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D iyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun 
86. yıldönümünü kutladığımız bu gün-

lerde, Başkanlığın hizmetlerine yardımcı ve destek 
olmak amacı ile kurulmuş olan Türkiye Diyanet 
Vakfının hizmette 35 yılını doldurmasını da büyük 
bir sevinçle kutluyoruz.

Milletimizin geçmişten bugüne dinî, sosyal ve 
kültürel amaçlarla kurmuş olduğu vakıflar, günü-
müzde de insanı ferdiyetçiliğe sürükleyen moder-
nitenin karşısında, insanın sosyal bir varlık olma 
hüviyetini ve yardımlaşma duygusunu diri tutan 
en önemli müesseselerden biridir.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan-
lardır” buyruğunu kendilerine düstur edinen ecda-
dımız, insanlara faydalı olabilmek için maddi ma-
nevi bütün varını insanların hizmetine tahsis et-
meye çalışmış, bunu fert bazında da bırakmayıp, 
vakıf eliyle kurumsallaştırmıştır.

Vakıflar, insanlar arasında yardımlaşma ve 
dayanışma duygusunu yerleşik kılmakta, fertle-
rin gönüllerindeki şefkat duygularını yaşatmak-
tadır. Tarih boyunca vakıflar ibadetten eğitime, 
yardımlaşmadan sosyal güvenlik alanına kadar 
çok yönlü bir görev icra ederek, cemiyeti bütün-
lük içinde, sıhhatli bir bünye halinde ayakta tut-
muşlardır. Bu tarihî gelenek ve hayat düsturu 
günümüzde de milletimizin karakterinin temeli-
ni teşkil etmektedir.

Bu geleneğin günümüzde kopmaz halkaların-
dan birini teşkil eden Türkiye Diyanet Vakfı da, 
gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında gerçekleş-
tirdiği hizmetlerle topluma mal olmuş bir müesse-
se haline gelmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı, “toplumu din konusun-
da aydınlatmak” görevini icra eden Diyanet İşle-
ri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak amacı ile 
kurulduğu günden bu yana hizmet kalitesini geliş-
tirerek insanlık yararına olan faaliyetlerine ara ver-
meden devam etmektedir. İnsanlığın yararına ola-
cak hizmetleri yurt içinde eğitim öğretim faaliyet-
leri, kültürel, hayri ve sosyal hizmetler, bayanlara 
yönelik hizmetler ve sağlık hizmetleri çerçevesinde 
yürütürken, yurt dışına yönelik olarak da ayni ve 
nakdi yardımlar ve eğitim-öğretim hizmetleri çer-
çevesinde gerçekleştirmektedir. 

Toplumsal huzuru, dayanışmayı, barış ve bir-
likteliği sağlayan her çabayı, toplumun dinî, sosyal 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

ve kültürel gelişmesine yönelik her 
faaliyeti önemseyen Türkiye Diya-
net Vakfı, sosyal sorunlar karşısın-
da duyarsız kalmamayı, bunların gi-
derilmesi ve şartların iyileştirilme-
si yönünde çok yönlü ve uzun so-
luklu bir çaba göstermeyi insanî ve 
dinî bir görev kabul etmiş, 35 yıldır 
da bu minval üzere hizmetlerini ge-
niş yelpazede tüm insanlığa yayma 
çabasında olmuştur.

Ülkemizin ve milletimizin artan 
gücüne paralel olarak kendisini ge-
liştiren, yurt çapında 957 şubesiyle 
vatandaşlarımızın yanında olmak-
la birlikte hem yurt içinde hem de 
yurt dışında eğitim, kültür, sağlık, 
sosyal, ilim ve birçok alanda ürettiği 
hizmetlerle model olan Türkiye Di-
yanet Vakfı 35. yılını doldurmanın 
haklı gururunu yaşamaktadır. TDV

“Vakıflar;
insanı ferdiyetçiliğe sürükleyen 
modernitenin karşısında, 
insanın sosyal bir varlık olma 
hüviyetini ve yardımlaşma 
duygusunu diri tutan en önemli 
müesseselerden biridir.”
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D eğerli dostlar; bundan 35 
yıl önce, bu vatanın bağrına 

dört hamiyetperver insan tarafından 
bir tohum atıldı. O tohum filizlen-
di, yeşerdi ve ulu bir çınar oldu, dal-
ları dünyanın dört bir yanına uzandı. 
Meyveleri tüm insanların hizmetine 
sunuldu. Bugün ona güç ve istikamet 
verenler bu eserleriyle ne kadar övün-
se ve onur duysalar azdır. Evet, Türki-
ye Diyanet Vakfından bahsediyoruz. 
Hizmet kervanında 35 yılını doldu-
ran, vakıf medeniyetinin kopmaz bir 
halkası olan Türkiye Diyanet Vakfın-
dan. Bu sebeple bu yazımda vakıflar-
dan ve onun bir parçası olan Türkiye 
Diyanet Vakfından söz etmek istiyo-
rum.

Dünyamız var olduğundan bu 
yana birçok medeniyete ev sahipli-
ği yapmış; medeniyetler de dünyamızı 
tanzim etmeye çalışmışlardır.

Medeniyetlerin dünyayı tanzimle-
ri milletler eliyle olmaktadır. Milletler, 
mensup olduğu medeniyetten aldığı 
ahlâk ve enerjiyle kültürlerini oluştu-
rur ve yönetim anlayışlarını geliştire-
rek bir nevi o medeniyetin bayraktar-
lığını yaparlar.

Milletimiz de temsil görevini yü-
rütürken insanın refah ve huzuru-
na yönelik bir takım müesseseler 

kurmuş ve daha önceden var olan müesseseleri ge-
liştirmiştir. Atalarımızın insanın mutluluğuna yö-
nelik geliştirdiği bu müesseselerin en önemlisi “Va-
kıf Müessesesi”dir. Vakıf; öyle bir medeniyet yansı-
masıdır ki, insanlığa ait birçok boyutu onda görmek 
mümkündür.

Bu tarihî gelenek ve hayat düsturu günümüzde 
de Milletimizin vazgeçilmez hayat tarzının temeli-
ni teşkil etmektedir. Öyle ki yardımlaşma noktasında 
kurulan vakıflar bunun en iyi göstergesidir. İnsanla-
rın ihtiyaçlarını gidermek, yoksulun yanında olmak, 
vatan ve millet adına hizmet üretmek amacıyla ku-
rulan vakıfların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. 
Bu vakıflardan biri olan Türkiye Diyanet Vakfı da 
milletimiz, devletimiz ve tüm insanlık adına hizmet 
üretmek, hizmet noktasında meydana gelen boşluğu 
doldurmak amacıyla yıllardır çaba sarf etmektedir.

35 yılını geride bırakan Türkiye Diyanet Vak-
fı, birçok sahada gerçekleştirdiği faaliyetleri ile toplu-
mumuzu şekillendiren bütünün bir parçası olmayı ba-
şarmıştır. 35 yıl önce Ankara’da dört gayretli, hami-
yetperver ve geniş ufuklu insanın bir odada kurduğu 
Türkiye Diyanet Vakfı, bugün Türkiye genelinde 957 
şubesi ve yurt dışında sunduğu hizmetlerle tüm dün-
yayı kucaklayan bir sivil toplum kuruluşu haline gel-
miştir.

Eğitimden, kültüre, sağlıktan, sosyal alana kadar 
her alanda, meydana gelen boşluğu imkânları nispe-
tinde kapatma gayretinde olan Türkiye Diyanet Vakfı, 
bu alanlarda kendini adeta sorumlu hissetmiş ve dev-
letimizin yükünü hafifletme adına, büyük bir özveri 
ve cesaretle önemli hizmetler üstlenmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı, eğitim alanında gençleri-
mizin sıkıntısına çözüm üretmek amacıyla ondan faz-
la yurdu hizmete açmış, öğrencilere burs tahsis etmiş, 
özel okulculuk faaliyetinde bulunmuş ve bu alanda 
başarılar elde etmiştir. İslâm âleminin tüm dünyaya if-
tiharla sunacağı İslâm Ansiklopedisi’ni çıkarma cesa-
retini göstermiş, yayınladığı yüzlerce eserle ilim ve ir-
fan dünyamıza bir ışık olmuştur.

İnsana hizmeti, Hakk’a hizmet telakki eden Tür-
kiye Diyanet Vakfı, devlet ve milletimizin menfaatle-
ri doğrultusunda 35 yıldır önemli eserler vücuda ge-
tirmiştir. Bundan sonra da, vücuda getirdiği eserlerle 
övünme yerine, geçmişinden güç alıp, geleceğin in-
şasında önemli hizmetleri üstlenmeye devam ede-
cektir.

Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Müdür

TDV
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adamlarımıza ayrıca teşekkür ediyo-
ruz.

Türkiye Diyanet Vakfı, Allah rı-
zası için kurulmuş bir vakıf olması, 
Allah rızasının gerektirdiği her ala-
na yönelmek yükümlülüğünü taşı-
maktadır. Bugünkü ilgileri ve ilişki-
leri itibariyle Türkiye Diyanet Vakfı, 
münhasır hizmetler gören bir ku-
rum olmaktan çıkmıştır. Ülkemizde 
ve dünyada meydana gelen son ge-
lişmeler, vakfımızı daha geniş kap-
samlı bir misyona zorlamaktadır. 

 Türkiye Diyanet Vakfı her şey-
den evvel İslâm dini için vakfet-
mek isteyenlere, yine bu yönde bir 
hizmet adresi olmak üzere kurul-
muştur. Din hizmetlerinin daha ge-
niş imkânlarla, daha elverişli ortam-
larda, daha uygun vasıtalar kullan-
mak suretiyle ve daha üstün bir li-
yakatle sunulabilmesi; hem ilahi 
mesajın toplumda karşılık bulması 
hem de dinî birlik ve bütünlüğümü-
zün temini bir zarurettir. Bu alanda 
önemli fonksiyonlar icra eden Diya-
net İşleri Başkanlığımıza destek ve 
yardımcı olmak Vakfımızın ana faa-
liyet alanını teşkil etmektedir.

Din hizmetlerinin, insanların 
bütün ibadet ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek seviyede yaygın bir alt ya-
pıyla desteklenmesi şarttır. Cami-
lerde sağlanan ibadet imkânlarının 
yanında, fitre ve zekât gibi iktisadi 
ibadetlerin de ifasına ortam hazır-
lamak gerekmektedir. Günümüz ha-
yat şartları içerisinde, bu tür ibadet-
lerin nasıl ve kimlere yönelik olarak 
yapacaklarını bilmeyen insanları-
mızın sayısı az değildir. Allah rıza-
sı için sarf edilmek üzere beklenen 
bir kaynakla, Allah rızası için yar-
dım bekleyen insanı veya ifası lâzım 
gelen hizmetlerde Diyanet Vakfı bir 
adres teşkil etmektedir.

Dünyanın bütün toplumlarında 
din hizmeti veren kişi ve kuruluş-

H izmete Allah rızası için talip olmuş, vakıf 
geleneğinin kopmaz bir halkası olan Tür-
kiye Diyanet Vakfının 35. kuruluş yıldö-

nümünü kutluyoruz.
Halkıyla bütünleşebileceği oranda fonksiyonel 

olan her müessese gibi, Türkiye Diyanet Vakfı da ger-
çekleştirdiği hizmetlerle halkımızın büyük destek ve 
takdirini kazanmış ve bir fonksiyonel müessese ol-
muştur. Geleneksel hizmet önceliklerimizi, ileriye dö-
nük projeksiyonlarımızı ve gönlümüzün içindekileri 
bize gönül verenlerle paylaşmak, daha başka hayırla-
ra, daha başka güzelliklere vesile olacağı düşüncesiy-
le bültenimizin bu sayısında Türkiye Diyanet Vakfı-
nın kuruluş ve hizmetlerini anlatmayı uygun bulduk. 
Zira tanışmanın, bilişmenin olmadığı yerde söylene-
cek söz de yoktur. Öyleyse şimdi; dostlarımızın, Tür-
kiye Diyanet Vakfına gönül ve destek verenlerin, ken-
disine hizmeti en üstün gaye edindiğimiz Yüce Mille-
timizin bize söyledikleri olmalıdır. 

