçtiğimiz haftalarda hayatını
kaybeden Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali ve şehitler için gıyabi cenaze
namazı kılındı.
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Geçtiğimiz cumartesi günü meydan Bürüngüz Camii önünde yapılan ve gönüllü kuruluşlara
bağlı sivil toplum kuruluşlarına üye yüzlerce vatandaşın katıldığı Ümmet İftar’ının
mönüsünde 1 simit, 3 hurma ile yarım litre su vardı.
Dünyada açlık çeken insanları, yoksulluk içinde oruç ibadetini yerine getiren Müslümanları
hatırlamak, onların halini yaşamak anlayışının öne çıktığı iftarda Kırgızistanlı üniversite
öğrencisi Kılıç, okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile iftara katılanlara duygulu anlar yaşattı.
Programda kısa bir konuşma yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı
Ahmet Taş, iftara ev sahipliği yapan Memur Sen Kayseri il temsilciliğine teşekkür ettiğini
bildirerek katılımcıların Ramazanlarını tebrik etti, hayrın ve merhametin öne çıktığı bu ayda
sivil kuruluşların, belediyelerin ve sosyal dayanışma vakıflarının ülke içinde ve dışındaki
yardım faaliyetleri ve iftar programlarını takdirle karşıladığını, tebrik ettiğini Allah indinde
kabulü için duacı olduklarını bildirdi.
Günümüzde dünyada yaşanan mülteci sorununun İslam ülkelerinin sorunu olduğunu bildiren
Taş, batı ülkelerine akın akın giden mültecilerin İslam ülkelerinin insanları olduğunu
bildirerek bu insanları kendi ülkelerinde mutlu edemeyen İslam ülkeleri yöneticilerinin
sorumlu olduklarını denizlerde boğulan, yollarda hayatını kaybeden, Batı’da horlanıp
aşağılanan bu insanların hesabını vermenin zor olduğunu dile getirdi.
Programın sunuculuğunu yapan Diyanetsen Kayseri Şubesi yöneticilerinden Abdurrahman
Ulucan, simit, hurma ve su ile açılan iftarın ardından İslam ümmetinin ve insanlığın huzur
bulması için dua etti.
Akşam namazını meydan Bürüngüz Camiinde cemaatle kılan katılımcılar namazın ardından
geçen ay hayatını kaybeden Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali ve şehitler için
Abdurrahman Ulucan hocanın imamlığında gıyabi cenaze namazı kılıp dua ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17905.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Elveda Ey Şehri Gufran Elveda
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MUTAFFİFÎN SURESİ
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!
2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
3. Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.
4. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!
5. Büyük bir günde
6. Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.
7. Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.
8. Siccîn nedir, bilir misin?
9. (O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır.
10. O gün vay haline yalancıların!
11. Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.
12. Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.
13. Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.
14. Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.
15. Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.
16. Sonra onlar cehenneme girerler.
17. Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir.
18. Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.
19. İlliyyûn nedir, bilir misin?
20. (O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.
21. O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür.
22. İyiler kesinkes cennettedir.
23. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.
24. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.
25. Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur.
26. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar.
27. Karışımı Tesnîm'dendir.
28. (O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.
29. Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.
30. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.
31. Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.
32. Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi.
33. Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler.
34. İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.
35. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.
36. Kâfirler yaptıklarının cezasını bulduar mı! (Elbette buldular.)

PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
. Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi:
Ey Allah'ın Resûlü! Hangi müslüman en üstündür? diye sordum.
"Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse" cevabını verdi.
(Buhârî, Îmân 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îmân 64, 65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirimizî,
Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11.
Benzeri 310'da geçmişti.)
Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
"Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma sözü
verirse, ben de ona cennet sözü veririm.
(Buhârî, Rikak 23. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61. )
* İnsan hayatını büyük ölçüde etkileyen iki organ olan dil ile tenasül uzvu, kendilerine has
meşru sınırlar içinde tutulmalı ve kullanılmalıdır. Helal yolda ve sevap işleyecek tarzda
kullanılmalarından dolayı cennete girebileceği müjdesi verilmiştir. Bu demektir ki Müslümanı
cennetten mahrum bırakan iki organ bunlardır.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o, Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem'i şöyle buyururken dinlemiştir:
"Kul, iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin, doğu ile batı
arasından daha uzak bir yerine düşer gider.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî salallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu:
"Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini
yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir
de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar.
(Buhârî, Rikak 23. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 10; İbni Mâce, Fiten 12.)
ESMA ÜL HÜSNA
ER-RAUF (celle celâluhu): Kullarına kolaylık murat eden.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
CENNET
Cennet'in tasviri konusunda söylenecek son söz şu kudsî hadis*in ifade ettiği durumdur: Hz.
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Salih kullanım için ben,
Cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün
hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım." (et-Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'r-Rasul, V,
402).
Başka bir hadislerinde de, Rasûlullah (s.a.s.) Cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını,
harcının misk, taşlarının inci ve yakut olduğunu, oraya girenlerin bolluk ve refâh içinde,
üzüntüsüz ve kedersiz yaşayacağını ebedî kalacaklarını, ölmeyeceklerini, elbiselerinin
eskimeyeceğini ve gençliklerinin yok olmayacağını ifade eder (et-Tâc, aynı yer).
Ehl-i Sünnet inancına göre mü'minler Cennet'te Allah'ı görecekler, bu onlar için en büyük
nimet olacaktır. Buna "Rü'yetullah*" denir. Bu hususta Kur'ân-ı Kerîm'de: "O gün Rablerine
bakan ter-ü tâze (ışık saçan) yüzler vardır. " (el-Kryame, 75/22-23) buyrulur. Rasûlullah da
bir hadislerinde şöyle buyurur: "Siz gerçekten tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi gözle
(açıkça) göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğramıyacak, izdihâma düşmeyeceksiniz. "
(Buhârî, Mevâkıt 16, 26).
Suheyb (r.a.)'ın rivayetine göre Peygamber (s.a.s.): "iyi iş ve güzel amel işleyenlere daha
güzel karşılık ve bir de ziyâde (Allah'ı görmek) vardır. " (Yunus, 10/26), ayetini okuduktan
sonra şöyle buyurdu: "Cennetlikler Cennet'e girdiği zaman Allah (c. c.) şöyle buyuracak: "
Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?" Cennetlikler de Şöyle derler: "Yüzlerimizi
ak çıkarmadın mı, bizi Cennet'e koymadın mı, bizi Cehennem'den kurtarmadın mı? (o yeter)."

Rasûlullah sözlerine devam buyurarak: "Cenâb-ı Hak perdeyi kaldırır, Cennetliklere artık
Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiç bir şey verilmiş olmaz. " (Müslim'in rivayeti,
et-Tâc, V, 423).
ASRI SAADET’TEN İZLER
SA'D İBN UBADE
Ensar’dan Mekke’de eziyet gören sahabe
Ensar'ın sancağının taşıyıcısı
Sa'd İbn Muaz zikredilsin de onunla birlikte Sa'd İbn Ubâde zikredilmesin bu olamaz...
Onlar Medine halkının liderleriydi...
Sa'd İbn Muâz, Evs'in,
Sa'd İbn Ubade ise Hazrec'in lideriydi.
Her kişi de erkenden Müslüman olmuşlar, Akabe biatine katılmışlar, itaatkâr, inançlı ve ihlâslı
birer asker olarak Resûlüllah'la (s.a.v.) birlikte yaşamışlardı...
Belki Sa'd İbn Ubâde, bütün Ensar arasında, Kureyş'in Mekke'de Müslümanlara reva gördüğü
işkenceden payını alan tek kişiydi!...
Kureyş'in Mekke'de oturanlara işkence etmesi tabii idi...
Fakat Medine'den bir adamın, sadece bir adam değil, büyük bit liderin böyle bir işkenceye
maruz kalması, hastı.
Bunun sebebi şöyledir: Akabe biati gizlice yapılıp Ensar yolculuğa hazır hale geldikten sonra
Kureyş, Ensar'ın biatini ve Resûlüllah'la, Es.a.v.) onunla ve onun arkasından şirk ve
karanlığın güçlerine karşı durdukları Medine'ye hicret konusunda anlaştıklarını öğrendi...
Kureyş deliye döndü ve yolda gitmekte olan kafileyi kovalamaya başladı. Nihayet
kafiledekilerden Sa'd İbn Ubâde'ye yetişti. Müşrikler onu yakaladılar. Ellerini hayvanının
yularıyla boynuna bağlayıp Mekke'ye götürdüler. Orada, onu dövmek ve istedikleri işkenceyi
yapmak için etrafında toplandılar...
Kureyş'ten sığınma hakkı isteyip sığınanları uzun zaman koruyan,
yaptıkları ticarete karışmayan ve onlardan birisi Medine'ye gittiğinde sadece İbnu Ubâde'ye
ağırlayan, Medine'nin en ileri gelen zatlarından birisi olan Sa'd İbn Ubâde'ye böyle mi
davranılacaktı?.
Onun ellerini bağlayıp dövenler kendisini ve kavmi arasındaki yerini bilmiyorlardı...
Fakat, eğer bilselerdi, acaba onu serbest bırakırlar mıydı?. Onlar Müslüman olan Mekke ileri
gelenlerine de işkence etmemişler miydi?
O günlerde Kureyş delirmişti. Cahiliyye döneminin bütün imtiyazlarının, hakkın balyozları
altında ezilmeye hazırlandığını görüp kin ve intikamlarını kusmaktan başka bir çare
tanımıyorlardı...
Müşrikler anlattığımız gibi sopa ve zulümle Sa'd İbn Ubâde'-nin başına üşüşmüşlerdi...
Hikâyenin geri kalanını bırakalım da Sa'd anlatsın:
Vallahi artık ellerine düşmüştüm. Çünkü Kureyş'li bir grup tepeme dikilmişti. Aralarında
temiz yüzlü, beyaz ve uzun boylu bir adam vardı.
Kendi kendime: Eğer bunlardan birinde hayır varsa bunda vardır, dedim...
O adam yanıma gelince elini kaldırıp bana bir tokat patlattı...
Yine kendi kendime; tamam vallahi, bundan başka hiçbirinde hayır yok, dedim!.
Aralarında çekiştirirlerken, onlardan birisi beni evine götürdü ve şöyle dedi: 'Vah sana! Daha
önce, Kureyş'ten himaye ettiğin birisi yok mu?'.
Ben de: 'Var, Cübeyr İbn Mut'îm'in gönderdiği tacirleri himaye ediyordum ve onları
memleketimde onlara zulmetmek isteyen kimselerden koruyordum. El-Harîs İbn Harb İbn
Ümeyye'yi de ben himaye ediyordum' dedim.
O adam: 'O iki kişinin adını bir daha söyle ve onlara yaptığın himayeyi anlat, dedi.' Anlattım.
Adam o iki zatın yanına gidip onlara: 'Kendilerinin adlarını söyleyen ve aralarındaki
himayeden bahseden Hazredi birisinin Mekke'de dövülmekte olduğunu söyledi...'