Mutlak tamlık ve mutlak mükemmeliyet Allah’a 
mahsustur. Kulun ve kulların tamamlığı da, mükem-
meliyeti de, başarısı da izafîdir. İlâhî mesajı kendisi-
ne rehber edinmiş olmakla beraber, Türkiye Diyanet 
Vakfının başarısı ve hizmet tamlığı da bu hakikatle 
malûl bulunmaktadır. 

Vakfı kuranlar, ona güç ve istikamet verenler, onu 
başarıyla bu güne getirenler, Türk Milleti’ne böylesine 
bir müessese armağan edenler çok az fâniye nasip ola-
cak bir şerefin sahipleridir. Hayırlarının, Allah katın-
da en makbul hayırlardan biri olmasını diliyoruz.

Kurulduğu günden itibaren, Vakfımızın niyet ve 
istikametini, şaşmaz bir sağduyuyla okuyan, her tür-
lü desteğiyle her zaman yanımızda olan asil milletimi-
ze; temel hizmetlerimizde yolumuzu açan, bize güç ve 
destek veren devletimize; yakın ilgileriyle ve her za-
man yâd edeceğimiz hassasiyetleriyle, tecrübelerin-
den ve tavsiyelerinden daima faydalandığımız devlet 



lardan görev ve fonksiyonları icabı 
beklenen başka hizmetler de vardır. 
Toplum içerisindeki dayanışma ve 
yardımlaşmayı yönlendirmek göre-
vi de onlardan beklenir. Çünkü on-
lar, dini inançları ve bu inancın ge-
reği ahlâkları itibariyle daha faz-

D iyanet İşleri Başkan-
lığı 3 Mart 1924 tari-
hinde 429 Sayılı Ka-

nunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat 
olarak kurulmuştur.

Anayasamızın 136. maddesin-
de belirtildiği üzere Diyanet İşle-
ri Başkanlığı, genel idare içinde yer 
alan bir kamu kurumu olup, “laik-
lik ilkesi doğrultusunda, bütün siya-
si görüş ve düşünüşlerin dışında ka-
larak ve milletçe dayanışmayı ve bü-
tünleşmeyi amaç edinerek özel kanu-

la itimat edilebilen kimseler oldukları gibi; düşkünle-
rin, muhtaçların ve kimsesizlerin daha rahat müraca-
at edebilecekleri insanlardır. Bu bir vakıadır ve toplu-
mun tarihi tecrübelerinde bir karşılığı vardır. Dinin 
bu çok önemli sosyal fonksiyonu uzman bir müesse-
seyi gerekli kılmaktadır. Bunlar da elbette ki vakıflar-
dır ve Türkiye Diyanet Vakfı bunlardan biridir.

nunda gösterilen görevleri yerine 
getirmek”le yükümlüdür.

İlgili kanunda da bu görev-
ler, “İslâm Dininin inançları, iba-
det ve ahlâk esasları ile ilgili işle-
ri yürütmek, din konusunda top-
lumu aydınlatmak ve ibadet yer-
lerini yönetmek” şeklinde belir-
lenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her 
türlü siyasi görüş ve düşüncenin 
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rulmuştur. Ankara Asliye Hukuk 
Hakimliği’nin 7 Nisan 1975 gün ve 
1975/203 E., 1975/194 K. sayılı ka-
rarıyla Vakıf Senedi tescil edilmiş-
tir. Vakfın kuruluşu Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce, Resmi Gazete’nin 
8 Mayıs 1975 gün ve 15230 sayı-
lı nüshasında ilân edilmek suretiyle 
kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 
150.000 TL. gibi sembolik bir nakit 
sermayeyle kurulan Vakfın; gerek 
gördüğü hizmetler ve gerekse ulaş-
tığı imkânlar itibariyle bugün geldi-
ği nokta, belki kurucuların bile ak-
lından geçirmedikleri bir neticedir. 

Bu gelişmeyi, halkımızın din 
hizmetlerine gösterdiği yüksek 
alâka ve Vakfın bu hizmete sadaka-
tiyle izah etmek mümkündür. Tür-
kiye Diyanet Vakfının kurucula-
rının ortaya koydukları ve sonra-
ki yönetimlerce de göz ardı edilme-
yen halisane niyet, iftiharla söyle-
mek gerekirse vatandaşlarımızdan 
büyük kabul görmüştür. Vakıf, mil-
lete ve hizmete aidiyeti ölçüsünde 
gelişmiş, gittikçe daha geniş kadro-
larla bütünleşmiştir.

üstünde kalarak milli birlik ve dayanışmayı temin et-
meyi, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakârlık başta gel-
mek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşları-
mıza tanıtmayı, din konusunda halkımızı doğru bil-
gilendirmeyi, manevi ve ahlâkî değerlere bağlılıkla-
rını artırmayı amaç edinmektedir. Başkanlığımız din 
hizmetlerini ifa ederken ve yönetirken mezhep, eği-
lim, kültür ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın toplumun 
her kesimine eşit hizmet sunmaya, kişilerin dinin ge-
reklerini yerine getirme veya getirmeme özgürlüğüne 
saygılı olmaya büyük özen göstermektedir.

Ancak ne var ki; Diyanet İşleri Başkanlığı, halkı-
mız tarafından sadece ibadet işlerini düzenleyen bir 
kurum olarak görülmemiş, bu kurumdan dinimizin 
sosyal ve kültürel fonksiyonlarının icapları da talep 
edilmiştir. 

Özel vakıfların kuruluşlarını düzenleyen kanu-
nun yürürlüğe girmesiyle beraber, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı bünyesinde bir vakıf kurma fikri tartışılmaya 
başlanmış, çeşitli alternatifler üzerinde düşünüldük-
ten sonra, Başkanlık mensuplarının kendi araların-
da temin edecekleri bir kaynakla böyle bir kurumun 
oluşturulmasına karar verilmiştir. Nitekim o zaman-
ki Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi DOĞAN başkanlı-
ğında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Tayyar AL-
TIKULAÇ, Yakup ÜSTÜN ve Diyanet İşleri Hukuk 
Müşaviri Ahmet UZUNOĞLU’nun iştirakiyle, Anka-
ra 11. Noterliği’nde düzenlenen 13 Mart 1975 gün ve 
9125 yevmiye nolu senetle Türkiye Diyanet Vakfı ku-

T ürkiye Diyanet Vak-
fının amaçları, Vakıf 
Senedi’nin 2. madde-

sinde söyle formüle edilmiştir.
“Vakfın gayesi; Diyanet İşle-

ri Başkanlığınca yurt içinde ve yurt 
dışında yürütülecek hizmetlerin sü-
ratli ve etkin bir şekilde yürütülme-
sine, İslâm dininin gerçek hüviyeti 

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
Hizmet Binası
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ile araştırılmasına ve tanıtılmasına, 
toplumun din konusunda aydınla-
tılmasına yardımcı ve destek olmak; 
gereken yerlerde cami ve Kur’an 
kursları inşa edip donatmak, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmanın des-
teklenmesine, yurt içinde ve yurt dı-
şındaki vatandaş, soydaş ve dindaş-
larımızın sağlık, kültür ve dini eği-
tim seviyesinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak, Vakfa yapılacak her 
türlü ayni veya nakdi bağışların, 
zekât, fitre gibi yardımların, giyecek, 
gıda, araç-gereç vb. ihtiyaç madde-
lerinin, şartlarına uygun olarak ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağ-
lamaktır. Vakıf, gayesini gerçekleştir-
mek için yapacağı çalışmalarda, ilgi-
li mevzuat çerçevesinde Diyanet İş-
leri Başkanlığı ile ve gerektiğinde il-
gili konularda faaliyet gösteren diğer 
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlarla da 
işbirliği yapar.”

Bu, Diyanet İşleri Başkanlığının 
hizmetleri ve kuruluş amaçlarına 
öncelik tanıyan bir formülasyondur. 
Dünyada ve Türkiye’de meydana ge-
len gelişmeler çerçevesinde ortaya 
koyduğumuz oldukça geniş açılım-
lı vizyon, mesaimizin, hizmetleri-
mizin ve kaynaklarımızın yüklü bir 
kısmını talep etse de; Yukarıda zik-
rettiğimiz amaç ve hizmet önceliği-
miz hiç değişmemiştir ve daima bir 
mihver olarak kalacaktır. Burada-
ki yaklaşım, yöntem itibariyle doğru 
olduğu gibi halkımızın beklentileri-
ne de uygun düşen bir hal tarzıdır. 
Sembolik bir sermaye ile kurulmuş 
olan Vakfın, kısa bir zaman içeri-
sinde, halkımızın bu denli itima-
dına ve iltifatına mazhar olması ve 
bu ölçüde gelişebilmesi, onun dine 
ve dini hayata hizmeti esas alan bir 
müessese oluşundandır.

Elbette yoksulların, düşkünlerin, çaresizlerin ve 
kimsesizlerin çekinmeden başvurabilecekleri bir mer-
hamet ocağı olmaya devam edilecektir. Hastaların ve 
yolda kalmışların imdadına yetişebilecektir. Fakir ta-
lebelere şefkat eli uzatılacaktır. Ancak asıl amacımız, 
dinî hayatın düzenlenmesinde, lüzumlu bütün meka-
nizmaları Diyanet İşleri Başkanlığının emrine sunabil-
mek, Başkanlığın mevcut fonksiyonlarını daha da ge-
liştirmek, Türkiye’deki dini hayatın vahdetini sağla-
yan çatıyı daha sağlam temeller üzerine oturtmaktır. 
Bu yolla, hem kâmil manada bir din hizmetinin ifa-
sı mümkün olabilecek, hem de ülkemiz, Türk ve İslâm 
âlemi için bir cazibe merkezi haline gelecek ve Baş-
kanlığın içeride ve dışarıda kazanacağı yüksek itibar, 
manevi önderlik iddialarımızın da temelini oluştura-
caktır. 

Vakıf faaliyetleriyle öngörülen bir bütünlük içe-
risinde dinimizin; hem daha iyi anlaşılıp yaşanması, 
hem sosyal dayanışma ve kaynaşmamızı temin eden 
aslî fonksiyonunda bir arızanın vukuu bulmaması, 
daha reel bir inandırıcılıkla bütün Müslümanların bir-
liği arzusu yeniden canlandırılması başlıca amacımız-
dır. İnsanların, her iki dünyada saadetini esas alan bir 
dine hizmet neticede insana ve insanlığa hizmettir. 
Vakfımızın müşahhas hizmetlerinde en anlamlı ifade-
sini bulan amaçlarımızın, halkımızca da paylaşıldığını, 
bu yüzden sağlanan desteğin her gün biraz daha arttı-
ğını görmek mutluluk ve cesaret kaynağımızdır.

Tosya Müftülük Sitesi
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Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdür-
lüğü olmak üzere toplam 11 birim-
de yürütülmektedir.

 Çok geniş bir hizmet ala-
nı bulunan Vakfın, hizmetlerinin 
daha verimli yürütülebilmesi için 
teşekkül ettirilen 957 il ve ilçe şu-
bemiz Vakfın kuruluş amaçları 
doğrultusunda hizmet üretmekte-
dir.

kanlığının dini ve kültürel içerikli bütün hizmetleri-
ne imkânları ölçüsünde her türlü desteği sağlamak-
tadır. Başkanlıkça yürütülen bu hizmetler hiç şüphe 
yok ki, halkımızın dini inanış, düşünce ve yaşayışları-
na müspet manada doğrudan etkisi olan hizmetlerdir. 
Bu hizmetler ana başlıklar halinde şöyledir: Merkez 
hizmetlerini destekleme, eğitim merkezlerine yapılan 
destekler, din konusunda toplumu aydınlatma hizmet-
lerinin desteklenmesi, müftülük hizmetlerinin destek-
lenmesi, hac ve umre hizmetleri, camilere yapılan yar-
dımlar, cami ve mescitlerin tefrişi, Kur’an kurslarına 
yapılan yardımlar.