O iki zat ona adımı sordular. O da Sa'd İbn Ubâde, dedi. Onlar: 'Vallahi, doğru dediler ve
gelip onların elinden kurtardılar.' Sa'd, daha işin başlangıcında karşılaştığı bu zulümden sonra
Mekke'den ayrıldı. Böylece Kureyş'in savunmasız, iyiliğe, hakka ve barışa davet eden bir
topluluğa karşı ne kadar acımasız olduğunu da öğrenmiş oldu...
Bu zulüm onun azmini biledi ve kendini Resûlüllah'a (s.a.v.) ashaba ve İslâm'a yardıma
adamaya karar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17906.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde
seçim heyecanı
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde Perşembe günü seçim heyecanı yaşanacak.
Seçim öncesi bir açıklama yaparak başkanlığa aday olduğunu duyuran Mikayil Sert ilginç
iddialarda bulundu. Seçimde aday olmaması için 11 Aralık 2015 tarihinde mevcut yönetim
tarafından üyeliğinin düşürüldüğünü iddia eden Sert, yargı yoluyla üyelik hakkını yeniden
kazandığı için başkanlığa aday olduğunu söyledi.
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Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde başkanlığa aday olan Mikail Sert
Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın açıklaması yaparak adaylığını resmen açıkladı.
Aday olacağım için üyelikten çıkarıldım
Bünyan’ın Büyük Tuzhisar Mahallesi’nde hayvancılık ve aynı zamanda bölgede süt
toplayıcılığı yaptığını belirten Mikayil Sert, 3 dönemdir görev yapan birlik yönetiminin
hayvancılığa hiçbir faydası olmadığını belirterek, kendilerine görev verilmesi durumunda
modern hayvancılığın yanı sıra birçok hizmeti faaliyete geçireceklerini söyledi.
Geçtiğimiz yılın Aralık 11’inde hiçbir gerekçe gösterilmeden sırf seçimlerde aday olacağını
dillendirmesi yüzünden üyelikten atıldığını iddia eden Sert, hakkını mahkeme kanadıyla
aradığını söyledi. Mahkemeden çıkan kararla 20 Haziran 2016 tarihinde resmi olarak yeniden
üyelik hakkının iadesiyle birlikte yapılacak seçimlere aday olduğunu dile getiren Sert,
“Bildiğiniz üzere ülkemiz hayvanlarının ıslahı, geliştirilmesi, üreticilerimizin korunması ve
üzerinde çalışılan üretim kalemleri konusunda uzmanlaşması gibi hedefler gözetilerek üretici
ve yetiştirici birlikleri kurulmaya başlanmıştır. İlimizde süt sığırı yetiştiricilerinin tek çatı
altında bir araya gelmesiyle Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kurmaya ve
hizmet vermeye başlamıştır. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği son 3 dönemdir de aynı
yönetim kadrosu ve başkanla yola devam etmekte. Ancak görünen o dur ki; yaklaşık 12 yıllık
bu süreçte mevcut yönetim kadrosunun Kayseri hayvancılığına yaptıkları hizmetlerde bir arpa
boyu yol gidememişlerdir” dedi.
Projelerini sıraladı:
Başkan olarak seçilmesi halinde yapacakları projeler hakkında bilgi veren Sert, üyeler için
sürekli eğitim, işletmelerin modernizasyonu için öncülük, ürünlerin toplanması,

pazarlanmasında üreticinin korunması, modern hayvan sağlığı hizmetleri, verim artırıcı ıslah
çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Bir arpa boyu yol gidemediler
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde mevcut yönetimin her hangi bir konuda bir
arpa boyu yol alamadığını iddia eden Sert, “Hayvan kayıt ve ıslah sistemin esası olan
hayvanların kulak numarası takılması hizmetlerini daha düşük fiyat teklifi veren bir kurum
olmasına rağmen DSYB yönetimi en üst fiyatla bu hizmeti yürütmeyi üzerine almış ve
tahminlerimize göre yetiştiriciler bu hizmet için toplamda 250 bin TL gibi fazladan bir ödeme
yapmışlardır. Oysa mevcut yönetim sürekli çiftçi dostu olmaktan bahsetmektedir. Bu çelişki
değil midir. Ayrıca mevcut yönetim, bir veteriner hekim olarak ben ve ekibimin adaylığımız
konusunda da etik dışı söylemlerle; veteriner hekimler bize karşı birleştiler. Suni tohumlama
hizmetlerini Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden alacaklar hizmetler
zamlanacak, küpelemeyi bırakacak, süt toplamayı bırakacak, Kayseri Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği’nin kapısına kilit vuracaklar gibi vb. asılsız iddialarla adaylığımızı
açıkladığımız günden beri yetiştiricilerle aday olan bizleri karşı karşıya getirmeye
çalışıyorlar. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bu hizmetin ancak yüzde 10'Iuk bir
dilimini yürütebilmekte. Bu çelişik ve asılsız söylemlerinin amacı nedir? İlaveten, hizmetleri
konusunda sürekli açıklamalarda bulunan mevcut yönetim; acaba süt toplama hizmetlerini
neden belli bölgelerde yürütüyor. Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı gibi bölgeler neden
hizmet götürmüyor. Oysa hizmetlerini sadece hayvancılığın yoğunlaştığı bölgelerde
yürütüyorlar, diğer bölgelerdeki yetiştiriciler üvey evlat muamelesi görüyorlar.” Şeklinde
konuştu.
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin seçimli genel kurulu 30 Haziran Perşembe
günü İl Özel İdare Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17907.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

‘Süt Köprüsü’ hayata geçiriliyor
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, birliğin bin 500 üyesine ait
süt varlığının 70 bine ulaştığını belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte
günlük 200 litre süt üretebilecek, üreticilere yönelik olarak Süt Köprüsü projemiz onaylanmış
olup ihale sürecine girilmiştir" dedi.
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Kayseri Damızlık Birliğinin bin 500 üyesine ait sürü varlığı 2016 yılında 70 bine ulaştığını
söyleyen Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı, birlik tarafından
Kayseri genelinde Küpeleme, Soy Kütük Islah, Suni Tohumlama, Süt Toplama, Yem bitkisi
tohumu tedarik, Vitamin mineraller yem katkısı maddeleri ve destekleme hizmetlerinin diğer
birlikler tarafından örnek alınmaya başlandığını bildirdi.

Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı; "Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliğimizin sektörümüzdeki gelişmeleri yakinen takip edip üyelerimizle kurduğumuz iletişim
ağı dışında ilçe ve köy bazında zaman zaman istişare toplantıları düzenlemek suretiyle
yönetime üreticilerin de katkısı sağlanmaktadır" dedi.
Hizmetlere devam
Başkan Çakı hizmet ve projeleri hakkında şu bilgileri verdi;
"Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin hizmet alanı Kayseri il geneli olup, birliğimiz 5996
Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanunu doğrultusunda 9 Ziraat
Mühendisi, 3 Veteriner hekim 10 tekniker ve teknisyen 25 idari personel olmak üzere 47
personel ve 27 araç aracılığı ile Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Bünyan, Tomarza, Develi ve
İncesu ilçelerindeki şubelerimiz dahil olmak üzere tüm ilçelerimizdeki üreticilerimize hizmet
vermektedir.
Üyelerimizin tarım ve hayvancılık sektörünün, gıda ihtiyacını karşılaması yanı sıra, istihdama
ve ekonomiye olan katkısının önemi her geçen gün artmaktadır. 2001 yılında Kayseri il
genelinde büyükbaş hayvancılık alanında ıslah faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek üzere
kurulmuş olan birliğimiz, Kayseri hayvancılığının genetik potansiyelini geliştirerek et ve süt
alanında yüksek verimliği sağlamaktadır.
Bu doğrultuda 90 süt tedarik merkezinin yanı sıra, birliğimize ait Bünyan’da süt işleme
fabrikası ile günlük 70 ton kapasiteli Tomarza-Develi-Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerine
hizmet verecek olan süt toplama merkezi, 51 adet süt soğutma tankı aracılığıyla günde
üreticilerimize ait 130 ton sütü toplayıp ulusal firmalara pazarlamaktadır.
Üreticilerimizin acil ihtiyaçları temin edilerek hazırlamış olduğumuz bazı projelerimizi ise
şöyle sıralayabiliriz;
2015 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Tarım İl Müdürlüğüyle ortaklaşa hayata
geçirdiğimiz ‘’Stratejik Planlama Eğitimi’’ projesi yanı sıra 2016 yılında yine Orta Anadolu
Kalkınma Ajansına sunduğumuz süt ve yem analiz laboratuvarı projemizin de onayı
beklenmektedir.
Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte günlük 200 litre süt üretebilecek üreticilere
yönelik olarak Süt Köprüsü Projemiz onaylanmış olup İhale sürecine girilmiştir.
Düvebank adı altında Kayseri’nin stratejik bölgesinde üreticilerimizin yüksek verimli
hayvanları alıp satabileceği düve çiftliği projesi, Kendi yemini kendin yap projesi ve Hayvan
tedavi hizmetlerinin verilebileceği hayvan hastanesi projesi gerçekleştirilebilecek projelerimiz
arasında bulunmaktadır.
Yozgat, Amasya, Sivas, Tokat ve Çorum İllerini kapsayan Yeşilırmak havzası projesine
Kayseri de dahil edilerek yüzde 50 hibeli 20 bin baş gebe düve projesi de son zamanda hız
kazanmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17908.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Zulüm kareleri
Mazlumder Kayseri Şubesi, Ortadoğu’da Müslümanlara yapılan zulmü anlatan fotoğraf
sergisi açtı. Cumhuriyet Meydanı’nda açılan sergide objektiflere yansıyan İslam coğrafyasına
yönelik saldırıların simgeleşmiş fotoğrafları yer alıyor.
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Müslüman coğrafyasında bir insanlık ayıbı olarak yıllardır zalimlerin eziyetleri sürmeye
devam ediyor. Eziyetlerden objektiflere yansıyanlar, zulme yeniden dikkat çekmek isteyen
Mazlumder tarafından Cumhuriyet Meydanında sergilendi.
Doğu Türkistan, Suriye, Mısır, Arakan, Bangladeş, Tacikistan, Afganistan ve Filistin’de
Müslümanlar eziyet görüyor. Bazı Müslüman ülkeler dahil olmak üzere Dünya zulme seyirci
kalıyor. Mazlumun her zaman yanında olan Mazlumder İslam coğrafyasında bu zulme her
fırsatta dikkat çekmeye çalışıyor.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda sergi açan Mazlumder, 5 ülkeden yer verdiği 30 fotoğraf
ile zulmün derecesini insanlığa anlatmaya çalışıyor. Arife gününe kadar açık kalacak sergi
açılışında, Müslüman kesimin dünyanın bazı bölgelerinde oruçlarını dahi tutarken baskı ile
yaşadıklarını anlatan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, İslam Coğrafyasında
akan kanın durması gerektiğini söyledi. Söz konusu ülkelerdeki zulme fotoğraf sergisi ile
dikkat çekmek istediklerini belirten Ahmet Taş, “Temennimiz içinde bulunduğumuz mübarek
Ramazan ayı hürmetine zulümlerin sona ermesi için maşeri vicdanın harekete geçmesidir”
dedi.
Fotoğraf sergisinde Doğu Türkistan, Suriye, Mısır, Arakan, Tacikistan, Afganistan ve
Filistin’de savunmasız Müslümanlara karşı yapılan savaşların izleri, savaşla simgeleşmiş
fotoğraflar ile anlatılmaya çalışıldı. Fotoğraf sergisi daha kurulum aşamasında dahi birçok
kişinin dikkati çekti. Sırtında çuval ile sergi alanından geçmekte olan bir vatandaş, yüküne
aldırmadan fotoğrafları yakından inceledi.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17909.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Vali Kamçı, koruyucu ailelerle buluştu
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, öksüz ve yetim çocukların koruyucu aileleri ile iftarda
buluştu.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar
programına Vali Süleyman Kamçı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları Daire
Başkanı Bayram İnce, Vali Yardımcısı Zülkarnin Öztürk, Melikgazi Kaymakamı Erkaya
Yırık, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürü Ahmet Kaldırımcı ile çok sayıda davetli katıldı.
İftar yemeğinin ardından konuşan Kamçı, çocuklara sıcak bir aile ortamı sunan koruyucu
aileler ile iftar yemeğinde bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Vali Kamçı, kentte 161 koruyucu ailenin 178 çocuğa şefkat dolu kucağını açtığını, bu
rakamlarla Türkiye’de nüfus oranına göre Kayseri’nin ilk sırada yer aldığını anımsattı.
Koruyucu aile olmanın önemine dikkati çeken Kamçı, şöyle konuştu:
"Yardıma ve bakıma muhtaç olan yavrularımızın sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için
onları koruyan, seven, destekleyen sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Koruyucu aile
sayımızın daha da artması, yavrularımızın sıcak yuvalarda yetişebilmesi hepimizin ortak
temennisidir. Devlet olarak koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza pek çok imkân
sunmamıza karşın onların eksikliğini hissettiği en önemli şey elbette sıcak bir yuvada anne
sevgisi ve baba şefkatini hissedebilmektir. Bu eksikliği çocuklarımızın yaşamaması için
koruyucu ailelerimiz kapılarını bakıma muhtaç çocuklarımıza açarak örnek davranışları ile
bizleri de gururlandırdılar."
Vali Kamçı, iftar programında koruyucu aileler ile tek tek ilgilenerek, çocuklar ve aileleri ile
birlikte fotoğraf çektirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17910.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Üniversite gelengilere kaldı
İç Anadolu bozkırlarının sevimli hayvanları gelengiler Erciyes Üniversitesi kampüsünü
mesken tuttular.
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Öğrencilerin gitmesiyle boşalan kampüste “adeta meydan bize kaldı” havasında rahatça
dolaşan gelengiler (Anadolu sincabı) yavrularıyla birlikte günlük hayatlarını sürdürüyorlar.
Koloni halinde yaşayan gelengiler, iki ayaklarının üzerinde durup etrafı kolaçan etmeleriyle
tanınıp seviliyorlar.
Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde rektörlük binası ile Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu arasında bulunan ana yoldaki refüje gelengilerin
otomobillerin altında ezilmemesi için "Dikkat gelengi çıkabilir"levhası koyan üniversite
yönetimi, onların doğal ortamları bozulmadan koruma altına alınması ve yaşamlarını tehdit
eden unsurların belirlenmesi için araştırmalar da yaptırıyor.
HABER : Tuba Köksal (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17911.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

OSB'de enerji devrimi
Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik gelişmelerle birlikte güneş enerjisinin geleceği
oldukça parlak bir izlenim veriyor. Bu nedenle Kayseri OSB güneşe dümen kırarak Güneş
Enerji Sistemi (GES) yatırımlarına azami önem ve öncelik gösteriyor.
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Güneş Enerji Sistemi (GES) Proje çalışmalarını takip eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, GES alanına ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin
elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmakta.

Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve
sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmakta. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji
kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip.
Güneş enerjisi; temiz, yenilenebilir ve sınırsız bir kaynak olması itibariyle birçok uygulama
alanına sahip. Elektrik üretiminden ısıtmaya, sıcak su elde edilmesinden aydınlatmaya kadar
oldukça geniş bir kullanım alanı var.
Güneşe dümen kırdı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faal durumda olan santral 7 MW kurulu gücü ile hizmet
veriyor.
Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali ortalama 8.760.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 2.647
kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre
aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir.
27 MW'lik kuruluş aşamasında olan ek santralin çalışmaları ise hızla devam etmektedir.
Yine mevcut proje kapsamında 11 MW'lik bölüm ise yap-işlet-devret modeli ile kullanıma
hazırlanmaktadır.
Geleceğin enerji kaynağı projesinin tamamlanması ile yaklaşık olarak 45 MW kapasiteli
Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali (GES ) enerjide dışa bağımlılığımızın azalmasına da
katkıda bulunacaktır.
Kayseri OSB’de, 2017 yılı için 19 MW daha GES santrali kurulması hedeflenmektedir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17912.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

‘Süt Köprüsü’ hayata geçiriliyor
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, birliğin bin 500 üyesine ait
süt varlığının 70 bine ulaştığını belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte
günlük 200 litre süt üretebilecek, üreticilere yönelik olarak Süt Köprüsü projemiz onaylanmış
olup ihale sürecine girilmiştir" dedi.
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Kayseri Damızlık Birliğinin bin 500 üyesine ait sürü varlığı 2016 yılında 70 bine ulaştığını
söyleyen Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı, birlik tarafından
Kayseri genelinde Küpeleme, Soy Kütük Islah, Suni Tohumlama, Süt Toplama, Yem bitkisi
tohumu tedarik, Vitamin mineraller yem katkısı maddeleri ve destekleme hizmetlerinin diğer
birlikler tarafından örnek alınmaya başlandığını bildirdi.
Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı; "Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliğimizin sektörümüzdeki gelişmeleri yakinen takip edip üyelerimizle kurduğumuz iletişim

ağı dışında ilçe ve köy bazında zaman zaman istişare toplantıları düzenlemek suretiyle
yönetime üreticilerin de katkısı sağlanmaktadır" dedi.
Hizmetlere devam
Başkan Çakı hizmet ve projeleri hakkında şu bilgileri verdi;
"Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimizin hizmet alanı Kayseri il geneli olup, birliğimiz 5996
Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanunu doğrultusunda 9 Ziraat
Mühendisi, 3 Veteriner hekim 10 tekniker ve teknisyen 25 idari personel olmak üzere 47
personel ve 27 araç aracılığı ile Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Bünyan, Tomarza, Develi ve
İncesu ilçelerindeki şubelerimiz dahil olmak üzere tüm ilçelerimizdeki üreticilerimize hizmet
vermektedir.
Üyelerimizin tarım ve hayvancılık sektörünün, gıda ihtiyacını karşılaması yanı sıra, istihdama
ve ekonomiye olan katkısının önemi her geçen gün artmaktadır. 2001 yılında Kayseri il
genelinde büyükbaş hayvancılık alanında ıslah faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütmek üzere
kurulmuş olan birliğimiz, Kayseri hayvancılığının genetik potansiyelini geliştirerek et ve süt
alanında yüksek verimliği sağlamaktadır.
Bu doğrultuda 90 süt tedarik merkezinin yanı sıra, birliğimize ait Bünyan’da süt işleme
fabrikası ile günlük 70 ton kapasiteli Tomarza-Develi-Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerine
hizmet verecek olan süt toplama merkezi, 51 adet süt soğutma tankı aracılığıyla günde
üreticilerimize ait 130 ton sütü toplayıp ulusal firmalara pazarlamaktadır.
Üreticilerimizin acil ihtiyaçları temin edilerek hazırlamış olduğumuz bazı projelerimizi ise
şöyle sıralayabiliriz;
2015 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Tarım İl Müdürlüğüyle ortaklaşa hayata
geçirdiğimiz ‘’Stratejik Planlama Eğitimi’’ projesi yanı sıra 2016 yılında yine Orta Anadolu
Kalkınma Ajansına sunduğumuz süt ve yem analiz laboratuvarı projemizin de onayı
beklenmektedir.
Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte günlük 200 litre süt üretebilecek üreticilere
yönelik olarak Süt Köprüsü Projemiz onaylanmış olup İhale sürecine girilmiştir.
Düvebank adı altında Kayseri’nin stratejik bölgesinde üreticilerimizin yüksek verimli
hayvanları alıp satabileceği düve çiftliği projesi, Kendi yemini kendin yap projesi ve Hayvan
tedavi hizmetlerinin verilebileceği hayvan hastanesi projesi gerçekleştirilebilecek projelerimiz
arasında bulunmaktadır.
Yozgat, Amasya, Sivas, Tokat ve Çorum İllerini kapsayan Yeşilırmak havzası projesine
Kayseri de dahil edilerek yüzde 50 hibeli 20 bin baş gebe düve projesi de son zamanda hız
kazanmıştır."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17913.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Bayramın tatlı telaşı başladı
Kayseri'de Ramazan bayramına sayılı günler kala şekercilerde yoğunluk yaşanıyor.
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Kayseri'de yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde çarşıda yoğunluk yaşanıyor. Bazı
vatandaşlar bayram için kıyafetlerini alırken, bazıları da bayramda evlerine gelecek olan
misafirlere ikram edecekleri şekerleri alıyor. Şekerci Yavuz Çarşıbaşı, “Bayram arifesindeyiz.
İnşallah hayırlısı ile bayramı görme umudundayız. Şeker fiyatlarını çok yoğun bir zam
yapmadan yansıttık. Normalde şeker maliyetlerinde bir yükselme var ama onu bu bayram için
fazla yansıtmadık. Ramazanın bereketi fiyatlara yansıdı ama aynı kalarak yansıdı. Fiyatlarda
her hangi bir yükselme yok. Hizmetimizi veriyoruz ve yoğunluğu da yaşamaya başladık.
Şekerler erkenden alınmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
Şeker alırken dikkat edilecekler hakkında bilgiler veren Çarşıbaşı, "Havalar sıcak gidiyor.
Çikolata alındıktan sonra çok sıcakta kalır ve eve gittiğin de vatandaş ‘Ben bu çikolatayı
buzdolabına koyayım’ derse yanlış yapmış olur. Sadece serin bir yere koymaları gerekiyor.
Dolaba da koyacak olursa 15 dakika durduktan sonra hemen çıkarmaları gerekiyor. Satın
alınırken de, buğulanmış ve parlaklığını kaybetmiş bir çikolata ise kesinlikle satın alınmasını
tavsiye etmiyorum. Bunlar beklemiş ya da soğuk veya sıcağı yemiş bir çikolatadır. Şekerler
ise sertleşmiş olur. Havalar sıcak olduğu için şekerler zaten yumuşuyor" şeklinde konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17914.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