 Bu meyanda, Başkanlık personelinin hizmet içi 
eğitimine yönelik eğitim merkezleri Vakıfça inşa edil-
mekte ve donatılmaktadır. Ayrıca genel bütçe içinden 
karşılanamayan ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurt 
dışına yönelik panel, sempozyum, şura, (Din Şûrası, 
Avrasya Şûrası) vb. organizasyonları da Türkiye Diya-
net Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

M erkezde iş ve işlemler; 
Hukuk Müşavirliği, Teftiş 

Kurulu Başkanlığı, Personel ve İda-
ri İşler Müdürlüğü, Vakıf Muhase-
be Müdürlüğü, Hac ve Umre Mu-
hasebe Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak 
Müdürlüğü, Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü, Dış İlişkiler 
Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü, 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve 

T ürkiye Diyanet Vakfı, ku-
ruluş amacının gereği Di-

yanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine 
önemli ölçüde destek sağlamaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığının genel 
bütçeden karşılanamayan ihtiyaçla-
rı Türkiye Diyanet Vakfınca imkan-
lar ölçüsünde karşılanmaktadır. Va-
kıf, Genel Merkez ve 957 şubesi ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi 
ile bütün müftülüklerin, hizmet bi-
nası, büro mefruşatı, demirbaş, araç 
ve kırtasiye vb. hizmete yönelik tüm 
ihtiyaçları imkanları ölçüsünde kar-
şılamaktadır.

 Türkiye Diyanet Vakfı bu hiz-
metleri sebebiyle halkımızın geniş 
takdirini toplamıştır. Vakıf kuruldu-
ğu tarihten beri, Diyanet İşleri Baş-

Genel
Müdürlük

Hizmetleri

A) Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine Destek Çalışmaları

1. Başkanlığın Yurt İçi Hizmetlerine Yapılan Destekler

I- Yurt İçine Yönelik Hizmetler 
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a) Camilere Yapılan Hizmetler

Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı ve şehirlere göç 
olgusu, cami ihtiyacını da had safhaya çıkarmıştır. 
Bu ihtiyacın karşılanması da tamamen vatandaşları-
mızın duyarlılığına, gayret ve fedakârlığına bırakıl-
mıştır. Müslüman hayırseverlerin bu yöndeki gayreti 
her türlü takdirin üzerindedir. Ne var ki, bireysel ça-
balar bu açığı kapatmakta çoğu zaman yetersiz kal-
maktadır. Öte yandan, yeni yapılmakta olan camiler-
de, mimarî yönden birtakım estetik ölçülere dikkat 
edilmesi dinimizin güzelliklerine yakışan bir üslûbun 
tutturulması da keza bir ihtiyaçtır. Türkiye Diyanet 
Vakfı bu alanda önemli bir boşluğu dolduran hiz-
metler üretmektedir. Geliştirdiği tip cami projeleri 
ile de bu boşluğu doldurma noktasında gayret gös-
termektedir.

Büyük kentlerimizde abidevî türden camile-
rimizin yaptırılması lokal teşebbüslerin altından 
kalkamayacağı bir yük olmuştur. Diğer bütün kül-

tür değerlerimizde olduğu gibi, 
dini kültürümüzdeki sürekliliğin 
sağlanmasına da geleceğimiz açı-
sından ihtiyaç vardır. Eski cami-
lerimizin muhafazası ve oralarda-
ki manevi havanın yeni nesiller-
ce de teneffüsünün mümkün kı-
lınması esaslı bir maddî külfeti ve 
belli başlı bir sorumluluk gerek-
tirmektedir.

 Abidevî nitelikte olan ve bir 
külliye şeklinde düşünülen Koca-
tepe Camii ve Adana Sabancı Mer-
kez Camii başta olmak üzere, il ve 
ilçelerde hizmete sunulan camile-
rin bir kısmı Türkiye Diyanet Vak-
fı tarafından inşa edilerek hizmete 
sunulmuştur.

Sabancı Merkez Camii - ADANA
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dır. Türkiye Diyanet Vakfı il ve ilçe 
şubelerinin malî destekleri ve mer-
kezden gönderilen yardımlarla müf-
tülüklerin büro ihtiyaçlarının gi-
derilmesi, hizmet araçlarının temi-
ni, müftülük hizmet binalarının in-
şası gibi konularda yoğun çalışma-
lar başlatılmış ve hizmetlerin altya-
pısının oluşmasında önemli mesafe-
ler alınmıştır.

Sözü edilen çalışmalar sonucun-
da bugün mülkiyeti Vakfa ait 501 
müftülük binası bulunmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye genelin-
de Vakfın mülkiyetinde olan 4.657 
lojmanın önemli bir kısmında müf-
tülüklerin personeli ikamet etmek-
tedir. Bu şekilde ibadethanelerde 
yürütülen hizmetlerin daha verimli 
hale gelmesi hususunda destek sağ-
lanmış olmaktadır.

c) Kur’an Kursları
 Hizmetlerinin
 Desteklenmesi

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın in-
sanlığa gönderdiği son ilahi kitap-
tır ve Müslümanlar için mukad-
destir. Müslümanların inanç, iba-
det ve davranışlarında olduğu gibi 
gündelik yaşantılarında da Kuran-ı 
Kerim’in özel bir yeri vardır. 
Kur’an’ın tecvit üzerine güzel bir 

b) Müftülük Hizmetlerinin Desteklenmesi

Din hizmetlerinin sürekliliği, kalıcı ve etkin olması, 
sosyal müessiriyeti arzulanıyorsa; bu hizmetin dünye-
vi karşılığı fakrü zaruret olmamalıdır. Müftülük hiz-
met binalarının standartları, teknik imkânlarının sevi-
yesi, hizmetlerin yaşama şartları gibi hususlar dikkat-
le takibi gereken hususlardır. Aksi halde din görevli-
si yanlış zamanda yaşayan ve pek de kaale alınmayan 
bir insan konumuna hapsolacaktır. Türkiye, zaten bu 
tecrübeyi yaşamıştır ve bütün din görevlilerini Diya-
net İşleri Başkanlığı çatısı altında toplayan bir düzen-
lemeye biraz da bu yüzden ihtiyaç duyulmuştur. Dev-
letimiz bu manada üzerine düşeni yapmıştır. Bu nok-
tada Türkiye Diyanet Vakfı; din hizmeti görenlerin 
meslekî itibarlarını daha üst düzeye çıkarma yönün-
deki umumî arzunun bir ifadesi olarak geliştirmekte 
ve teşkilatlanmasını sürdürmektedir.

Müftülüklerimiz uzun zaman dar mekânlarda faa-
liyet göstermiş, acil ihtiyaçları konusunda diğer kamu 
kuruluşlarına veya halka müracaat zorunda kalmışlar-

Kahramanmaraş Müftülük Sitesi Bayburt Müftülük Sitesi
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Cumhuriyet döneminde 
Kur’an eğitim-öğretiminin ve-
rildiği yerlerin başında Kur’an 
kursları gelmektedir. Toplumu 
din konusunda aydınlatmakla 
yükümlü olan Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, din eğitimi faaliyetlerini 
öncelikle camiler ve Kur’an kurs-
ları aracılığıyla yürütmektedir. 
Kur’an kursları, yaygın din eğiti-
mi kurumlarıdır.

 Diyanet İşleri Başkanlığın-
ca açılan ve idare edilen Kur’an 
kurslarının maddî ihtiyaçlarının 
önemli bir bölümü ve öğren-
cilerin bazı ihtiyaçları Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından kar-
şılanmaktadır. Mülkiyeti Vak-
fa ait olan Kur’an kursu bina-
ları, Diyanet İşleri Başkanlığı-
nın eğitim hizmetleri için tah-
sis edilmiştir.

sesle ve doğru okunması da Müslü-
manlar için çok önemlidir. 

Kur’an’ı usulüyle okumak, ez-
berlemek ve anlamaya çalışmak, 
Hz. Peygamber devrinden bu yana 
Müslüman toplumlarda hayatî bir 
önem arz etmiştir. Şüphesiz bunda 
Kur’an’ın bizzat yönlendirmeleri ka-
dar, Hz. Peygamber’in Kur’an’ın öğ-
renilmesi, öğretilmesi, anlaşılma-
sı, okunması ve mesajının iyi kav-
ranarak hayata geçirilmesi yönün-
deki emir ve tavsiyeleri de rol oyna-
mıştır. Nitekim her Müslüman top-
lum gibi, Türkler de bin yılı aşkın 
bir süreden beri Kur’an eğitim ve 
öğretimine büyük önem vermişler-
dir. Kur’an eğitimi ayrıca dinî eğiti-
min mihverini oluşturduğu için, din 
eğitimi veren kurumların öğretim 
programlarında önemli ve öncelikli 
bir yere sahip olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkila-
tı personelini yetiştirmek amacıyla, doğrudan merkez 
teşkilatına bağlı olarak eğitim merkezleri açarak per-
sonelin hizmette verimliliğinin artırılmasını hedefle-
mektedir. Bu merkezler, eğitim, öğretim, yönetim ve 
sosyal ihtiyaçlara yönelik tüm görev ve hizmetleri yü-
rütmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak üzere 
Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdü-
rürler.

Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde; il ve ilçe müf-
tülük personelleri (Müftü, Vaiz, Şef, Memur, İmam-
Hatip vb.) için, “Hizmet İçi Eğitim Kurs”ları düzenlen-
mektedir. Bu kurslar, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi-
li tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerde belirti-
len esaslar dahilinde yürütülür.

Türkiye Diyanet Vakfı her alanda olduğu gibi bu 
alanda da Diyanet İşleri Başkanlığının destekçisi ol-
muş ve inşa ettiği eğitim merkezlerini Başkanlığımız 
hizmetine sunmuştur.

d) Eğitim Merkezleri Hizmetlerinin Desteklenmesi

“Sizin
en hayırlınız 
Kuran’ı
öğrenen ve
öğreteninizdir.”

Hadis-i Şerif
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sağlanması, dini konuda aydınlatıl-
ması bizler için bir vefa borcudur.

Diyanet İşleri Başkanlığının 
yurt dışındaki soydaş ve dindaşla-
rımıza yönelik olarak yürüttüğü bu 
önemli dini, milli, sosyal ve kültü-
rel hizmetler Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından desteklenmektedir. Yurt 
dışındaki din hizmetleri müşavir-
lik ve ataşeliklerinin bütçeden karşı-
lanamayan bina, araç-gereç, mahal-
li elemanların ücreti vb. giderleri de 
Vakfımızca karşılanmaktadır.

bir kısmı, ilim-irfan ocaklarının 
kurulması ve yaşatılması için vak-
fetmişlerdir. Allah rızasına ulaş-
manın bu yolla daha çok mümkün 
olacağına inanılmıştır. Bu inan-
cın derinliği ve sürekliliği o boyut-
tadır ki, milletimiz için neredeyse 
genetik bir özellik derecesine var-
mıştır. Bu yüzden halkımız, kes-
kin bir önseziyle ve kolektif şuu-
raltının yönlendirmesiyle, yüzlerce 
eğitim-öğretim kurumunu hayata 
geçirebilmiştir. Bu noktada Türkiye 
Diyanet Vakfı, bir yandan öncülük 
görevini, diğer yandan gerekli uz-
man koordinatörlüğü ifa etmiştir. 
Müslüman halkımızla el ele, gö-
nül gönüle, bu hizmetleri daha ile-
ri boyutlara götürmek ve kalıcı or-
ganizasyonlara imza atmak hedefi-
mizi teşkil etmektedir.

Hem genel, hem de özel anla-
mıyla eğitim, yani hayatın her ala-
nı ve anında, yani beşikten mezara 
kadar eğitim, yüksek insanlık idea-
line ulaşmanın ön şartıdır. Tarihin 

İ slâm dini kadar ilme atıfta bulunan bir başka 
din yoktur ve ilimsizliğin, cehaletin kol gezdi-

ği yerde de sağlıklı bir İslâm anlayışından söz etmek 
mümkün değildir. Dinimizin ilk emri “Oku” dur ve 
ilme verilen önem pek çok yerde özellikle zikredil-
mektedir.

Medeniyet tarihimize kabaca bir göz attığımızda, 
atalarımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durduk-
larını ve bu alanda birçok vakıf kurduklarını görme-
miz mümkündür. Gerçekten de vakfedenlerin büyük 

2. Başkanlığın
 Yurt Dışı Hizmetlerine
 Yapılan Destekler

Y urt dışında yaşayan vatan-
daşlarımızın bulundukları 

      ülkede kalıcı bir nüfus hali-
ne gelmiş oldukları gerçeği dikkate 
alınarak bunların milli kimliğinin 
muhafazası, bütünlüklerinin sağ-
lanması, ev sahibi toplumla uyum 
halinde olması ve yetişenlerin ça-
ğın şartlarına uygun eğitimlerinin 

B) Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Bornova Koleji Cambridge Başarısı
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Eğitimden, sağlığa, sosyal yaşantıdan, kültü-
re kadar her alanda kurumlarımızın sorumlulu-
ğu gittikçe artmaktadır. Hızlı kültürel değişim-
ler yaşamak zorunda bulunan toplumlarda gençli-
ğin gerekli olan yeterli bilgi ve kültürel donanım-
la yetişmesi; yabancı ideolojilerin, bölücü ve yıkı-
cı grupların etkisinden uzak tutulması noktasında 
sivil toplum kuruluşlarına da önemli sorumluluk 
düşmektedir.

Geleceğimizin teminatı ve bu günümüze 
mana kazandıran çocuklarımıza güzel bir istikbal 
hazırlamak fert, toplum ve devlet olarak herkesin 
en önemli görevleri arasındadır. Sağlıklı bir top-
lum oluşturmanın temel kurallarından birisi de; 
geleceğin yetişkin fertleri olan gençlerimizin her 
alanda sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesidir. 

Anneler, babalar, eğitimciler başta olmak üze-
re sorumluluk duygusu taşıyan her fert ve kurum 
kendisine, ailesine, çevresine, vatanına, milletine 
ve değerlerine bağlı, öncelikle kendi iç dünyasıyla 
barışık, yaşadığı topluma, ülkeye ve nihayet bü-
tün insanlığa faydalı gençlerin yetiştirilmesi için 
gayret sarf etmelidir.

Bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı kurumsal 
sorumluluğunun bir gereği olarak eğitim-öğretim 
alanında önemli projelere imza atmış bir sivil 
toplum kuruluşudur.

Türkiye Diyanet Vakfının eğitim alanında-
ki amacı; değişen dünya koşullarına uyum sağla-
yabilecek, eleştirel düşünmeyi refleks haline ge-
tirmiş, bilgi gereksinimini belirlemesini, bilgiye 
ulaşmasını, bilgiyi kullanmasını bilen, bilgi üre-
tebilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, problem 
çözücü, toplum ile uyumlu, ekip olarak çalışabi-
len bireyler yetiştirmesine katkı sağlamaktır.

her döneminde, bilginin edinilme-
si ve öznelleştirilmesi, beceriye dö-
nüştürülmesi, hayatın yeni bilgiler 
ışığında sürekli ve yeniden dizaynı 
daimi bir problem, toplumsal bir 
meşgale olmuştur. Peygamberimi-
zin, Müslümanlara okuma-yazma 
öğreten müşrikleri başkaca bir be-
del almaksızın salıvermesi o güne 
kadarki savaş hukukunda rastlanıl-
mayan bir uygulamadır. Eğitimi, 
Mekke zenginlerinin ödeyeceği fid-
yeye tercih eden Rasulullah, böyle-
ce insanlığa eşsiz mesajlardan biri-
ni daha vermiştir. 

İslâm tarihi boyunca bu ör-
nek uygulama hep hatırda tutul-
muş ve İslâm medeniyeti daima iyi 
eğitilmiş insanların ve toplumla-
rın medeniyeti olmuştur. Bir bakı-
ma toplumlara öğretmenlik yapan 
âlimlerin hizmeti, ders veren ho-
caların hizmeti, diğer bütün hiz-
metlerden üstün tutulduğu gibi, 
eğitim-öğretim kurum ve faaliyet-
leri için yapılan hayırlar da diğer 
hayırlarla mukayese bile edilme-
miştir. Bu yüzden, Türk-İslâm me-
deniyetinin vakıf uygulamalarının 
çoğu eğitim-öğretim faaliyetlerine 
münhasırdır. 

Günümüz Müslümanlarının da, 
ecdadına yakışan bir tavır içerisin-
de, eğitim - öğretim faaliyetlerine 
katkıda bulunma hususunda özel-
likle arzulu oldukları ve hayırlarını 
mümkün mertebe bu alana tahsis 
ettikleri görülmektedir. Hem Allah 
rızası için kurulmuş bir müessese, 
hem de böyle bir medeniyetin mi-
rasçısı olan Türkiye Diyanet Vakfı, 
kurulduğu tarihten itibaren, eğitim 
kurum ve hizmetlerine her seviye-
de katkıda bulunmayı kaçınılmaz 
bir görev kabul etmiştir.
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2. Yurt Hizmetleri

M ülkiyeti Vakfımıza ait bulunan ve ileriki yıl-
larda sayılarının artırılması planlanan öğ-

renci yurtlarımızda, ticarî bir amaç güdülmediğinden, 
öğrencilere ucuz barınma imkânı sağlanmaktadır. Bu 
uygulama ile ülke genelindeki öğrenci yurdu açığının 
kısmen de olsa kapatılmasına katkıda bulunulmak-
ta, ayrıca tahsil çağındaki gençlerimize yeterli konfo-
ru haiz, ihtiyaçlara cevap veren, her türlü güvenliği ön 
planda tutan bir hizmet verilmektedir. Bu yurtlarda, 
öğrencilerin şahsi problemleriyle ilgilenilmekte ve ge-
rektiğinde aileleriyle irtibatlar kurularak, eğitimde ve-
rimliliğin şartları oluşturulmaktadır.

Vakıf tarafından 10 adet yükseköğrenim öğrenci 
yurdu açılarak gençlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen Türk ve 
Müslüman öğrencilere de karşılıksız burslar ver-
mektedir. 

Gençlerimizin sağlam karakterde, vatana ve mille-
te bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla 
2009-2010 öğretim yılı itibariyle,

 5.081 ortaöğrenim
 90.933 yükseköğrenim
 3.413 ilahiyat fakültesi
 566 özürlü, yetim/öksüz ve gazi/şehit çocuğu
 2.603 ÖSYM puanına göre verilen burslar
 4.940 Yurtlarımızda barınan öğrenciler 
 2.680 yabancı uyruklu öğrenci
 326 asistan
 52 master ve doktora
 177 araştırma görevlisi
 195 yabancı dil kursu
 44 üniversite harç ücreti olmak üzere
 111.010 öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır.

Diğer taraftan, sahasında uzman elemanlar ye-
tiştirmek amacıyla Vakfımıza bağlı İSAM aracılığı 
ile yurt dışında doktora ve araştırma yapan araş-
tırmacılara önemli ölçüde burs verilmektedir.

1. Burs Hizmetleri

Y ükseköğrenim gençliğinin 
büyük bir bölümü orta ta-

       baka ailelere mensuptur. Aylık 
masrafları, aile gelirlerinin önemli 
bir kısmına tekabül etmektedir. Bu 
alanda, çeşitli vakıfların ve varlık-
lı kişilerin yaptıkları katkılar tak-
dire şayan olmakla beraber, asıl ih-
tiyacın ancak cüz’i bir kısmı karşı-
lanabilmektedir. Başarılı ve ihtiyaç 
sahibi öğrencilere burs imkânı sağ-
layan Vakfımız, gerek kurduğu sis-
tem, gerek ulaşım sayı ve sarf edi-
len kaynak ve gerekse gösterilen ti-
tizlik itibariyle her kesimin takdiri-
ni kazanmıştır.

Maddî imkânı zayıf olan gençle-
re, yurt içi ve yurt dışı öğrenimleri 
sırasında karşılıksız burslar vermek 
suretiyle yardımcı olmak Vakfımı-
zın en önemli faaliyet konularından 
biridir. Vakfımız tarafından ilk defa 
1975 yılında burs verilmeye başlan-
mıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı yurt 
içinin yanı sıra, özellikle Türk 

KONYA
Yükseköğretim

Erkek Öğrenci Yurdu
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Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu 01.10.1987   180
Kayseri Kız Öğrenci Yurdu 03.10.1994   203
Sakarya Kız Öğrenci Yurdu 01.10.1997   117
Afyon Kız Öğrenci Yurdu 01.10.1997   156
Ankara Kız Öğrenci Yurdu 08.11.1989   203
Isparta Kız Öğrenci Yurdu 01.10.2000   160
Bursa Erkek Öğrenci Yurdu 01.08.1995   308
Konya Erkek Öğrenci Yurdu 27.10.1989   405
Osmangazi Erkek Öğrenci Yurdu 01.11.1997   150
Ankara İncesu Erkek Öğrenci Yurdu 01.09.2007     90
                    T O P L A M   1.972

Yurdun Adı Açılış Tarihi Kapasitesi Tüm masrafları Vakıfça kar-
şılanmak üzere ülkelerin-
den getirilen yabancı uyruk-
lu öğrenciler bu yurtlarımız-
da ücretsiz olarak barındırıl-
maktadır. 

 Diğer yurtlarımızda kalan 
öğrencilere maliyetini karşı-
layacak ölçüde düşük tutulan 
bedel karşılığında yurt hiz-
meti verilmektedir.

3. Özel Okul Hizmetleri

H ızla kalkınan, gelişen ve yıl-
dan yıla nüfusu artan ülkemi-

zin eğitim sorununa bulunacak çareler 
arasında özel okullara ağırlık verilme-
si önem arz etmektedir. Eğitim-öğretim 
hizmetleri; savunma, adalet, güvenlik ve 
sağlık hizmetleri gibi devletin verme-
si gereken hizmetlerdendir. Ancak dev-
letin kaynak sıkıntısı vb. sebeplerle ye-
tersiz kaldığı yerlerde diğer sektörler-
de olduğu gibi, eğitim-öğretim sektö-
ründe de özel sektör kuruluşları devre-
ye girmekte ve devlete yardımcı olma-
ya çalışmaktadır. Kalkınmış ülkelerin 
çocuklarının büyük bölümü özel okul-
larda okumaktadır. Kalkınan, gelişen 
ve nüfusu hızla artan bir ülke olarak 
Türkiye’de de özel okulculuk günden 
güne artmakta ve hızla çoğalmaktadır.

 Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin 
eğitim sorununun çözümüne katkı ola-
cağı düşüncesiyle özel okul açma fa-
aliyetlerine girmiş ve bu maksatla İz-
mir Bornova’da bir özel okul açmıştır. 
1994-1995 öğretim döneminde faaliye-
te geçen okulun müştemilatında; lise, 
yükseköğrenim kız öğrenci yurdu, il-
köğretim okulu, çok amaçlı salon ve 
kapalı spor salonu yer almaktadır.
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lir kaynaklara dayanması ve doğru 
bilgiler ihtiva etmesidir. Muhteva 
ve bibliyografya açısından oldukça 
düzeyli olan eser, yurt içi ve yurt 
dışı ilim çevrelerinin büyük takdir-
lerini kazanmıştır.

Ansiklopedi çalışmaları plân-
landığı şekilde yürütülmekte olup 
altı ayda bir cilt yayına hazır hale 
getirilmektedir. DİA’nın 39. cildi ta-
mamlanma aşamasına gelmiş olup, 
40 ve devamındaki ciltlere ait mad-
delerin yayına hazırlık çalışmala-
rı sürdürülmektedir. İlim Heyetle-
rinden gelen teklif ve planlamalar 
doğrultusunda ansiklopediye alınan 
maddelerin yazarlara siparişinden 
yayımlanmasına kadar süren işlem-
ler yaklaşık yirmi ilim dalına men-
sup 100’e yakın merkez ilim heye-
ti üyesi ile 1800 den fazla müellifle 
koordineli olarak yürütülmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi ka-
muoyunun doğru bilgi edinme ih-
tiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, 
dinî ve sosyal bilimlerde araştırma 
yapmak isteyenlerin başvurabileceği 
ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kay-
naktır.

C) Ansiklopedi Faaliyeti 

T ürk – İslâm kültürünü korumak, geliştirmek 
ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Vak-

fımız tarafından te’lif bir ansiklopedi hazırlanarak ya-
yımlanmasına karar verilmiş ve 1983 yılında TDV 
İslâm Ansiklopedisi çalışmaları başlatılmıştır. Çok bü-
yük bir kaynak, emek, dikkat ve ilmî hassasiyetle ha-
zırlanan bu eser, İslâm dünyasında hazırlanan ilk te’lif 
İslâm Ansiklopedisidir. İlk cildi 1988 yılında neşredi-
len TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir 
eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğ-
rafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan 
madde dizisi orijinaldir

Ansiklopedimiz, İslâmî ilimlerle İslâm-Türk kültür 
ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser ver-
miş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve 
yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal ha-
yatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel mü-
esseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer büyük 
dinleri, Müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü 
ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde di-
zinine dahil etmiştir.