"Elinin çamuru"yla ihracat yapıyor
Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurduğu seramik atölyesiyle erkek meslektaşlarına rakip olan
Ayşe Torun, ürünlerini Avrupa'ya ihraç ederek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.
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Geçmişi Hititlere kadar uzanan ve Kızılırmak Nehri yatağından çıkarılan kırmızı çamur,
Avanoslu ustaların elinde güveç, testi, çömlek, tabak, bardak, cezve, vazo gibi ev ve mutfak
eşyalarına dönüştürülüyor. Kadınların genellikle evlerde seramik atölyelerinden verilen parça
başı işlerle dahil olduğu erkek egemen bu sektörde, son yıllarda kadınlar da açtıkları
işletmelerle erkeklere rakip olmaya başladı.
Kendi atölyesinde seramik üretip satan 30 yaşındaki Ayşe Torun, erkek egemen bir meslek
kolunun okullu ve kadın üyesi olarak ilçede 5 yıl önce seramik imalathanesi açtığını söyledi.
Eğitimini tamamladıktan sonra KOSGEB projesiyle kendi atölyesini açtığını belirten Torun,
"Yaklaşık 8 yıldır seramikle uğraşıyorum. 2008-2010 yılları arasında Kapadokya Meslek
Yüksek Okulu El Sanatları Seramik Bölümünde öğrenciydim. İki yıllık eğitim sürecinin
ardından, bir sene staj kapsamında bir seramik atölyesinde çalıştım. Daha sonra KOSGEB
projesiyle kendi atölyemi açtım. Avanos'taki ilk kadın seramik işletmecisiyim. İlk açılış
amacımız Avanos geleneksel çamurunu modernize etmekti. Sonrasında farklı alanlara
yöneldik ve müşterilerden gelen talebe göre ürünler çıkarmaya başladık" dedi.
"Zor kabul edildim"
Torun, Avanos'ta kadınların seramik sektöründe üretim aşamasında çalışmadıklarını, bu
alanda ilk kadın girişimci olmanın zorluklarını yaşadığını anlattı. Sektörde zor kabul
gördüğünü fakat yıllar geçtikçe ön yargıları, yaptığı işlerle yıkmayı başardığını dile getiren
Torun, "Kadın olarak imalat sektöründe yer almak zorlayıcı bir süreçti. Zor kabul edildim.
'Elinin hamuruyla erkek işine karıştı' mantığıyla yaklaşıldı. Aradan birkaç yıl geçince
sanayideki tecrübeli ustalar 'Ayşe bu işi okulda öğrenmiş ama teknik anlamda bizden daha
donanımlı. Bize de faydalı oluyor' şeklide düşünmeye başladı. Şu an birçok atölye ile
paslaşarak çalışıyoruz. Benim yetişemediğim noktalarda, onların ustalığına ihtiyaç duyduğum
zaman yardım alıyorum. Onların bilmediği teknik konularda da ben yardımcı oluyorum" diye
konuştu.
"İlk ihracat İspanya'ya"
Çamur üretimiyle başladığı işte içi sırlı mutfak eşyaları da imal etmeye başladığını kaydeden
Torun, ilerleyen süreçte kırmızı çamurdan yaptığı mutfak eşyalarının içlerini sır kapladığını,
bu ürünlerin mutfak ve restoran sektöründe yoğun olarak kullanılmaya başlandığını anlattı.
Ürünlerini Avrupa’ya gönderen Ayşe Torun, "Müşterinin talebine göre ürün çıkarıyoruz. Son
yıllarda dışında kırmızı Avanos çamurunun natürel olarak gözüktüğü, içerisine sır yapılmış
mutfak eşyalarının siparişini çok alıyoruz. İç piyasada Türkiye'nin her yerine ürün
gönderiyoruz. Yakın zamanda Avrupa'ya da ürün satmaya başladık. Ürettiğimiz kâselerden,
tabaklardan İspanya'ya toplam 3 bin parça mal gönderdik. Böylelikle ilk ihracatımızı da
gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında yaptığımız sırlı tabaklardan, kâselerden, kaplardan
İngiltere'nin Londra kentine gönderdik. Bu ürünler bir nevi bize referans olacak ve o
ülkelerden farklı işletmelerden de sipariş alacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17915.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Kayserili demirci Beştepe’de ağırlandı
Külliyede önceki gün düzenlenen iftira aralarında kamyoncu, oto tamircisi, hurdacı ve
kalorifercilerin bulunduğu farklı meslek gruplarından esnaflar katıldı. Programa kentimizden
demirci ustası Salih Kaplan da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde iftar yaptı.
Kayseri’den demir ustası Salih Kaplan katıldı
Düzenlenen iftar programına kentimizden davetli olarak 90 derecelik sıcaklıktaki ocağın
yanında oruç tutan demirci ustası Salih Kaplan katılırken, Niğde'de anne, baba ve kardeşinin
hayatını kaybettiği kazadan kurtulan 33 günlük bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren ve süt
annelik yapan Uzman Doktor Filiz Demir de davetliler arasında yer aldı.
Esnaf ve vatandaşlarla biraz dertleşmek istediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından, günümüze kadar geçen sürede demokrasiyle ilgili
yaşanan sorunlardan bahsetti.
Cumhurbaşkanlığı makamının Çankaya Köşkü’nden taşınmasının nedenlerine değinen
Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı makamı 10 Ağustos 2014 tarihinden beri artık doğrudan milletin
makamıdır, Cumhurbaşkanlığı da doğrudan milletin evidir. Cumhurbaşkanlığının Çankaya
Köşkü’nden Beştepe Külliyesi’ne taşınmasının asıl sebebi işte budur. Çankaya Köşkü sadece
bir kişiye ve onun protokol görevlerine göre tasarlanmış bir mekandı. Orada milletimizle
birlikte böyle geniş toplantılar yapma, bir araya gelip hasbıhal etme, hasret giderme imkanı
yoktu. Halbuki biz burada her ay en az birkaç defa muhtarlarımızla, esnafımızla,
işadamlarımızla, bilim adamlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, çeşitli
meslek gruplarımızla, velhasıl milletimizle buluştuğumuz toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.
Sadece Ramazan’da şehit yakınları ve gazilerimizle başlayan bu tarz 10 iftarımız var. Bu
sayıya İstanbul’da verdiğimiz, davetli olarak katıldığımız iftarlar dahil değil. Onları da
kattığımızda neredeyse boş günümüz yok, her gün milletimizle birlikteyiz” diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17916.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Elveda Ey Şehr-i Sıyam Elveda
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Rahman ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine
gönderdik.
2."Ey kavmim dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım"
3. "Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."
4. "Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin
(muahaze etmeden yaşatsın)" Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o
ertelenmez. Keşke bilseydiniz!"
5. (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;
6. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı.
7. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman
davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine
büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.
8. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum.
9. Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.
10. Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.
11. (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,
12. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.
13. Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?
14. Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.
15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!
16. Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.
17. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.
18. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.
19. "Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır."
20. "Ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.(diye).
21. (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı
geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.
22. Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!
23. Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan
ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!
24. (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak
şaşkınlıklarını arttır!
25. Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman
Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.
26. Nuh: "Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!"
27. "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar)
doğururlar (yetiştirirler)."

28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve
iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır."
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Zeyd b. Eslem'den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Binekli olan yaya yürüyene selam verir.
Bir topluluktan birisi selam verince diğerlerine de kâfi gelir.
(Ravilerin ittifakıyla mürseldir.
Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam vermenin sünnet oluşu Kesûlullah (s.a.v.)'in
çeşitli hadisi şerifleriyle sabittir. Almanın farz oluşu da «Size biri selam verdiğinde siz onun
selamını daha güzel bir şekilde alın veya onu aynen karşılayın» (Nisa: 4786) âyeti kerimesiyle
sabittir. Ebû Hüreyre'den rivayet edilen bir hadisi şerifle de Resûîullah (s.a.v,) şöyle
buyurmuştur: «Selamı küçük büyüğe, binekli olan yüre-yene, yürüyen oturana ve az olan
kalabalık olana verir.» (Bâcî, el-Münteka, c.7, s.279).
Amr b. Atâ'nın oğlu Muhammed şunları ani attı: Abdullah b. Abbas (r.a.)'m yanında
oturuyordum. Onun huzuruna Yemen halkından bir adam girdi ve: Esselâmü aleyküm ve
rahmetullahi ve berakâtuh diye selam verdi. Sonra bir şeyler daha ilâve etti. O zamanlar
gözleri âmâ olan îbn Abbas:
Bu kim? diye sordu. Oradakiler de:
Bu sana gelen bir Yemenlidir diye onu kendisine tanıttılar. Bunun üzerine Ibn Abbas dedi ki:
Selam bereketle tamamlanır. Yahya diyor ki: İmam Malik'e:
Kadına selam verilir mi?» diye sorulduğunda şu cevabı verdi:
Yaşlı kadınlara verilmesinde bir mahzur görmüyorum, ama genç kadınlara verilmesini hoş
karşılamıyorum.
(Şeybanî, 914.)
ESMA-ÜL HÜSNA
EL-KEBİR (celle celâluhu): Pek büyük. Büyüklükte kendisinden daha büyüğü muhal olan.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
TESBİH
Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etme, ululama, Allah'a seri bir şekilde ibadet ve
"sübhânellah" deme. "Sebbehe" fiilinin masdarıdır. İsim olarak tesbih, Allah'ın sıfatlarını
tesbih ederken, sayı saymak için kullanılan ve otuzüç veya katları kadar tanenin ipe
dizilmesiyle meydana gelen halka demektir.
Tesbih'in çoğulu tesâbihtir. Tesbih, subbûh ve subhan gibi kelimelerle aynı kökten
gelmektedir. Bu kelimelerin kökü, "sebeha"dır. O da, havada veya suda hızlı hareket etmek,
geçip gitmek demektir (el-İsfahanî, el-Müfredât, İstanbul 1986, 324, sebeha mad.).
Tesbih kelimesi türkçede tespih şeklinde de kullanılır. Namazdan sonra 33 defa sübhanellah,
33 defa elhamdülillah ve 33 defa Allahuekber dualarını okumaya da tesbih denir. Bunların ilki
subhanellah olduğu için, hepsine birden bu isim verilmiştir.
Tesbih kelimesinin kökünden gelen ve Yüce Allah'ı tesbih eden, ululayan kelimeler Kur'an'da
yüze yakın yerde geçmektedir.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, tesbihi zikirle berâber anmıştır: "Ey inananlar! Allah'ı çok
zikredin (anın) ve O'nu sabah akşam tesbih edin" (el-Ahzab, 33/41, 42).
Bu ayette Yüce Allah, imân sahibi olan insanlardan hem Allah'ı zikretmelerini ve hem de
tesbihte bulunmalarını taleb etmiştir. Zikir ve tesbih, berâber işlenmiştir. Zaten tesbih, zikrin
bir çeşididir. Zikir kelimesi, çeşitli tasavvufi kavramları kapsamaktadır. Bunlardan biri de
tesbihtir. Bu ayette geçen tesbih için, alimlerin çeşitli açıklamaları vardır. Bazı alimler bunu,
esas manası olan Allah'ı her türlü noksanlıklardan berî kılma diye yorumlamışlardır. Bunu
namaz ve dua manalarında kabul eden alimler de vardır (el-Maverdî, en-Nuketu ve'l-Uyûnu,
Beyrut 1992, IV, 409).