Kurumun en önemli projesi olan Türkiye Diya-
net Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ülkemiz, İslâm dün-
yası ve bütün ilim muhitlerine hitap eden kapsam-
lı bir çalışmadır. Yaklaşık 1800 ilim adamının koor-
dinasyonu ile hazırlanan ansiklopedide titizlikle uy-
gulanmaya çalışılan ilke, bütün maddelerin güveni-
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2. Kitap ve Kültür Fuarları

T ürkiye Diyanet Vakfı, oku-
yucu, yazar ve yayıncıyı 

bir araya getirmek ve halkın ucuz 
kaynaklardan kitap temin etmesi-
ni sağlamak amacıyla, 1983 yılından 
bu yana her yıl Ramazan Ayı içeri-
sinde İstanbul ve Ankara’da “Tür-
kiye Kitap ve Kültür Fuarı” düzen-
lemektedir. Ayrıca, yurt dışında ve 
yurt içinde açılan fuarlara da iştirak 
etmektedir. Türkiye’nin ilim ve kül-
tür iklimi ile inancımızın ve kültü-
rümüzün temeli ve nesilden nesi-
le aktarılmasının aracı olan kitapla-
rımızı vatandaşlarımızın istifadesi-
ne sunmak, Türk-İslâm kültürünün 
ürünlerini medeni dünyanın günde-
mine taşımak ve bir kültür atmosfe-
ri meydana getirmek amacıyla dü-
zenlenen kitap ve kültür fuarları 
halkımız tarafından da büyük ilgi 
görmektedir. Türkiye Kitap ve Kül-
tür Fuarının bu yıl 28.si düzenlen-
miştir.

D) Kültürel Hizmetler 

M illetlerin ayakta kalmasını sağlayan en önem-
li unsurlardan biri de kendi kültürlerine sa-

hip çıkmalarıdır. Türk İslâm medeniyetinin tezahü-
rü olarak ortaya çıkan Türk-İslâm kültürüne sahip çık-
mak, korumak ve bu kültürü geliştirip gelecek nesille-
re aktarmak suretiyle milletimizin bekasına yardımcı 
olmak, nesillere ışık tutmak şüphesiz Türkiye Diyanet 
Vakfının en önemli faaliyet konusudur. Bu düşünceden 
hareket eden Vakıf, kültürel konularda basılı, sesli, gö-
rüntülü yayın araç ve gereçlerinden yararlanmak sure-
tiyle kültür hizmetlerini sürdürmektedir.

Bir toplumun varlığını sürdürüp geliştirebilmesi 
hiç şüphesiz, kendi medeniyet değerlerinden beslene-
bilmesine ve kendi kültürünü kesintisiz üretebilmesi-
ne bağlıdır. Bilim ve sanatta üretken olmamız, ilim ve 
teknolojide ilerlememiz, inançlarımızı öğrenip yaşaya-
bilmemiz, toplum hayatımızı sürdürebilmemiz; kültü-
rümüzü yeniden üretebilmemize ve inanç değerleri-
mizi öğrenmemize bağlıdır.

 Kültür hayatımızı zenginleştirmek ve kamuoyu-
nu aydınlatmak amacıyla çeşitli konularda panel, kon-
ferans ve sempozyumlar düzenleyen Türkiye Diyanet 
Vakfı, ayrıca dini, milli ve sosyal içerikli çeşitli yayın-
lar yapmaktadır.

1. Yayın Faaliyetleri

D ini, milli, ilmi, tarihi ve 
kültürel konularda bası-

lı, sesli ve görüntülü yayınlar hazır-
layıp okuyucuların hizmetine sun-
makta olan Vakfımızın 419’u ba-
sılı, 37’si sesli ve 6’sı görüntülü ol-
mak üzere yayın sayısı 462’ye ulaş-
mıştır. Basılı yayınlarımız arasın-
da 9 adet Almanca, 7 adet İngiliz-
ce, 2 adet Fransızca, 1 adet Flamen-
ce, 1 adet Rusça ve 10 adet Arapça 
olmak üzere çeşitli yabancı dillerde 
neşredilmiş 30 adet eser bulunmak-
tadır. Eserlerimizin baskı işlerinin 
tamamı kendi tesislerimizde gerçek-
leştirilmektedir.
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lümüzün tazelenmesine, ruhî arın-
maya da vesile olmaktadır. 

 Hafta münasebetiyle, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diya-
net Vakfı tarafından bugüne kadar 
toplumumuzun gündemini meş-
gul eden önemli konularda bir çok 
sempozyum düzenlenmiş ve bu 
sempozyumlarda sunulan tebliğler 
daha sonra kitap haline getirilerek 
halkımızın istifadesine sunulmuş-
tur. “İslâm ve Demokrasi”, “Dün-
yada ve Türkiye’de İslâm ve Müs-
lüman İmajı”, “Değişim Sürecin-
de İslâm”, “Türk Dünyası’nın Dini 
Meseleleri”, “Üçüncü Bine Girer-
ken Türkiye”, “Üçüncü Bine Girer-
ken İslâm”, “İslâm’ın Anlaşılmasın-
da Sünnetin Yeri ve Önemi”, “Ça-
ğımızda Sosyal Değişme ve İslâm”, 
“Hz. Peygamberin Tebliğ Metodu 
Işığında İslâm’ın Güncel Sunumu”, 
“Din Kültür ve Çağdaşlık” bu sem-
pozyumlardan bazılarıdır.

 Yine bu kutlamalar çerçevesin-
de, insanları bir sevgi halesi etrafın-
da toplamak amacıyla 1995 yılın-
dan itibaren “Gül Günü” kampanya-
sı düzenlenmektedir.

 3. Kutlu Doğum Haftası

T ürkiye Diyanet Vakfı 1989 yılından bu yana 
her yıl Peygamberimizin doğum yıldönümü-

nü “Kutlu Doğum Haftası” adı altında çeşitli etkin-
liklerle kutlamayı bir gelenek haline getirmiştir. Bu 
amaçla yurt içinde ve yurt dışında her yıl düzenlenen 
binlerce etkinlikte Hz. Peygamberin getirdiği, insanla-
rın mutluluğuna yönelik evrensel mesajı, bilimin ışı-
ğında tüm yönleriyle anlatılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak yü-
rütülen Kutlu Doğum Haftası kutlamaları, bütün il ve 
ilçe şubelerimiz ile müftülüklerimizin iştirakiyle yapı-
lan sosyal ve kültürel etkinliklerle tabana kadar yayıl-
mış durumdadır.

Ülke genelinde yürütülen Kutlu Doğum Haftası 
uygulamalarımız, Peygamber ve O’nun sevgisi etrafın-
da yeniden birleşme ve kaynaşmaya vesile olduğu ka-
dar, birlikte aynı havayı teneffüs ederek topluca gön-
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E) Hayri ve Sosyal Hizmetler

H alkını huzur ve refah içinde yaşatmak gü-
nümüz sosyal devlet anlayışının önemli un-

surlarından biridir. Ancak sosyal devlet olmanın ge-
rektirdiği bu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan 
ülkemizde yardım kuruluşları, vakıflar ve diğer gönül-
lü kuruluşlar devreye girmek suretiyle bu eksikliği gi-
derme yönünde çalışmalar yapmaktadırlar. Fakirlere 
ve felaketzedelere yardımda bulunmak, fakir hastala-
rın tedavilerine yardımcı olmak, mâli bir ibadet olan 
fitre ve zekâtları kabul ederek bunları dinen verilmesi 
gerekenlere vermek, Vakfımızın faaliyet konuları ara-
sında yer almıştır. Bu sebeple; Vakfımız kurulduğu ta-
rihten itibaren yoksul ve maddî desteğe muhtaç va-
tandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
faaliyetlere büyük önem vermektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı diğer günlerin yanı sıra, 
Ramazan ayında ve Vakıflar Haftası gibi özel günlerde 
fakir ve yardıma muhtaçların yanında olmaya çalışa-
rak, öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımı yapmak-
tadır. Diğer taraftan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımın-
da bulunmaktadır.

Sosyal yardım konusunda 
önemli hizmetler icra eden Türki-
ye Diyanet Vakfı, zekât-fitre vb. dini 
amaçlı yardımları gerçek ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırmaktadır. Vatan-
daşlarımızın bu amaçla yaptığı ba-
ğışlar yurt içinde ve yurt dışındaki 
yoksullara ve felaketzedelere ayni ve 
nakdi yardım olarak verilmektedir.

1. İftar Sofrası

H er yıl Ramazan ayında Kocate-
pe Camii avlusunu manevi bir 

atmosfer kaplar. Allah rızası için tutu-
lan orucun, iftar mutluluğuyla eda edil-
diği Kocatepe Camii avlusunu her ak-
şam iftar vaktinin yaklaşmasıyla binler-
ce kalabalık doldurmakta, ezan nidasıy-
la büyük bir sabırla tutulan oruçların if-
tarı yapılmakta, “Allah razı olsun” dua-
ları göğe yükselmektedir. Fakiri, zengi-
ni, genci-yaşlısıyla binlerce vatandaşımı-
za iftar yemeği hazırlayıp sunmak her-
halde meşgalelerin en güzeli olsa gerek. 
Gün boyu süren hazırlıklar ve çekilen 
yorgunluklar “Allah razı olsun” dualarıy-
la yok olup gitmekte ve bir sonraki gü-
nün hazırlıkları başlamaktadır.
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Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu manevi 
gücü tüm benliğimizde hissetmekte ve her yıl Ra-
mazan aylarında daha çok vatandaşımıza iftar ver-
me gayreti içerisine girmekteyiz. Her yıl Ramazan 
ayı boyuncu her gün 2000’in üzerinde vatandaşı-
mıza üç ve dört çeşit yemekten oluşan iftar yemeği 
verme geleneğini sürdürmekte, birlikte iftar etme 
mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu geleneğimiz, sponsorlarımızın da katkılarıy-
la uzun yıllar devam edecek ve Kocatepe Camii avlu-
su Ramazan aylarında yine bu manevi atmosfere sah-
ne olacaktır.

yurt içinde ve yurt dışındaki yardı-
ma muhtaç soydaş ve vatandaşları-
mıza ulaştırılmaktadır. Bu vesileyle, 
kampanyaya katılan vatandaşlarımız 
hem dinî bir vecibe olan kurbanla-
rını kesmekte, hem de zor şartlarda 
yaşam mücadelesi veren dindaş ve 
soydaşlarımıza yardım etmenin, on-
ların yaralarını sarmanın, her günü 
acı ve sıkıntı içinde geçen bu insan-
ları sevindirmenin mutluluğunu ya-
şamaktadırlar.

 

Her akşam iftar soframıza ko-
nuk olan sponsorlarımızın yüzlerin-
deki mutluluğu görmek ve bu hayır-
severlerle gurur duymamak müm-
kün değil. Adeta birbirleriyle yarı-
şan, her gün iftar sofrasına katkıda 
bulunma gayretinde bulunan hayır-
severlerimizin bu hayırlarının Yüce 
Allah katında makbul olmasını ve 
hayırlarının devam etmesini niyaz 
ediyoruz. Bu hayır işini onlara yap-
tıran ne bir baskı ne bir zorlamadır. 
Bu zaten mümkün de olmaz. Din, 
inanç ve oruç ibadeti öyle bir güçtür 
ki; bencillik ve kibiri yok edip şefkat 
ve fedakârlığa dönüştürür, kabalığı 
giderip duygusallığı getirir, sorumlu-
luk ve birliktelik aşılar. Ramazan ayı 
ve oruç ibadeti cimriyi eli açık; sa-
bırsızı sabırlı ve tahammüllü insa-
na dönüştüren, insanı nefsiyle mü-
cadelede başarılı kılan, nefsi disipli-
ne eden, paylaşma arzusunu doruk 
noktasına ulaştıran, hayra vesile ola-
bilecek yetenekleri harekete geçirip 
ortaya çıkaran manevi bir güçtür.

2. Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu

Tüm İslâm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de her 
yıl binlerce kurban kesilmekte ve bu kutsal görevi ifa 
etmenin mutluluğu yaşanmaktadır. İnsanımız bu mut-
luluğu yaşarken bazen zaman ve mekân sıkıntısı çek-
mektedir. Bu durumda olan yani, zamanları ve kur-
ban kesecek yeri olmayan ya da keseceği kurbanın ta-
mamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Vatan-
daşlarımız için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı işbirliği ile 1993 yılından itibaren yurt 
içinde ve yurt dışında vatandaşlarımızdan kurbanla-
rını vekâlet yoluyla kestirmek isteyenlere yardımcı ol-
mak amacıyla “Vekâletle Kurban Kesim Organizasyo-
nu” düzenlenmektedir. Bu kampanyaya vatandaşları-
mız tarafından yoğun bir ilgi gösterilmiştir.