Yine Kur'an'da, yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah'ı tesbih ettiği haber verilmiştir:
"Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmiştir. O, Aziz'dir, Hakîm'dir" (el-Hadîd,
57/1 ).
ASRI SAADET’TEN İZLER
RASULULLAH VE ÖLÇÜ
Allah Resulü ruhbanlığı ve dünyadan el-etek çekmeyi sevmezdi. Sahabe-i kiramdan bazı
zatlar, yaratılışlarından gelen bir eğilimle veya Hıristiyan rahiplerin etkisiyle ruhbanlığa
yatkın ve ruhbanca yaşamaya istekliydi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onları
bundan vazgeçirdi. Sahabeden bazıları yoksulluklarından dolayı evlenemiyor/ama diğer
taraftan da bedenî isteklerine de hâkim olamıyorlardı. Bunlar bu iki imkânsızlık arasında
şaşkın kalarak erkeklik organlarını kesmek istediler. Hz. Peygamber buna tepki gösterdi ve bu
düşünceyi ağır şekilde eleştirdi. Kudâme b. Maz'ûn (ra) ile bir başka Sahabe Hz. Peygamber
sallallahu aleyhi vesellem'e gelerek: "Bizden biri hayvan eti yememeye, birimiz de
evlenmemeye kesin karar verdik" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: "Ben ikisinden de
yararlanıyorum" buyurdu. Hz. Peygamber'in buna razı olmadığını görünce her ikisi de
kararlarından vazgeçtiler. Araplar arasında eskiden beri sürüp gelen ve o günlerde hâlâ devam
eden "visal orucu" vardı. Yani birkaç gün hiçbir şey yemeden peş peşe oruç tutarlardı.
Sahabe-i kiram da böyle oruç tutmaya karar verdi. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi
vesellem bunu da şiddetle menetti. Abdullah b. Ömer (ra) dünya nimetlerine karşı gözü tok,
Allah ehli bir kişiydi. Gündüzleri sürekli oruçlu olmaya, geceleri de ibadetle geçirmeye kesin
karar vermişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: "Bedeninin senin üzerinde hakkı
vardır, gözünün hakkı vardır, eşinin hakkı vardır. Ayda üç gün oruç yeterlidir" buyurdu.
Abdullah b. Ömer ise: "Benim bundan fazlasına da gücüm yeter" deyince Allah Resulü
sallallahu aleyhi vesellem: "O halde üç günde bir" buyurdu. Abdullah b. Ömer: "Bundan daha
fazlasına da gücüm yeter" deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem "Gün aşırı tut. Bu
Davud'un orucudur ve oruçların en üstünüdür" buyurdu. Hz. Abdullah b. Ömer: "Bundan
fazlasına gücüm yeter, daha fazla ve sık oruç tutabilirim" deyince Hz. Peygamber sallallahu
aleyhi vesellem; "Yeter, bundan fazlası iyi değildir" buyurdu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17917.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Arven’den Bayırbucak Türkmenlerine
yardım
Türkiye Suriye sınırında ağır bombardıman ve saldırı altında olan Bayırbucak Türkmenleri’ne
bir yardım eli de Arven Yapı Endüstrisi A.Ş. ailesinden geldi. Yardım malzemeleri yüklü bir
tır Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimize ulaştırıldı.
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Suriye’de Esad rejimi, Rusya ve İran tarafından Türkmen köylerine şiddetli operasyonlar ve
hava saldırıları sürerken topraklarını terk etmeyi reddeden Türkmen’ler ise pek çok noktada
direniş gösteriyorlar. Söz konusu savaş ortamı nedeni ile de sınır bölgelerinde temel ihtiyaç
malzemelerinde eksiklikler yaşanmaya başladı. Bu durum üzerine Arven Yapı Endüstrisi A.Ş.
ailesi harekete geçerek yardım malzemeleri yüklü bir tırı Bayırbucak’taki Türkmen
kardeşlerimize ulaştırdı.
Savaş nedeni ile ailelerini kaybeden çocukların bakımının sürdürüldüğü yetimhaneyi de
ziyaret eden firma yetkilileri, burada da ihtiyaç malzemeleri ve genel durum hakkında bilgi
alarak Hatay’dan ayrıldı.
"Türkmen kardeşlerimize yardımı borç bildik"
Konuyla alakalı konuşan Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say; “Asırlardır aynı
coğrafyada birlikte yaşadığımız, siyasi kriz ve iç savaşın mağdur ettiği Türkmen
kardeşlerimizin yardımına koşmayı, insani ihtiyaçlarını karşılamayı, acılarını paylaşmayı
kendimiz için bir borç bildik.” diye konuştu.
Yardım tırlarının belirli periyotlarla tekrarlanacağını ileten Say, “soydaşlarımızı orada yalnız
ve hüzünlü hissettirmeyeceğiz. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya gayret göstereceğiz”
diyerek sözlerini bitirdi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17918.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Teröre boyun eğmeyeceğiz
Önceki akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na yönelik alçak bir terör saldırısı gerçekleşti.
Saldırı sonrasında 41 kişi hayatını kaybederken, 239 kişi yaralandı. Başbakanlık tarafından
alınan karar ile bir günlük ulusal yas ilan edildi. Kayseri’deki siyaset, iş dünyası ve sivil
toplum örgütleri de saldırı ile ilgili kınama mesajları yayımladı.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Şiddetle lanetliyorum
Atatürk Havalimanı’ndaki hain terör saldırısını derin bir üzüntü ve acıyla takip ettim. Bu
alçak saldırıyı planlayanları ve yapanları şiddetle lanetliyorum. Mübarek Ramazan ayında
böyle bir katliamı gerçekleştirmeleri, bu zihniyetin İslam dininden ne kadar uzak olduğunu,
kafalarını kendi uydurdukları batıl fikirlerle nasıl afyonlaştırdıklarını açıkça göstermektedir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: Asla amaçlarına ulaşamayacaklar
Bu mübarek günlerde, içinde bulunduğumuz huzur ortamına kasteden alçakça saldırıyı ve
terörün her türlüsünü lanetliyorum. Hiç şüphesiz ki yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Aziz
Milletimizi haince saldırılarla sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: Boyun
eğmedik, eğmeyeceğiz

Ülkemizin en kalabalık şehri, dünya başkenti ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri
olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor
ve lanetliyorum.
Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırılar hiçbir zaman amacına
ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır. Bin yıldır bu
topraklarda bedel ödeyen bizler, hiçbir zulüm ve şiddete boyun eğmedik. Bundan sonrada
eğmeyeceğiz.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak: Birlik olma
zamanı
Meydana gelen saldırılar, terörizmin dehşet verici yüzünü bir kez daha tüm dünyaya
göstermiştir.
Şimdi birlik olma zamanı. Millet olarak, siyasi iradesiyle, askeriyle, güvenlik güçleriyle, tüm
sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içinde hareket etme zamanı.
HAK-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik: Herkes daha sağduyulu olmalı
Terör saldırıların amacı, bu mübarek günde ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve
toplumda bir endişe yaratmaktır. Bu süreçte herkes daha sağduyulu olmalıdır. Huzur,
kardeşlik ve barış ayı Ramazan'ı kana bulayan, insani bütün değerleri hiçe sayan İstanbul ve
Diyarbakır'daki hain terör odaklarının saldırılarını kınıyor, Şehitlerimize Yüce Allah'tan
Rahmet, ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır ve metanet diliyoruz. Milletimizin başı sağ
olsun.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç: Milletimizin
başı sağ olsun
Devletimize ve Milletimize yönelik gerçekleştirilen, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü
zedelemek için yapılan bu alçak saldırının, birlik ve bütünlüğümüze zarar vermesi mümkün
değildir. İçinde bulunduğumuz dönemde teröre karşı birlik, beraberlik ve sağduyu içinde ortak
hareket
etmek
her
zamankinden
daha
da
büyük
önem
taşımaktadır.
Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamını hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyor, hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: Saldırıyı kınıyorum
Huzur, kardeşlik ve barış ayı Ramazan'ı kana bulayan, insani bütün değerleri hiçe sayan hain
terör odaklarının saldırılarını lanetliyorum. Bu hain saldırı, terör örgütlerinin masum sivilleri
hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: Metanetimizi korumalıyız
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir teröristin önce çevreye ateş edip ardından kendini
patlatması sonucunda 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 yaralımız olduğunu büyük
üzüntüyle öğrendik. Aylardır bu tür saldırılar nedeniyle onlarca vatandaşımızı, güvenlik
görevlimizi maalesef şehit verdik. Genç yaşlı ve çocuk ayrımı yapmadan herkesi hedef alan
eli kanlı teröristler ile onların arkasındaki mihrakları şiddetle lanetliyoruz. Aziz milletimiz bu
hain saldırılar karşısında her zaman metanetini korumuştur. Ülkemizin birlik ve beraberliğini
bozmaya yönelik terörist eylemler asla amacına ulaşamayacaktır.
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü: Terör amacına ulaşamayacak
Ülkemizde güzel şeyler olmaya başladığı zaman diliminde yapılan bu alçakça saldırıyı
lanetliyorum. Orada hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet 200’ün üzerindeki
yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör ve teröristler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bunu
dahili ve harici düşmanlarımızın iyi bilmesi gerekir.
Mazlumder Kayseri Şubesi: Duyarlı olmaya davet ediyoruz

Bir süreden bu yana gergin olan Türkiye- Rusya ve Türkiye –İsrail ilişkilerinin düzeltilmeye
çalışıldığı, Filistin ve Suriye’de akan kanın durması için bir umut ışığının ortaya çıktığı,
Müslüman dünyasının mübarek Ramazan ayında yapılan onlarca insanımızın evine ateş
düşüren ve terörle hukuku ve insan haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu acımasız
saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara
acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyor bu menfur saldırıların bir daha yaşanmaması için
vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerini daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan: En ciddi cevap sağduyulu olmak
Her zaman olduğu gibi kardeşlik kararlılığımızla ortaya koyduğumuz milli duruşumuz, teröre
vereceğimiz en ciddi, akıllı ve sağduyulu karşılık olacaktır. Bu kanlı, kirli saldırılar, birlikte
ortaya koyduğumuz kararlılığı daha da pekiştirecektir. Terörün hain emel ve amaçlarına
hizmet etmeyecek bir bilinç ve duyarlıkla bu ve bütün terör saldırılarını tekrar kınıyor, aziz
milletimize başsağlığı diliyoruz.
İstanbul'daki terörün acısını paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağı
çerçevesindeki etkinlikler ile Ramazan Tırı programını iptal etti. Kayseri Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dün tüm il müdürlükleriyle eşzamanlı düzenlenmesi
planlanan "Yaz Spor Okulları" açılış töreni iptal de edildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17919.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Yazıcıoğlu soruşturmasında takipsizlik
Büyük Birlik Partisi‘nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin
düşmesiyle ilgili Kahramanmaraş adliyesinde görülen davada Cumhuriyet Başsavcısı
takipsizlik kararı verdi. Kararda dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici temize çıkarıldı.
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı BBP lideri Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açılan
soruşturmada aralarında dönemin Kayseri Valisi'nin de olduğu 132 kişi hakkında takipsizlik
kararı verdi. Savcılık helikopter kazasıyla ilgili olarak; haklarında ihmal, kasten öldürmek,
suç delillerini yok etme ve değiştirme gibi suçlarla soruşturma 132 kişi hakkında açılan
davada şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcının takipsizlik kararı verdiği isimler
arasında dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin de bulunduğu öğrenildi.
Mevlüt Bilici helikopter kazası sonrasında merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun bulunduğunu ve
Kayseri’de bir hastaneye getirildiğini basın yoluyla duyurmuştu. Bilici daha sonra bu
bilgilerin yanlış olduğunu ve basına böyle bir açıklama yapmadığını söylemişti.

BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının ilk
saatlerinde 'Yazıcıoğlu bulundu, yaşıyor' diyen dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici
Danıştay üyeliğine atanmıştı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17920.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Bağdat’tan gelen lezzet: Pöç
Kayseri’de Kiçikkapı Mahallesi Vatan Caddesinde hizmet veren ‘Bağdat Pöç’ özellikle
dananın sırtının kuyruk sokumu bölümünden yapılan eşsiz lezzetleri ve güler yüzlü
çalışanlarıyla müşterilerinden tam not alıyor.
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Ramazan ayında iftar saatlerinde yoğun olarak tercih edilen mekanın kuşkusuz en önemli
lezzeti, yiyenlerin adını ve tadını unutmadığı Pöç. Arapların milli yemeği olan pöç, dananın
sırtının kuyruk sokumu bölümünde bulunan ve bir danadan ortalama 750 gr elde edilebilen en
lezzetli kısmı.
17 saat pişiriliyor
Bu lezzeti Kayserililerle yolunun nasıl kesiştiğinin hikayesini bizimle paylaşan işletme sahibi
Aytekin Kaya, “Ustamız Ahmet Türkmen hac mevsiminde her sene kasap olarak giderdi.
Gittiğinde de Bağdat’ta konaklamak durumunda kalıyordu. Orada pöç yemeğini görüp
beğeniyor. Nasıl pişirildiğini öğreniyor. Kayseri dönüşünde burada yemeği yapmaya
başlıyor.” dedi.
Şu anda Bağdat Pöç restoranında tadılan pöçün, ustanın yaklaşık 7-8 deneme yapmasının
ardından bu lezzetli hali aldığını kaydeden Kaya, “Pöç, 17 saat pişiriliyor. Dünyanın en uzun
süre pişen yemeği. Yemek piştikten sonra ana fırından muhafaza fırınına alıyoruz. Böylelikle
müşterilerimize her daim bu lezzeti sıcak olarak servis edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17921.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Ayakkabıcıların umudu bayram
Aşırı sıcaklığın yaşandığı kentimizde oruçlu olan halkın, alışveriş yapmaya çıkmaması işlerde
durgunluğa sebep olurken, esnaf bayrama yakın işlerinin açılmasını umduklarını söylediler.
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Aşırı sıcakların yaşandığı kentimizde çarşı-pazarda durgunluk yaşanıyor. Sıcaklardan dolayı
oruç tutanların gündüz dışarı pek fazla çıkmamasıyla işleri azalan esnaf, Ramazan
Bayramı'nın yaklaşmasıyla işlerinin açılmasını dört gözle bekliyor.
Yaşanan sıcaklarla birlikte işlerinin azaldığını ancak Ramazan Bayramı'na yakın tekrar
piyasanın canlanmasını umduklarını dile getiren ayakkabı satıcısı Adem Türkmen,
“Sıcaklardan dolayı işlerimizde durgunluk yaşanıyor. Vatandaşlar oruç tuttukları için gündüz
pek dışarı çıkmıyor. Sıcaklardan dolayı işlerimizde durgunluk var. Satışlarımızda düşüş
yaşandı. Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. Piyasanın canlanacağını umut
ediyoruz. Şu anda satış yapıyoruz ama istenilen düzeyde değil. Esnaf olarak bayramı dört
gözle bekliyoruz.” diye konuştu.
16 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Adem Türkmen, “Normalde yoğunluk olması
gerekirken henüz bir hareketlilik yaşanmadı. İnsanlarımız alış-verişini genelde arife gününe
bırakıyor. Tüm umudumuz arife ve öncesindeki birkaç güne bağlı. İnşallah umut ettiğimiz
seviyeye gelecektir” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17922.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Sokak hayvanları susuz kalmasın!
Kayseri Çaybağları Mahallesi'nde, 8 köpeği ve 20 kedisiyle birlikte yaşayan Kayseri
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, hava sıcaklığının yükseldiği bu günlerde
insanlar gibi hayvanların da su ihtiyaçlarının artığını belirterek, "Bizler duyarlı bir vatandaş
olarak bu konuyu göz ardı etmemeli ve sokak hayvanlarına karşı olan vicdani
sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Kapı önlerine bırakacağımız bir kap su ile onların daha
rahat bir yaz geçirmesini sağlayabiliriz. Sokak hayvanları susuz kalmasın." dedi.

30 Haziran 2016 Perşembe 10:44

Derneğin kuruluşundan bu zamana kadar çok yol katettiklerini belirten Nilgün Uzel, belediye
ve toplumun desteği ile daha da iyi yerlere gelebileceklerini söyledi.
Nilgün Uzel'le, hayvan hakları, sokak hayvanlarına yapılan eziyetler ve dikkat edilmesi
gereken hususlar hakkında konuştuk.
Hayvanlar konusunda bilinçsiziz
KAYHAKDER ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Dernekte sokak hayvanları için neler yapılıyor?
Kayseri Hayvanları Koruma Derneği 2013'ün ekim ayında kuruldu. Ben derneğin 3.
başkanıyım. Tabi derneğin tek başına belediyenin, toplumun çabası olmadan çalışması çok
mümkün değil. Öncelikle halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Kayseri'de halk hayvanlar
konusunda çok bilinçsiz. Anneden babadan gelen ‘aman elleme hasta olursun, aman ısırır’
gibi sözlerden sonra çocuklarda hayvanlara karşı bir korku oluşuyor. Bu korkuyu kaldırmak
için çocuklara bunun eğitimini vermeliyiz ki, onlar da ailelerini yönlendirsin.
Batıda insanlar Kayseri'ye göre daha bilinçli bu konuda, oradaki çocuklar sokak hayvanları ile
birlikte yaşamamız gerektiğini daha iyi biliyorlar.
Yeni vali Malatya’daki köpeğinin yolunu gözlüyor
Belediye ile ortak çalışmalarınız ve beklentileriniz nelerdir?
Biz istediğimiz kadar hayvanları toplayalım, kısırlaştıralım; neticede bu hayvanların 5199
sayılı yasayla tekrar doğaya bırakılması gerekiyor. Doğadan kastımız insanların yaşadığı
yerler. Biz gördüğümüz bütün hayvanları kısırlaştırmak üzere barınağa göndermeye
çalışıyoruz.
Bu çalışmalarımızda KAYHAKDER sosyal medya hesaplarının çok büyük etkisi var. Oradan
ihbar alıyoruz. Belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hayvanların toplanması konusunda
yardım alıyoruz. Hayvanların alındıkları yere bırakılması gerekiyor ama bu konuda sıkıntı
yaşıyoruz. Zira bunu belediyenin takip etmesi gerekiyor.
Yeni gelen valimizin hayvan sever birisi olduğunu öğrendik. Çok sevindik. Malatya'da bir
köpeği varmış, onun yolunu gözlüyormuş, bundan haberimiz oldu. Arzu ederlerse biz
getirebiliriz.
Hayvanların susuzluk ve açlık sorunu
KAYHAKDER'in kurulması neleri değiştirdi?
Dernek kurulduğundan beri çok yol katettik. Önceki dernek başkanımız Sibel hanımla
barınağa ilk gittiğimizde daha derneği yeni kurma aşamasındaydık. Oradaki çalışanlar
barınakta yerleri yıkıyoruz diye bütün hayvanları ıslatmışlardı. Hayvanları titrerken bulduk.

Paltolarımızı çıkartıp hayvanları kuruttuk. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Vali ve belediye
başkanına da anlattım. Barınaktaki hayvanlar şimdi çok daha iyi durumdalar.
Birçok insanda şu endişe var, "Ben oraya gidersem dayanamam görmeye…” Şu anda
dayanabileceğimiz bir durumda. Dayanamayacağımız durum ise doğaya bırakılan hayvanların
susuzluk ve açlık sorunu… Bunun da üstesinden gelebilirsek inşallah çok iyi yerlere geldik
diyeceğim.
Kapıların önüne ekmek konulmalı
Nasıl gelinir bunun üstesinden?
Belediye bize yardım edecek, insanlar da sorumluluklarını yerine getirecek. Herkes kapısının
önüne, özellikle bahçeli evleri olanlar kapılarının önüne bir kap su ve bir kap yemek koymalı.
Artık çöpler poşetlere koyuluyor, çöp kamyonu alıp gidiyor. Hayvanların bunlara ulaşması
mümkün değil. Onun için artan yemeklerin mutlaka bir kabın içinde kapının önüne konulması
gerekiyor. Belediye de hayvanları doğaya bıraktıkları yerlere mama, besleme odakları ve su
odakları yaparsa bu sorun ortadan kalkmış olur.
KAYHAKDER'in sabit bir yeri yok. Açmayı düşünüyor musunuz?
Hayır, açmayı düşünmüyoruz. Bir yer açsak orada sürekli birinin bulunması lazım. Halbuki
biz sahada çalışıyoruz. Bizim bulduğumuz hayvanları ya barınağa ya da barınakta diğer
hayvanlarla mücadele edemeyecek kadar ev ortamında yetiştiyse özel kliniklere gönderiyoruz.
Bunu yapmak için bir yer açıp oraya bağlanmak bize anlamsız geliyor.
Hayvanları kısırlaştırmak doğru
Hayvanları kısırlaştırmak doğru mu?
Evet doğru, çünkü bir popülasyonun belli bir seviyede tutulabilmesi daha doğrusu gereğinden
fazla sayının artmaması için bu gerekiyor. Aslında insanların hepsi hayvansever olsaydı
benim gibi, benim tanıdığım insanlar gibi, hiç sıkıntı olmazdı. Hepsi doğsunlar, biz yavrulara
bakıp büyütelim. ‘Biz bunları kısırlaştıralım, kontrol altında tutalım’ deyince bir kısım bize
diyor ki "ya günah değil mi?" Ama şunu anlamıyorlar; sen bu hayvanı sokakta gördüğünde,
onu aç bırakıp dövdüğünde o zaman günah olmuyor mu? Ben günahsa bunun günahını kabul
ediyorum. Allah onları bize emanet olarak göndermiş. Ben eğer gördüğüm bir hayvana
merhamet gösterip onun ihtiyaçlarını gideremiyorsam, bu günahın altından kalkamam. Ama
kısırlaştırma olayının günahı varsa benim olsun.
Sokak hayvanları en çok neyden zarar görüyor?
İnsan faktörü daha tehlikeli hayvanlar için… Keşke hayvanların okuma yazmaları olsa da
‘dikkat insan var’ diye yazabilsek…
Dernek çalışmalarını nasıl sürdürüyor?
Eğer hayvanlar doğada yaşamışsa diğer hayvanlarla mücadele edebilecek durumdaysa o
bölgenin belediyesine haber veriyoruz. Belediye ekipleri de onları alıp köpek barınağına
götürüyor. Ama evde büyümüşse, diğer hayvanları hiç tanımıyorsa, diğer hayvanların yanında
yaşamını sürdüremeyeceğini düşünürsek biz kliniklere alıp orada tedavisini yaptırıyoruz.
Zaten bizim bütün masrafımız bu. Çok ciddi miktarda paralar ödüyoruz. Sırf bu
hayvanlarımız barınaklara gidip, oralarda aile ve yuva sıcaklığından uzakta oradaki kötü
ortamı görmesin diye…
Köpekler insanlar olmadan yaşayamaz
Dernek sadece köpek ve kedilerle mi ilgileniyor?
Aslında bütün hayvanları kapsıyor ama sokakta en çok yardıma ihtiyacı olan köpektir. Kedi
insan olmadan hayatını sürdürebilir, ama köpek asla sürdüremez. İnsanlardan ne kadar zarar
görse de insansız olamıyor. Ne karnını doyurabiliyor ne de su bulabiliyor. Bundan dolayı
köpekler bizim için ilk planda. Yoksa bize muhabbet kuşu da geliyor.
Son olarak sokak hayvanlarının korunması için bir öneriniz var mı?
Köpeklerin patilerinin yanmaması için asfaltta yürütmeyelim. Sabah saat 10.00'dan önce,
akşam 20.00'dan sonra dolaştırmaya çıkaralım. Dediğim gibi herkes kapısının önüne bir kap

su, bir kap yemek koymayı alışkanlık haline getirsin. Bakıma muhtaç hayvanlar için bize
sosyal medya üzerinden ulaşabilirler.
Haber: Tuba Köksal (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17923.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Sinema salonlarında artış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre
Kayseri ‘de sinema salonu sayısı 2015 yılında, 2014’e göre yüzde 6,1 artarak 35’e çıktı.
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Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 2,6 artarken 2015 yılında, 2014 yılına
göre sinema seyirci sayısı yüzde 14,8 artarak 898 bin 542 oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde
15,7 artarak 581 bin 988 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 13 artarak 316 bin 554
kişiye ulaştı.
2014-2015 sezonunda tiyatro salon sayısı 8 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 4 bin 599
oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 64,1 artarken, 2015
yıllında 64 oldu. Tiyatroda seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 91,1 artarak 2015 yılında
ise 68 bin 757 oldu.
Türkiye genelinde ise sinema salonu sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde 8,6 artarak 2
bin 356 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 7,7 artarak seyirci
kapasitesi 297 bin 610’a ulaştı. Gösterilen film sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde
18,4 artarak 49 bin 151 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 26,4 artarak 21
bin 494 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 12,8 artarak 27 bin 657 oldu.
Türkiye genelinde 2014-2015 sezonunda tiyatro salon sayısı 719 olurken tiyatro salonu koltuk
sayısı 258 bin 932 oldu. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2014-2015 sezonunda, 20132014 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 2,8 artarak 6 bin 825‘e
ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 3,4
artarken, oynanan yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 0,6 azaldı. 2014-2015 sezonunda, 20132014 sezonuna göre tiyatro seyirci sayısı yüzde 3,7 azalarak 5 milyon 853 bin 445 oldu.
Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 6,7 azalırken, yabancı/çeviri
eser seyirci sayısı yüzde 9,2 arttı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17924.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Avşarlar Sarız’da buluşacak
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2. Büyük Avşar Şöleni Sarız’da gerçekleştirilecek. Dünya Avşarlar Eğitim, Kültür ve
Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen organizasyon 9 Temmuz Cumartesi günü
yapılacak. Sarız’ın Karapınar köyünde gerçekleştirilecek olan büyük şölen saat 10:00 ile
17:00 arasında düzenlenecek.
Başta Ahmet Şafak olmak üzere birçok sanatçının katılacağı organizasyonda öğrenciler
yararına kermes de yapılacak. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17925.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Terörün dini yok, imanı yok, insafı yok
Cizre'de katıldığı iftar programında konuşan Bakan Özhaseki, "Terörün dini yok, imanı yok,
insafı yok." şeklinde konuştu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, temaslarda bulunmak üzere gittiği Şırnak'ta,
incelemelerinin ardından Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları
ve kurum amirleri ile iftar programında bir araya geldi.
"MASUM İNSANI ÖLDÜRMEK HANGİ DİNDE VAR"
Özhaseki, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısına ilişkin, "Terörün dini
yok, imanı yok, insafı yok. Eğer insafı olsaydı gidip de havaalanında 41 kişiyi öldürmezdi.
Havaalanındaki insan ya çocuğunu bekliyor ya anasını bekliyor. Orada oturan masum insanı
öldürmek hangi dinde var?" dedi.
"AVRUPA'YA GİDİP AĞLADIKLARI KADAR.."
Bakan Özhaseki, terör örgütünün ülkedeki uzantılarına işaret ederek, "Avrupa'ya gidip
ağladıkları kadar, Amerika'ya gidip ağladıkları kadar şu yumruktan vazgeçip el sıksalar,
burada her şey daha farklı olacaktı. Beraber Meclis'te yüz yüze baktığımız insanlar el