 Kampanya neticesinde, kesilen kurbanların et-
leri 800 gr. kavurma tipi konserve haline getirilerek 
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F) Kadınlara Yönelik Hizmetler 

K adınlarımızı dinimizin emrettiği bir seviye-
ye ve toplumdaki layık olduğu yere getirebil-

mek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla kadınlara yönelik çeşitli faaliyetler sürdürülmek-
tedir. Türkiye Diyanet Vakfı kadınlara yönelik; Türk-
İslâm kültürünün dini, milli ve tarihi değerlerinin öğ-
retilmesi ve buna benzer sosyal ve kültürel amaçlı ça-
lışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak, İslâm’ın ve 
Kur’an’ın doğru öğretilip anlaşılmasına katkıda bulun-
mak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Bu meyanda; eğitimi toplumun her kademesi-
ne yayma gayretinde olan Türkiye Diyanet Vakfı, hem 
okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yeni bir pen-
cere açmak, hem de kültür ve medeniyet hayatımızda 
önemli yeri bulunan hat, tezhip, ebru, minyatür ve el 
işlemeleri alanında kadınlarımıza beceri kazandırmak 
düşüncesiyle Çankaya Halk Eğitim Merkezi 7. Akşam 
Sanat Okulu ile müşterek kurslar düzenlemektedir.

G) Sağlık Hizmetleri 

T ürk Vakıf anlayışının bir tezahürü olan in-
sanlığa daha iyi hizmet vermek ve bu hizmeti 

organize bir yapıda sunabilmek gayesiyle Türkiye Di-
yanet Vakfı, 1998 yılında 29 Mayıs Sağlık Kurumla-
rı İşletmesini kurarak Ankara’da günlük ayakta teşhis 
ve tedavi merkezi (Outpatient Klinik)ni hizmete aç-
mış ve sağlık sektörüne adım atmıştır. Bu klinik 1 yıl 
içerisinde yatan hasta bölümü ilavesiyle hastaneye dö-
nüştürülmüştür. 

Vakfımızın Halen;
- TDV 29 Mayıs Özel Ankara Hastanesi
- TDV Özel İstanbul 29 Mayıs Hastanesi

olmak üzere iki sağlık kurumu bulunmaktadır.
Adını İstanbul’un fetih tarihinden alan işletme, 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan sağlık 
alanında kaliteli, ekonomik ve eşit hizmet veren bir 
kurum statüsündedir.

Hastanelerimiz yüksek teknolojik donanımı, güler 
yüzlü personeli, 5 yıldızlı otel konforu ve tüm uzman-
lık dallarında hizmet imkânı ile insanlarımıza sağ-
lık hizmeti sunmakta ve halkımızın teveccühünü ka-
zanmaktadır. “Akademik Yaklaşım, Ekonomik Çözüm” 

prensibimiz ile hastanelerimiz refe-
rans merkezler haline gelmiştir.

 Alanlarında uzman doktorların 
hizmet verdiği ve günümüzün tek-
nik imkânlarının bütününü bünye-
sinde barındıran 29 Mayıs Hastane-
leri sağlık alanında önemli hizmet-
ler vermektedir. 

Bu hastanelerde Emekli Sandı-
ğı, SSK mensupları da dâhil olmak 
üzere tüm vatandaşlarımıza sağlık 
hizmeti verilmektedir.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 24

Tarihin en eski milletlerinden 
biri olan Türkler, köklü ve zengin 
bir tarihi mirasa sahiptir. Yüzyıllar 
boyunca İslâm’ın bayraktarlığını ve 
İslâm toplumunun koruyuculuğunu 
yapan milletimiz, bugün de İslâm 
dünyası ve diğer dünya toplumları 
arasında önemli bir konuma sahip-
tir. Bu konumumuzu daha güçlen-
dirmek ve gelecekte söz sahibi ola-
bilmek için birbirimizle olan bağla-
rımızı daha da güçlendirmeye, müş-
terek zeminlerde birlikte hareket et-
meye büyük ihtiyacımız vardır.

Zira; potansiyel güçler, yeni bir 
ayrışma ve yeni mutabakatlar etra-
fında odaklaşma eğilimine girmiş-
tir. Bu tarihi süreç içerisinde, kar-
deşliğin gereklerini mümkün kılma-
nın olmazsa olmaz şartı eğitim, kül-
tür, sosyal ve bilimsel alanda yakın-
laşma ve bütünleşmedir.

İ slâm medeniyetini; 
Anadolu’dan Balkan-
lara, Orta Asya’ya, 

Ortadoğu’ya, İslâm Dünyasına ve 
bütün insanlığa, dinamik ve aksi-
yoner bir ruh ve kültür hamlesiy-
le sunmak, asırlarca İslâm’ın ön-
derliğini yapmış olan Türk milleti 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türklerin kitleler halin-
de ve gönüllü olarak İslâmiyet’i 
din olarak kabul etmesi, dün-
ya tarihinde önemli gelişme ve 
değişmelere sebep olmuştur. 
İslâmiyet’i benimsediği tarihten 
itibaren, milli hasletlerinin tesi-
ri ile diğer Müslüman topluluk-
lardan farklı bir heyecan ve an-
layışa sahip olan Türk Milleti, 
kısa sürede bu dinin hem en ile-
ri temsilcisi hem de en iyi koru-
yucusu olmuştur.

II- Yurt Dışına Yönelik
 Hizmetler 

Türkiye Diyanet Vakfı; 
Türk ve Müslüman 

topluluklarının,
beklenti ve umutlarının 

adresi olmuştur.
Vakıf;

Türk ve Müslüman 
topluluklar için manevi 

bir merkez,
müşfik bir dost ve 
yardım edici bir el 

konumundadır.
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Bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı kurumsal 
sorumluluğunun bir gereği olarak hem yurt içinde, 
hem de yurt dışında eğitim-öğretim alanında önem-
li projelere imza atmış bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu anlamda; Türkiye Diyanet Vakfı, yerine getir-
miş olduğu hizmetler ve faaliyet sahası itibarıyla bu-
gün, Türkiye’de kurulu bulunan sivil toplum örgütle-
ri içindeki mümtaz yerini almış durumdadır. Vakfın 
faaliyet alanı, Vakıf Senedinin izin verdiği ölçüde ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izlemiş olduğu dış 
politikayla ahenkli bir şekilde günden güne genişle-
yen bir özellik arz etmektedir. Bu faaliyet alanı, yıl-
lar itibarıyla genişleyerek, dünyanın her yerine yayıl-
mıştır. Bu itibarla Vakfa, dünyanın en ücra köşesin-
de bulunan Türk ve Müslüman teşkilatlarından ta-
lepler ulaşmaktadır. Bir Güneydoğu Asya Ülkesi olan 
Vietnam’dan bile Vakfımıza bazı taleplerin ulaşma-
sı, bizi hem gururlandırmış, hem de millet olarak bir 
daha düşünmemizi gerekli kılmıştır. Çünkü milleti-
miz, tarihte kurduğu dünya devletleri eliyle, insanlı-
ğa adalet, kültür ve mutluluk dağıtmış dünyanın en-
der milletlerinden biridir. Bu sebeple, milletimizin 
bu hususiyetini bilen Türk ve Müslüman topluluk-
larının, milletimizden beklentileri ve umutları var-
dır. Vakfımıza yönelen bu talebin başlıca sebeplerin-
den birisi, belki de budur. Adımız ister Vakıf olsun, 
ister dernek olsun, isterse başka bir şey olsun, Türki-
ye Cumhuriyeti orijinli kuruluşlarca yurt dışında ya-
pılan her türlü hayır hizmeti ve faaliyeti, orada ya-
şayan insanlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti tara-
fından götürülen bir hizmet olarak algılanmaktadır. 
Onlara göre kendilerine ulaşan yardım ve hizmetler, 
Türk Devleti’nin kendilerine bir armağanı mesabe-
sindedir.

Türkiye Diyanet Vakfı dilleri ve kültürleri bir-
birinden çok farklı olan Türk ve Müslüman toplu-
luklara hizmet götürürken, problemlerle karşılaş-
ması ve sıkıntılar yaşaması tâbidir. Vakıfça yurt dı-
şına yönelik olarak yürütülen bu hizmetler, millet-
lerarası bir hususiyet arz ettiğinden, bu hizmetlerin 

Bunların başında hiç şüphe-
siz ki eğitim gelmektedir. Bilindi-
ği gibi eğitim; insanoğlunun öğren-
me yeteneğiyle ortaya çıkan ve çağ-
lar boyunca önemini hiçbir zaman 
kaybetmeyen bir kavramdır. “Eği-
tim; zihni, fiziki ve ahlâkî bir terbiye 
olup, gayesi; görevlerini iyi bir beşer 
ve devletin değerli bir vatandaşı ola-
rak ifa edecek yüksek kültürlü insan-
lar yetiştirmektir.”

Bütün toplumların hemen he-
men ana hedefini, yetişmiş nesille-
rin meydana getirilmesi amacıyla 
kaliteli eğitim oluşturmaktadır. Ta-
rihin her döneminde, bilginin edi-
nilmesi ve öznelleştirilmesi, beceri-
ye dönüştürülmesi, hayatın yeni bil-
giler ışığında sürekli ve yeniden di-
zaynı, insanlara eğitim alanında iti-
ci bir güç ve toplumsal bir meşgale 
olmuştur. 

Şekli ve boyutu ne olursa olsun, 
eğitim faaliyetleriyle varılmak iste-
nilen temel hedef; içinden çıktığı 
topluma yabancılaşmamış, milli ve 
manevi kültürüyle barışık, yaşadı-
ğı zamanın ve üzerinde bulunduğu 
coğrafyanın ehemmiyetini kavrayan 
ve aynı zamanda çağın gereği olan 
pozitif bilimleri de içine sindirmiş 
nesiller yetiştirmek ve böylece Türk 
Milletinin dünyada hak etmiş oldu-
ğu yere ulaşmasına yardımcı olmak, 
ayrıca milletimizin milli menfaatle-
rinin tahakkuk ettirilmesine katkıda 
bulunmaktır.

Geleceğimizin teminatı ve bu 
günümüze mana kazandıran çocuk-
larımıza güzel bir istikbal hazırla-
mak fert, toplum ve devlet olarak 
herkesin en önemli görevleri arasın-
dadır. Sağlıklı bir toplum oluştur-
manın temel kurallarından birisi de; 
geleceğin yetişkin fertleri olan genç-
lerimizin her alanda sağlıklı bir şe-
kilde yetiştirilmesidir. 
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 A) Aynî ve
 Nakdî Yardımlar 

T ürk Cumhuriyetleri, Türk 
Toplulukları, Balkan ve 

Kafkaslarda yaşayan soydaş ve din-
daşlarımızın milli kimliklerinin 
muhafazası ve yıllardır mahrum 
kaldıkları din hizmetlerinin kendi-
lerine sunulabilmesi amacıyla, dini, 
milli ve kültürel muhtevalı binlerce 
basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve 
ayrıca Türk Kızılay Derneği, Dışiş-
leri Bakanlığı ile diğer ilgili Devlet 
kurumları ve yurt dışı temsilcilik-
lerimizle koordine sağlanmak sure-
tiyle; Bosna-Hersek, Çeçenistan, Kı-
rım, Gürcistan, Batı Trakya, Bulga-
ristan, Abhazya, Irak, Azerbaycan, 
Makedonya, Özbekistan, Kırgızistan 
ve diğer ülkelere önemli miktarlar-
da ilaç, tıbbi malzeme, gıda, giyim, 
vb. maddelerden oluşan tonlarca in-
sani yardım malzemesi ile birlik-
te cami, Kur’an kursu vb. binaların 
inşaat ve onarımları için de nakdi 
yardımlar gönderilmiştir. Son gün-
lerde Afrika ülkelerine de bu yönde 
yardım çalışmaları başlamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt 
dışındaki hizmetleriyle ilgili olarak, 
din hizmetleri müşavirlikleri, ataşe-
likler ve din görevlileri yöneticilik-
lerine dinî, hayri, sosyal ve kültürel 
hizmetlerle, muhtelif giderleri için 
çeşitli yardımlar gönderilmektedir. 
Ayrıca Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü ve bölge müftülerinin 
ihtiyaçları için her yıl önemli mik-
tarda maddi yardım sağlanmaktadır.