sıkmadan imtina ediyorlar. Hep yumruk sıkmış kavga halindeler ama Avrupa'ya gidince el
pençe durup ağlıyorlar. Tam tersi olsa burada işimiz daha kolay olurdu." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17926.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Performans değerlendirme iş barışını
bozuyor
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, performans değerlendirme sisteminin
öğretmenler arasındaki iş barışını bozduğunu söyledi.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendika binasında bir basın toplantısı
düzenleyerek eğitimdeki bazı sorunlar ile terör saldırılarını değerlendirdi.
Öğretmenlerin yaz tatiline girmeye hazırlanırken, okul müdürlerinin verdiği performans
notları ile uğraşmak zorunda kaldığını belirten Aydın Kalkan, şunları söyledi:
"Okul müdürleri öğretmenlerin bir yılını değerlendiren notlar vermektedirler. Verilen
değerlendirme notlarının uygulanış şekli ve sonuçları iş barışını bozacak bir mecraya kaymak
üzeredir. Öğretmenler, kariyer sistemi ile ilgili kendilerini teşvik edecek bir düzenleme
beklerken, özensizce hazırlanmış bir form üzerinden değerlendirilme yapılmasını doğru
bulmuyoruz. Bu durumdan öğretmenler, okul müdürleri ve sendikalar rahatsızlık
duymaktadır. Bakanlık öğretmenlere, kendini geliştirmeyi özendirecek, somut başarıların
yansıdığı, keyfiliği olabildiğince kontrol altına alınmış bir kariyer sistemi kurmak için neden
bir adım atmaz merak ediyoruz. Mevcut değerlendirme kriterleri, bir öğretmenin bir yıllık
performansını ortaya çıkarmaktan çok uzak ve birçok maddesi ciddi sıkıntılara sebep olacak
şekilde düzenlenmiştir. Uygulanan değerlendirme sistemi bu hali ile okulların huzurunu ve iş
barışını bozmaktadır. Birçok okul müdürünün, yıl içerisinde değerlendirmeye esas olacak bir
ön hazırlığının olmadığı görülmektedir. Böyle bir değerlendirme yapılacağı ile ilgili okul
müdürlerine önceden bilgilendirme yapılmamıştır. Bu şartlar altında düşük puan alan
öğretmenler, gelecek yıl hangi motivasyonla çalışacaklarını sorgulanmaktadır. Eğer
zamanında önlem alınmaz ve okul müdürleri sağduyulu davranmazlarsa, yoğun bir mahkeme
süreçlerinin önü açılacak ve bakanlık binlerce davaya muhatap olacaktır. Bu aşamada, okul
müdürlerinden beklentimiz kimseyi mağdur etmeyecek objektif bir değerlendirme
yapmalarıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı verimsiz yıl geçiren birkaç öğretmeninize; "sen
başarısızsın" demektense, gelecek yıl sağlıklı bir okul ortamına daha çok ihtiyacınız olacaktır.
Hukuk mücadelesine girdiğiniz öğretmenlerle, gelecek yıl nasıl çalışacağınızı düşünmelisiniz.
Tanımlamak, yargılamak, soyutlamak kolaycılığına kaçmadan; anlamak, önlem almak, çözüm
bulmak, fırsat tanımak ve bir başarı hikayesi ortaya çıkarmak daha isabetli bir davranış
olacaktır. Bakanlık, öğretmen değerlendirme sürecini acilen durdurmalıdır. Yapılan işlemin
sağladığı fayda, getireceği yükten fazla olmayacaktır. Mahkeme süreçleri emek, zaman ve

kaynak israfına sebep olacaktır. Çalışanla çalışmayanı ayırt edecek bir değerlendirme ve
kariyer sistemine hiçbir eğitimci itiraz etmeyecektir. Beklenen de budur. Bitirilen yeni eğitim
kademeleri, proje görevleri, seminer belgeleri, girilen sınavlar, ulusal ve uluslararası
başarıların yansıdığı kariyer sistemi üzerine inşa edilecek ödüllendirme ve sağlayacağı
ayrıcalıklar, eğitim sistemimize başarı olarak yansıyacaktır."
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17927.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Türkiye Diyanet Vakfı muhtaçlar için fitre
topluyor
Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi cami önlerinde ve kent meydanında kurduğu stantlarla
fakir ve kimsesizler için makbuz karşılığında fitre toplamaya başladı.
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde başlatılan Fitre, zekat toplama
organizasyonu kentimizde Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin çabalarıyla başlatıldı.
Kent merkezinde Cami Kebir, Bürüngüz ve Hunat Camii önlerine kurulan stantlarda
vatandaşlar makbuz karşılığında fitrelerini ve zekatlarını verebilecekler.
İl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Şefi Yunus Fırat, Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu çalışma dahilinde toplanan fitre, zekatların ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
Stantlarda fitre ve zekatın önemini anlatabilmek için vatandaşlara bilgilendirici broşür de
dağıtıldı.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17928.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Yaşlı yüreğiyle oğlunu arıyor
Kayseri'de yaşayan 80 yaşındaki Meral Çavuş, 10 yıl önce evden iş aramaya gidiyorum
diyerek çıkan ve olay günü 38 yaşında olan oğlu Ahmet Çavuş’u yana yakıla arıyor. Oğlunun
ölü veya sağ olduğunu öğrenmek için çalmadık kapı bırakmayan yaşlı anne görenlerin haber
vermesini istiyor.
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Kayseri'de 2006 yılında “iş aramaya gidiyorum” diyerek yaşlı annesi ve bedensel engelli
kardeşini geride bırakan Ahmet Çavuş’tan 10 yıldır haber alınamıyor. Kayıplara karıştığında
38 yaşında olan Ahmet Çavuş'un annesi Meral Çavuş, oğlundan haber alabilmek için devletin
bütün kurumları dâhil Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül’den bile yardım
istemesine rağmen bir sonuca ulaşamadı. Akrabalarından destek bulamadığını belirten çaresiz
anne, bedensel engelli kızı 56 yaşındaki Ayşe Çavuş ile rahmetli eşinden kalan 900 TL
Bağkur maaşıyla geçimini sürdürmeye çalışıyor. Durumuna acıyarak sosyal yardım yapmak
isteyenleri “oğlumun ölüsünü ya da dirisini bulun. Tek isteğim bu” diyerek geri çeviren anne
resmi makamlarda çalmadık kapı bırakmadı. Yıllar içinde aile fertlerini bir bir kaybeden anne
Meral Çavuş, “Rahmetli eşim ile yaşarken üç çocuğum ile 5 kişilik bir aileydik. Eşim öldü,
büyük oğlum öldü. Şimdi de Ahmet ortada yok, kızım ve ben kaldık aileden sadece. Oğlumun
yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum” dedi. Oğluna ve vatandaşlara seslenen yaşlı anne,
"Oğlum yaşıyorsan ve bizi duyuyorsan eğer; yuvana geri dön. Ablan ve ben perişan olduk.
Oğlumu gören ve nerde olduğunu bilenlerin de Allah rızası için bize bildirmesini istiyoruz.
Kızım da kardeşini bulamadığı için rahatsızlanıyor. Çocuğumu kendim arayamıyorum.
Burada bunalıma giriyoruz. Oğlumun ölü veya sağ olduğunu bilmek istiyorum" ifadelerini
kullandı.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17929.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Elveda Ey Şehr-i Kıyam Elveda
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Hicr Suresinden…
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
[1] Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
[2] İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de Müslüman olsaydık, diye arzu ederler.
[3] Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu)
yakında bilecekler!
[4] Helâk ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında (bizce) bilinen bir yazgı olmasın.
[5] Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.
[6] Dediler ki: "Ey kendisine Kur'an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun!"
[7] "Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin."
[8] Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
[9] Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.
[10] And olsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.
[11] Onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla alay ederlerdi.
[12] İşte böylece biz onu, (inkarcılığı) suçluların kalplerine sokarız.
[13] Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hâla buna (Kur'an'a)
inanmıyorlar.
[14-15] Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de "Gözlerimiz boyandı,
daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Abdullah İbni Mes’ud radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir.
Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan
çıkmaya (fücûr) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah
katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.”
(Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103–105. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizi, Birr 46;
İbni Mâce, Mukaddime 7; Duâ 5..)
Ebû Muhammed Hasan İbni Ali İbni Ebû Tâlib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den:
“Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, (sözde ve işde) doğrudan huzur, yalandan
kuşku duyar” buyurduğunu belledim. (Tirmizî, Kıyâmet 60.)
ESMA ÜL HÜSNA
EŞ-ŞEKÛR (celle celâluhu): Şükrü mükafatlandıran, kendisine yapılan şükre çok büyük ecir
veren.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
RİBÂT
İp, bağ, sağlam yapı, kervansaray, ülke sınırı, sınırda nöbet beklemek. "Sınırda nöbet tutan"
anlamında "murâbıt" şeklinde de kullanılmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'de bir ayette, "savaş için
bağlanıp (ribât) beslenen atlar" (el-Enfâl, 8/60) başka bir ayette de, "sınırda düşmana karşı
nöbet tutmak" (Alu İmrân, 3/200) anlamında kullanılmaktadır. Hadis-i şeriflerde Allah
yolunda savaşmak için atların hazır tutulması anlamında kullanılmakla beraber (İbn Mace,
Cihad, 14, Edeb, 10; Ahmed b. Hanbel, I, 12, 395, VI, 458) daha çok nöbet tutmayı ifade
etmektedir.
Fıkıhçılar ribatı şöyle tanımlamaktadırlar: "Ribât, müslümanları kâfirlere karşı korumak için
sınırlarda beklemektir. Sınır ise, halkının düşmandan korkusu olduğu her yerdir. Ribât
"ribâtul-Hayl" (at bağlamak)'dan gelmektedir. Süvarilerin atlarını bağlayıp nöbet tutmaları
olayından adını alan ribât, sınırlarda at bulunsun bulunmasın nöbet tutmak için oluşturulmuş
mekânların adı olmuştur (İbn Kudâme, el-Muğnî, VIII, 356).