yerine getirilmesi de milletlerarası diplomatik iliş-
kiler kurulmasını ve uzmanlığı gerekli kılmaktadır. 
Hedef kitlemiz genelde soydaşlarımız ve diğer Müs-
lüman topluluklar olmakla birlikte, bu ülkelere hiz-
met götürülmesi ve ikili ilişkilerin kurulması kolay 
olmamaktadır. Zira faaliyetlerimizin ağırlıkta oldu-
ğu ülkeler, genelde Türk Cumhuriyetleri ve Türk 
toplulukları olmakla birlikte, bu ülkelerin uzun yıl-
lar boyunca esaret altında kalmaları, onların dü-
şünce yapısında ve dünya görüşlerinde ister iste-
mez bazı farklılıklar meydana getirmiştir. Olaylara 
bakışlarında ve algılayışlarında haliyle farklılıklar 
bulunmaktadır. Bağımsızlığını kazanmış olan Türk 
Cumhuriyetleri ile ülkemizin ekonomik sistemle-
ri arasında da önemli farklar mevcuttur. Her ne ka-
dar bu ülkeler, Serbest Pazar Ekonomisini benimse-
dilerse de, henüz bu yeni sistemin gereği olan ku-
rumlar tam olarak işlemeye başlamamıştır. Bu ülke-
lerde halen eski sistemin bazı alışkanlıkları ve gele-
nekleri yaşamaya devam etmektedir. Bu alışkanlık-
ların tamamen ortadan kalkması, ister istemez za-
man gerektirmektedir. Ülkemizle Türk Cumhuri-
yetleri, Türk ve Müslüman Toplulukları arasındaki 
coğrafi uzaklık, hizmetlerin organizesini ve maliye-
tini zorlasa da Türkiye Diyanet Vakfı bu alanda ba-
şarılı hizmetler yürütmektedir.

Diğer taraftan Vakıf olarak, Türk Cumhuriyet-
leri ve Türk topluluklarında yaşayan soydaşlarımız 
dışında, dilleri ve kültürleri birbirinden çok fark-
lı dindaşlarımıza da çeşitli hizmetler götürülmekte-
dir. Vietnam’ın Başkenti Hanoi’den Şili’nin Başken-
ti Santiago’ya, oradan Bangladeş’in Chittegong Şeh-
rine kadar değişen dünya coğrafyasına yayılan hiz-
metler olmuştur. Bütün bunları dikkate aldığımız-
da; hizmetlerin ifasının ne kadar zor olduğu, bu 
hizmetlerin uzmanlığı ve hizmet götürülen ülkeler-
le çok yönlü ilişkiler kurulmasını gerektirdiği orta-
ya çıkmaktadır. Devlet kurumlarının, içeride ve dı-
şarıda Vakfın yerine getirmiş olduğu hizmetlere ve 
yaptığı çalışmalara göstermiş olduğu yakın ilgi ve 
takdir, hizmet götürmede büyük kolaylıklar sağla-
maktadır.

Türkiye Diyanet Vakfınca yurt dışına yönelik 
olarak yürütülen hizmetlerini iki alt başlık şeklinde 
şöylece verebiliriz.
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Y urt dışındaki soydaş ve dindaşlarımızın iba-
detlerini huzur içinde yapmalarını temin 

amacıyla Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Bal-
kanlarda birçok cami ile ilahiyat fakültesi binası te-
melden inşa edilmiş, ayrıca yine buralarda kullanıla-
maz durumda olan, cami, kültür merkezi, okul, loj-
man vb. binaların tamiri yapılmış; bir çok tarihi eser 
de restore edilerek hizmete sunulmuştur.

Türkmenistan Kıpçakobası Camii ve Kompleksi, 
Azerbaycan Bakü Şehitlik Camii, Kazakistan Talgar, 
Miçirun, Nikeloyevka camileri, Kırgızistan Koçkor 
Camii, Romanya Babadağ Camii, K.K.T.C. Nurettin 
Ersin Paşa Camii ve Bakü İlahiyat Fakültesi Camisi 
Vakfımızın bu ülkelere kazandırdığı önemli eserler-
dendir.

Bu güne kadar temelden 14 cami ile 1 ilahiyat 
fakültesi, 1 lise binası inşa edilmiş, ayrıca bir çok 
okul, cami, tarihi eserin de tamir ve restorasyonu ya-
pılmıştır.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yürütülen 
tüm hizmetlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin milli men-
faatlerini ön planda tutan bir hizmet politikası izlen-
mekte ve bu konuda devletimizin ilgili tüm kurumları 
ile işbirliği yapılmaktadır.

Yurt Dışı Cami, Okul ve
Tarihi Mekânların Yapım ve
Onarım Hizmetleri

Azerbaycan Bakü Şehitlik Camii

B) Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

V akfımızın temel faaliyet konularından biri 
olan yurt dışındaki vatandaşlarımıza, soydaş-

larımıza ve dindaşlarımıza yönelik faaliyetler, bugü-
ne kadar ağırlıklı olarak Bağımsız Türk Cumhuri-
yetleri ve Balkan Ülkeleri başta olmak üzere Avru-
pa, Afrika ve diğer bölge ve ülkelere yönelik olarak 
yürütülmüştür. Diğer birçok hizmetlerimizde oldu-
ğu gibi bu hizmetlerimizde başta Diyanet İşleri Baş-
kanlığı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, YÖK ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği halinde yürütülmektedir. 

Özellikle Türk cumhuriyetlerindeki gençlerin 
Türkiye’de eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak 
ve gelecekte Türkiye ile bu cumhuriyetler arasındaki 
bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla ülkemize getirilen soydaş ve dindaş öğrencilere 
Vakfımızca burs tahsis edilmektedir. Türkiye’de öğre-
nime devam eden bu öğrencilerden önemli bir kıs-

mının tüm masrafları Vakıfça kar-
şılanmaktadır.

Yurt dışındaki soydaşlarımızın 
eğitim ihtiyaçlarının karşılanabil-
mesi için YÖK, Dışişleri Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbir-
liği yapılmak suretiyle Kırgızistan, 
Kazakistan ve Azerbaycan’da birer 
İlahiyat Fakültesi, Sofya’da bir Yük-
sek İslâm Enstitüsü, Romanya’da 
bir kolej, yine Azerbaycan, Ro-
manya ve Bulgaristan’da toplam beş 
adet din eğitimi veren lise açılmış-
tır. Bu okulların tüm giderleri de 
Vakfımızca karşılanmaktadır.
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Ayrıca ülkemizdeki ilahiyat fa-
külteleri ve imam-hatip liselerin-
de okutulmak üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklar ile 
koordineli olarak yurt dışından öğ-
renci getirilmektedir. 

Vakfımızca yurt dışında açılan 3 İlahiyat Fakültesi, 1 
Yüksek İslâm Enstitüsü ve 5 Lisede öğrenim gören öğren-
cilerin bütün giderleri Türkiye’den gönderilen öğretmen-
lerin ücretleri vs. tüm masrafları Vakfımızca karşılanmak-
tadır. 2009-2010 öğretim yılı itibariyle eğitim kurumları-
mızla ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Lise, Lisans ve Lisansüstü eğitim görmek üzere 
Türkiye’ye getirilen öğrencilerin aylık bursları da-

hil her türlü masrafları Vakfımız 
tarafından karşılanmaktadır.

S.NO

a) İLAHİYAT FAKÜLTELERİ

1.

2.

3.

4.

YÜKSEK ÖĞRENİM
KURUMUNUN ADI

Azerbaycan Bakü Devlet 
Üni. İlahiyat Fakültesi
Kırgızistan Osh Devlet 
Üni. İlahiyat Fakültesi
Sofya Yüksek İslâm 
Enstitüsü
Kazakistan
İlahiyat Fakültesi

T O P L A M

AÇILIŞ 
DÖNEMİ

1992-1993

1993-1994

1998-1999

2005–2006

ÖĞRENCİ SAYISI

_187

60

_

_

60

139

57

225

608

Türkiye’de
Hazırlık 

Sınıfı
Ülkesinde

TÜRKİYEDEN 
GÖNDERİLEN 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

SAYISI

1

4

2

_

7

b) İLAHİYAT LİSELERİ

S.NO LİSENİN ADI AÇILIŞ 
TARİHİ

ÖĞRENCİ 
SAYISI

TÜRKİYEDEN 
GÖNDERİLEN 

ÖĞRETMEN
SAYISI

1. Azerbaycan Bakü Türk Lisesi 1994-1995 652 1

2. Romanya Kemal Atatürk Ulusal Koleji 1995-1996 341 _

3. Bulgaristan Rusçuk İlahiyat Lisesi 1998-1999 48 1

4. Bulgaristan Şumnu İlahiyat Lisesi 1998-1999 73 1

5. Bulgaristan Mestanlı İlahiyat Lisesi 1998-1999 94 1

T O P L A M 1.208 4



I. KURULUŞ

İ slâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türki-
ye Diyanet Vakfının (TDV) Aralık 1988’de ta-

rihinde aldığı kararla İstanbul’da (TDV) İslâm Ansik-
lopedisi Genel Müdürlüğü binasında kuruldu. 1993 
yılı Mart ayında İslâm Araştırmaları Merkezi ile Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diya-
net Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) adı al-
tında birleştirildi.

Kurum, ilmî araştırmalar yapmak, özellikle din 
bilimleri, İslâmî ilimler ve şarkiyat alanlarında yo-
ğunlaşarak telif, tercüme ve tahkik eserler hazırla-
mak ve yayımlamak, TDV İslâm Ansiklopedisi’ni ya-
yına hazırlamak, konferans, seminer vb. ilmî toplan-
tılar düzenlemek, düzenlenmiş akademik programla-
ra temsilciler göndermek, araştırmacılar yetiştirmek, 
bu amaçla gerekli programları hazırlayıp uygulamak, 
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Metinde verilen tüm istatistiki bilgiler 
Şubat 2010 tarihi itibariyledir.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 30

III. FAALİYETLER

A) YAYIN FAALİYETLERİ

1. Ansiklopedi Çalışmaları
a) TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA)

Kurumun en önemli projesi olan 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklo-
pedisi, ülkemiz, İslâm dünyası ve bü-
tün ilim muhitlerine hitap eden kap-
samlı bir çalışmadır. Ansiklopedinin 
hazırlanmasında en çok dikkat edilen 
husus bilgilerin doğruluğu ve güveni-
lirliğidir. Çalışmalar aralıksız devam 
etmekte olup altı ayda bir cilt yayına 
hazır hale getirilmektedir. Şubat 2010 
sonu itibarıyla 39. cilt tamamlanmış 
olup, sonraki ciltlerin yayına hazır-
lık çalışmaları sürdürülmektedir. İlim 
heyetlerinden gelen teklif ve planla-
malar doğrultusunda ansiklopediye 
alınan maddelerin yazarlara sipari-
şinden yayımlanmasına kadar süren 
işlemler yaklaşık yirmi ilim dalına 
mensup 100’e yakın merkez ilim he-
yeti üyesi ve 1800 den fazla müellif-
le koordineli olarak yürütülmektedir.

Muhteva ve bibliyografya açı-
sından oldukça düzeyli olan eser, 
yurt içi ve yurt dışı ilim çevreleri-
nin büyük takdirlerini kazanmıştır.

b) İslâm Dini ve
 Kültürü Ansiklopedisi (İDKA)

Mütevelli Heyeti Orta Asya ve 
Balkanlar’daki Müslümanların ihti-
yaçlarını dikkate alarak Şubat 2006’da 
İslâm Dini ve Kültürü Ansiklopedisi adı 
altında 4 - 5 ciltlik bir dinî bilgiler an-
siklopedisinin hazırlanması ve bunun 
Rusça, Orta Asya Türk lehçeleri ile 
bazı Balkan dillerine tercüme edilme-
sine karar vermiştir. DİA tecrübesin-
den faydalanarak yaklaşık 1400 madde 
belirlenmiş, maddelerin mahiyeti, he-
nüz yazılmamış olanların telifi ve orta-
ya çıkacak son metnin tercümesiyle il-
gili olarak planlama yapılmıştır. 

kütüphane ve dokümantasyon ünitesi kurmak, yurt 
içinden ve yurt dışından intikal eden ilmî-dinî konu-
larda kamuoyunu aydınlatacak görüşler hazırlamak ve 
bunları yayımlamak üzere kurulmuştur. İSAM, İslâm 
kültür ve uygarlığı ile ilgili yaptığı araştırma, yayın, 
sempozyum, konferans, panel ve seminerlerle kuruluş 
amacını gerçekleştirmeye çalışmış ve uluslararası bir 
saygınlığa kavuşmuştur.