Hadis-i Şerifler Allah yolunda nöbet tutmanın faziletinin büyüklüğünü değişik şekillerde ifade
etmektedirler:
"Allah yolunda bir gece nöbet (ribât) beklemek bir ay'ı oruç ve ibadetle geçirmekten daha
hayırlıdır. Ölürse dünyada yaptığı ameli ve rızkı devam eder. Kabir azabından da emin olur"
(Buhârî, Cihâd, 73; Müslim, İmare, 163; Nesaî, Cihad, 39).
"Allah yolunda sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve üzerinde bulunanlardan daha
hayırlıdır" (Buhârî, Cihad, 73).
"Allah yolunda düşmana karşı nöbet tutan kimselerin dışında bütün ölülerin amel defterleri
kapanır. Murabıtların ise, iyi amelleri kıyamet gününe kadar yazılmaya devam eder ve bu
kimseler kabir azabı konusunda emindirler" (Ebu Davud, Cihad, 15; Tirmizi, FedailulCihad,II).
"İki göz vardır ki onlara ateş değmez: "Allah korkusundan ağlayan göz ile Allah yolunda
nöbet bekleyen göz" (Tirmizî, Fedâilu'l-Cihad, 12).
ASRI SAADET’TEN İZLER
Rıdvan Beyatı ve Hudeybiye
Daha başta, henüz barış akdi yazılmadan; Hz. Osman (r.a.)'ı görüşlerini almak üzere Kureyş'e
göndermişti. Fakat Kureyş Hz. Osman'ı bir müddet alıkoymuştu. Bu halde iken, Rasûlüllah’a
gelen haberde Hz. Osman'ın öldürüldüğü bildirilmişti. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) :
Bu kavme lâyık olduğu cezayı vermeden dönmeyeceğiz, dedi. Sonra da halkı beyata çağırdı.
İşte Rıdvan Beyatı orada bir ağaç altında yapılmıştı ki, o ağaca Rıdvan ağacı adı verilmişti.
Rasulullah, sahabenin tek tek elini tutuyor, onlardan savaştan kaçmamak ve ölünceye kadar
çarpışmak üzere söz alıyordu. O en son kendi elini de tutarak; «İşte bu da Osman adına
beyattır dedi. (Osman o an Mekke'lilerin göz hapsindeydi)
Bey'at tamam olunca, Rasulullah (s.a.v.) öğrendi ki, Osman'ın öldürülme haberi asılsızmış.
Dersler Ve İbretler
Bu Barışın Hikmetine Dair Bir Özet:
Biz Hudeybiye Barışanın hikmet ve hükümleri üzerine yapacağımız araştırmaya ve işin
tafsilâtına dalmadan çok kısa bir tespitte bulunmak isteriz. O da, bu anlaşma olayının, her
şeyden önce, başkaca bir tedbirde de görülemeyecek şekilde; uygulamasında ve eserinde
tecelli eden ilâhi tedbirin sergilenmesi olduğu gerçeğidir. Onun başarısı ise: Sadece Allah'ın
ezeli ilminde durulup saklanmış muazzam bir sırdı. İşte bu yüzden de yukarıdan beri takib
ettiğimiz gibi herhangi bir tedbir veya fikir yerine, bu sefer Müslümanlar aşırı bir tepki
gösterdiler. Şimdi biz buradan hareketle bu anlaşma olayını, sebep, mahiyet ve sonucuyla
İslam akidesinin takviye ve tespitinde en önemli kural diye kabul ederiz.
Öyleyse, ilkin bu barışın ihtiva ettiği büyük İlâhi Hikmet yönünden söz edelim. Daha
sonrakiler onunla belirginleşir çünkü. Böylece, Allah'ın âyetlerinden biri (bir kere daha)
parıldasın. Ondan sonra bu bansın ihtiva ettiği ve tablolaştırdığı şer'i hükümlerden söz edebiliriz.
Bu harika hikmetlerden biri, Hudeybiye'nin, Mekke fethinin hazırlayıcı sebeplerinden birini
teşkil etmesidir. îbn Kayyım'ın dediği gibi; bu anlaşma fetih için kapı ve anahtar
mahiyetindeydi. Bu ise âdetullahdandır: Bazı büyük olaylara, mukaddime ve önayak olarak,
aynı zamanda yüce Rabbin iradesinin tecellisi açısından ona yol veren, hedef gösteren
birtakım olaylar bulunur.
İşte bu yüzden de Müslümanlar o an için meseleye nüfuz edememişti. Tabiî istikbâl gaiptir.
Artık onlar gözleriyle gördükleri vakıa ile, müstakbel gaybın bağlantısını nasıl bileceklerdi?
Aradan biraz zaman geçince Müslümanlar, bu barışın önemini ve içinde gizlediği muazzam
hayır ve faydayı anlayacaklardı. Çünkü bu sulh esnasında insanlar birbirinden emin olunca;
Müslümanlar küffar ile münasebet kurma imkânı ve onları dine davet fırsatı buldular. Yani
küffara Kur'an'ı dinlettiler. Serbestçe İslâm'ı bütün açıklığıyla onlara gösterebildiler.
Müslümanlığını gizleyen birtakım insanlar da açığa çıkma imkânı buldu...

Îbn Hişâm Îbn İshak’tan, o da Zühri'den şunu naklediyor: İslam döneminde, Hudeybiye'den
daha büyük bir fetih yoktur. Zira, savaş insanları karşılıklı çarpıştırıyor. Mütareke olup, harp
kalkınca, insanlar birbirinden emin oldu. Bu seferki karşılaşmalarında aralarında konuşma ve
tartışmalar başladı. Hangi şahıs İslâm üzerinde tartışsa bir şeyler düşünmek ve anlamak
imkânı buluyor, ardından da İslam’a giriyordu. Öyle ki; işte o iki senelik zamanda islâm'a
girenlerin sayısı, o güne kadarkilere eşit, belki de daha fazla
idi...
Bu yüzdendir ki, Kur'an-ı Kerim bu barışı “Fetih” diye adlandırmıştır, işte âyet-i kerîme :
“Allah, Resulüne rüyasını doğru çıkardı, inşallah, Mescld-i Haram'a emniyet içinde başınız
kazınmış veya saçınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. O sizin bilmediklerinizi
bilir. Bunun ötesinde de yakın bir fetih tahakkuk ettirecek.”
(Fıkh-us siyre El buti)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17930.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Yaşa takılana yüzde 5 formülü
Emekli olmak için yaş şartını bekleyen yaklaşık 500 bin kişi için hazırlanan taslakta, yüzde 5
daha az maaş teklifi yer aldı.
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Prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan yaklaşık 500 bin
sigortalıyla ilgili çalışma yeniden masada. Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nda verdiği talimatının ardından, çalışanın lehine olacak düzenleme için
taslak hazırlanmaya başlandı. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili
çalışma başlatırken, Meclis'e sevk edilmesi beklenen 15 maddelik tasarı taslağına göre;
emekliliğine kaç yıl kaşmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenler hemen emekli
olabilecek. Erken emeklilikte düşük maaş formülü hali hazırda bazı Avrupa ülkelerinde
uygulanıyor. Öte yandan emeklilerin, "Emekliliğimize kaç yıl kalmışsa peşin ödeyelim.
Aylıktan indirim yapılmasın" teklifine de sıcak bakıldığı belirtildi. Düzenlemeyle ilgili son
kararı Başbakan Binali Yıldırım verecek.
8 EYLÜL SINIRI
Emeklilikte yaşa takılanların problemi, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan düzenlemeyle ortaya
çıkmıştı. Daha önce sadece prim günü-yıl hesabı emeklilikte esas alınırken, yapılan
düzenlemeyle, emeklilik için yaş sınırı da konulmuştu. 8 Eylül 1999'dan önceki sigortalılar
için kademeli geçiş sağlanırken, 8 Eylül'den sonra sigortalı olanlar için yeni sistem geçerli
sayıldı. Kademeli geçiş, primi doldurup, ancak yaşı tutmayanlar için mağduriyete yol açmıştı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17931.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Bayram öncesi sıkı denetim
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce Ramazan ayının il gününden bu yana 2 bin adet
işletmede gıda denetimi yapıldığı bildirildi.
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Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri’nde kontrol görevlileri tarafından yürütülmekte olan gıda denetimlerinde
tüketimi artan ürünlere yönelik olarak denetimlere ağırlık veriliyor.
Bu kapsamda Ramazan ayının son haftasında öncelikli olarak tatlı ve şekerlemeciler, unlu
mamuller, toplu tüketim yerleri, kasaplar ve fırınlar gibi halk sağlığını yakından etkileyen
işyerlerinin denetimleri yapılıyor.
Görevliler tarafından tüm bu denetimlere rağmen en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğu
bilinciyle vatandaşlardan açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünleri satın
almamaları, gördükleri olumsuz durumları Bakanlığın Alo 174 Gıda Hattına ihbar etmeleri
istendi.
Haber: Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17932.html
Erişim Tarihi: 01.07.2016

Türkiye dünyanın en cömert ülkesi
2016 Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre Türkiye, 2015 yılında milli gelire oranla en fazla
insani yardım yapan dünyanın en cömert ülkesi oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı gibi
kurumları ile dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdurların yaralarını saran
Türkiye, 3.2 milyar dolar ile Amerika’dan sonra dünyada en fazla insani yardım yapan ikinci
ülke oldu.
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Türkiye’yi İngiltere, AB kurumları ve Almanya takip etti. 2015 yılında ABD’nin ardından en
çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna gelen Türkiye, 2015 yılında milli
gelire oran bakımından yüzde 0.37 ile dünyada en fazla insani yardım yapan ülke oldu.
İnsani yardımlarda geçen yıla göre artış
Rapora göre dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olan Türkiye’nin yaptığı insani
yardımlarda geçen yıla oranla yüzde 31’lik bir artış yaşandı. Türkiye’nin 2014 yılında yaptığı
insani yardım miktarı 1,6 milyar ABD doları iken, 3,2 milyar ABD doları ile geçen yıl iki
katına ulaştı. 2015 yılında milli gelire oran bakımından en fazla yardım yapan ülkeler olarak
Türkiye’yi Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, Lüksemburg takip etti. Rapora göre milli
gelire oran bakımından en fazla yardım yapan ilk 3 ülkenin Müslüman ülkeler olması dikkat
çekti. ABD ise, yüzde 0.04 oran ile 19. sırada yer aldı. 2014 yılında dünyada gerçekleşen
insani yardım tutarı 25,1 milyar ABD doları iken, 2015 yılında 28 milyar ABD doları gibi
rekor bir seviyeye ulaştı. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 3,2 milyar ABD dolarlık insani yardım,
geçen yıl dünyada yapılan yardımın yüzde 11’ini oluşturuyor.
Dünyada en çok insani yardım ise 2 milyar ABD doları ile Suriye için yapıldı. Suriye’yi 1,5
milyar ABD doları ile Güney Sudan, 1,16 milyar ABD doları ile Irak ve 1,16 milyar ABD
doları ile Filistin izledi.
Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk günden bu yana din, dil, ırk ayrımı yapmadan
yardımlarına devam ediyor. Bugün dünyada en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan
ülke olan Türkiye; AFAD, Türk Kızılayı ve TİKA gibi kurumları ile Suriyeli sığınmacılara
daha rahat bir hayat sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Nerede mazlum olsa Türkiye TİKA eliyle orada
Son 5 yılda faaliyet coğrafyasını genişleten TİKA ise, bugün 54 ofisiyle 140’ı aşkın ülkede
faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede faaliyet coğrafyasında tarımdan sağlığa, eğitimden
idari sivil alt yapıların desteklenmesine kadar birçok alanda on binlerce projeyi hayat geçiren
TİKA, projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA, dünyanın her neresinde olursa
olsun ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin mazlumlara el uzatıyor.
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