II. YERLEŞİM ve TESİSLER

İ stanbul Bağlarbaşı’ndaki kompleks; idari bina, 
kütüphane binası, araştırma binası ve sosyal 

tesis binaları olmak üzere dört bloktan oluşmaktadır. 
İdare binasında Başkanlık ve Genel Sekreterlik ve bi-
rimleri (Muhasebe, Personel ve İdari İşler, Yayın, Si-
pariş ve Takip Müdürlükleri) bulunmaktadır. Araş-
tırmacılar binasında araştırmacılar ile müellif re-
daktörlerimizin çalışma odaları, 275 kişilik konfe-
rans salonu ve seminer salonları mevcuttur. Kütüp-
hane binasında Kütüphane Müdürlüğü, dokümantas-
yon birimi, arşiv birimi (şer’iyye sicilleri) ile fotoko-
pi hizmetleri birimi ile aynı anda 300 okuyucunun 
faydalanabildiği açık raf sistemiyle hizmet veren kü-
tüphane mevcuttur. Bu blokta ayrıca teknik hizmet-
ler servisi, süreli yayınlar ve mübadele, satın alma 
birimleri ile cilt atölyesi ve mükerrer yayınların ve 
temin edilen eserlerin geçici olarak muhafaza edildi-
ği depolar bulunmaktadır. 

İslâm Araştırmaları Merkezi
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3. Süreli Yayınlar

a) İslâm Araştırmaları Dergisi 
Klasik İslâmî ilimlerin yanı sıra, 

tarih, edebiyat ve kültür alanların-
da telif makaleler, sempozyum, se-
miner ve konferans değerlendir-
melerini içeren İslâm Araştırmala-
rı Dergisi yılda iki sayı olarak ya-
yınlanmaktadır. İlk sayısı 1997 yı-
lında çıkan bu dergide makaleler 
gerek konusu gerekse takdim edi-
lişi bakımından özgün, İslâm dü-
şünce ve kültürüne bir katkı niteli-
ğindedir. Makalelerin Türkçe olma-
sı tercih edilmekle beraber muhtelif 
batı ve doğu dilleriyle kaleme alın-
mış makaleler de yayınlanmaktadır. 
Dergi’nin 20. sayısı Şubat 2010 iti-
bariyle yayımlanmıştır.

b) İSAM Bülteni
İSAM Bülteni, Kütüphane, An-

siklopedi ve Araştırma birimlerinin 
etkinliklerini duyurmak, yeni ku-
rumsal çalışmalar ve güncel geliş-
meler hakkında bilgi vermek, ku-
rum içi ve dışı burs, seminer, kon-
ferans ve sempozyum gibi bilimsel 
faaliyetleri duyurmak amacıyla üç 
ayda bir yayımlanmakta ve ücretsiz 
olarak dağıtılmaktadır. Aynı etkin-
liklerin uluslararası camiaya duyu-
rulması için yılda iki sayı olarak İn-
gilizce İSAM Bülteni (ISAM Bulle-
tin) neşredilmektedir. 2007 ve 2008 
yıllarında 4’er bülten çıkarılmıştır.

2009 Aralık ayı itibariyle İSAM 
Bülteni’nin 29. sayısı ile ISAM 
Bulletin’in 10. sayısı yayımlanmıştır. 

Bu ansiklopedide günlük hayatta ihtiyaç duyu-
lan öncelikli dinî bilgiler yer alacaktır. Bu çerçeve-
de temel inanç esaslarıyla ilgili maddeler; ilmihalle il-
gili olanlar; tefsir, hadis ve tasavvuf ilimlerinin ma-
hiyetini tanıtan temel maddeler; ahlâkî davranışlar-
la ilgili maddeler; itikadî ve amelî mezhepler; önem-
li tarikatlar, önemli gazveler ve önemli olaylar; müba-
rek mekanlar ve ibadetlerle ilgili yerler, peygamber-
ler, Hz. Peygamber’in ailesi, dört halife ve ashabın en 
önde gelenleri, peygamberler tarihinde öne çıkan şah-
siyetler; itikadî ve amelî mezheplerin kurucuları, on 
iki imam, örnek şahsiyetler ve bütün İslâm dünyasın-
ca tanınmış din âlimleri hakkında bilgi verilecektir.

2. Kitap Yayın Çalışmaları

İSAM Yayınları’ndan çıkan kitaplar, konu ve me-
tot bakımından özgünlük, dil bakımından sadelik ve 
anlaşılırlık, ilmî bakımdan doğruluk ve tutarlılık gibi 
özellikler göz önünde bulundurularak akademik bir 
arka planla hazırlanmaktadır.

Temel Kültür Dizisi, Doktora Tezleri Dizisi, 
Sempozyum-Panel Dizisi, Araştırma İnceleme Dizisi, 
Kaynak Eserler Dizisi, Derleme ve Tercümeler, Arşiv-
Katalog Dizisi, Süreli Yayınlar (İslâm Araştırmala-
rı Dergisi, İsam Bülteni, Yeni Gelen Dergiler ve İçi gibi 
kategorilerde yaklaşık yüze yakın kitap yayımlanmıştır. 
İSAM Yayınları’nı takip etmek ve satın almak isteyenler 
www.isam.org.tr adresinden kitaplara ulaşabilirler.
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tırmacılar yılda üç defa ilan edile-
cek olan söz konusu bu programa 
kısa ve uzun dönemler için -bir ay-
dan üç aya kadar- başvurabilirler.

Misafir Araştırmacı Progra-
mı hem İSAM’daki hem de ziya-
retçi araştırmacılar için zengin bir 
akademik ortam sağlamayı amaçla-
makta ve seminerler, konferanslar, 
tartışmalar vasıtasıyla bilimsel bilgi 
alışverişinde bulunmalarını hedefle-
mektedir. Teklif edilen sürenin so-
nunda, misafir araştırmacılar ken-
di projeleri ile ilgili bir tebliğ suna-
caklardır. İki tarafın da onayladı-
ğı durumlarda, misafir araştırmacı-
ların çalışmaları İslâm Araştırmaları 
Dergisi veya İSAM yayınları arasın-
da çıkacaktır.

1. İlmi Toplantılar

a) Konferanslar
Her yıl Ekim-Haziran ayla-

rı arasında İlmî Toplantılar Komis-
yonu aracılığıyla İSAM Aylık Kon-
feransları başlığı altında, seri kon-
feranslar düzenlenmekte olup, bu 
konferanslara yurt içi ve yurt dı-
şından tanınmış ilim adamları da-
vet edilmektedir. Şu ana kadar sa-
hasında tanınmış pek çok ilim ada-
mı din, bilim, felsefe, tarih, sanat ve 
edebiyat gibi çeşitli alanlarda konfe-
ranslara iştirak ederek görüş, biri-
kim ve tecrübelerini paylaşmıştır. 

c) Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak ta-

kip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; “İçindeki-
ler” sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan 
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayın fotoko-
pi yoluyla çoğaltılarak bütün ilâhiyat ve fen-edebiyat 
fakültelerine gönderilmektedir. İlk sayısı Şubat 1994’te 
yayımlanan bu derginin son olarak Ocak 2010 tarihli 
57. sayısı çıkmıştır.

B) ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

İ slâm Araştırmaları Merkezi’nin araştırmacı ye-
tiştirme programı çerçevesinde merkezin ku-

rulmasından önce TDV tarafından Almanya, İngiltere 
ve Fransa’ya gönderilen yüksek lisans ve doktora öğ-
rencileri ile ilgili yetki ve sorumluluk merkez idaresi-
ne verilmiş, daha sonra imtihanla seçilen öğrencilerin 
klasik İslâmî ilimler yanında siyaset, tarih, ekonomi, 
felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, ilimler ta-
rihi ve edebiyat gibi alanlarda çalışma yapmaları sağ-
lanmıştır. Doktora öğrenimlerini tamamlayanların bir 
bölümü halen merkezde araştırmacı olarak görev yap-
makta, bazıları da çeşitli üniversitelere geçerek akade-
mik çalışmalarını sürdürmektedirler. Çoğu doçent 13 
araştırmacı ve 10 araştırma uzmanı İSAM bünyesinde 
görev yapmaktadır. 

Merkezimiz araştırmacılarının araştırma projele-
riyle ilgili kitap ve makale çalışmaları devam etmekte-
dir. Bu çalışmaların yanı sıra çeşitli düzeylerdeki ilmî 
toplantıların düzenlenmesi de araştırma biriminin fa-
aliyetleri arasında yer almaktadır.

Ayrıca İstanbul’daki değişik üniversitelerde eğitim-
lerine devam etmekte olan Azerbaycan, Bosna Her-
sek ve Bulgaristan, Kosova ve Nijerya uyruklu yük-
sek lisans ve doktora öğrencilerine TDV tarafından 
burs verilmekte olup akademik çalışmalarının takiple-
ri İSAM tarafından yürütülmektedir. 

Doktora sonrası Misafir Araştırmacı Progra-
mı, İSAM’ın bir başka akademik çalışmasıdır. İslâmî 
ve sosyal bilimler alanlarında çalışmak isteyen araş-
tırmacılara İSAM’ın kütüphane ve diğer araştırma 
imkânları yanında çalışmalarına uygun bilimsel or-
tamı sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezimizin bu 
programı, aynı zamanda kurumlar arası ilişkileri geliş-
tirmek ve her geçen gün zenginleşen bilimsel bilgi bi-
rikimini paylaşmak amacına yöneliktir. Misafir araş-
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4) Molla Sadra ve Aşkın Hikmet Düşüncesi (31 Mayıs 
2006)

5) İslâmî Düşünce ve Uygulamada Değişebilir ve Değişe-
mez Olanlar (27 Ocak 2007)

6) Basında İslâm Algısı (21 Ekim 2009)
7) Amerika’da Müslümanlar ve İslâm Araştırmaları (18 

Aralık 2009)

d) Atölye çalışmaları
İSAM araştırmacılarının kişisel veya ortak pro-

je olarak düzenledikleri atölye çalışmaları, ilmî me-
selelerin derinlemesine ve serbestçe tartışılabilmesine 
imkân sağlaması bakımından akademik hayata önem-
li katkılarda bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından 
kurumlarla işbirliğine de açık olarak hazırlanabilen 
atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2009 sonu iti-
bariyle düzenlenen atölye çalışmaları şunlardır:
1) İslâm ve İnsan Hakları (17-21 Mayıs 2004)
2) İslâmî Düşünce ve Uygulamada Değişebilir ve Değişe-

mez Olanlar (25-26 Ocak 2007)
3) Literary and Historical Aproaches to The Qur’an and 

the Bible (2-12 Eylül 2007)
4) Türk Yazma Bilim (Kodikoloji) Çalıştayı (I) (16 Aralık 

2009)
5) Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anla-

şılması Konusunda Çağdaş Yaklaşımlar (18-19 Aralık 
2009)

b) Sempozyumlar
İSAM’da gerek Türkiye, gerekse 

İslâm dünyasındaki bilimsel faali-
yetlerin akademik düzeyde ele alın-
dığı çeşitli ulusal ve uluslararası ka-
tılımlı sempozyumlar gerçekleştiril-
mektedir. Bu kapsamda, 2008 sonu 
itibariyle aşağıdaki sempozyumlar 
düzenlenmiştir: 
1) İslâm Gelenek ve Yenileşme (22-23 

Nisan 1996)
2) İslâm ve Modernleşme (10-11 Ma-

yıs 1997)
3) Günümüz Dünyasında Müslüman 

Azınlıklar (9-10 Mayıs 1998)
4) Dünden Bugüne Osmanlı Araştır-

maları (24-25 Şubat 2001)
5) Modern Dönemde Dinî İlimle-

rin Temel Meseleleri (14-17 Nisan 
2005)

6) Geçmişten Geleceğe İbn Haldun 
(3-4 Haziran 2006)

7) XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk 
Medeniyeti ve Avrupa (24-26 Ka-
sım 2006)

8) AB Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi 
(9-10 Aralık 2006)

9) “Nizâm-ı Kadîm”den “Nizâm-ı 
Cedîd”e: Ölümünün 200. yılında 
III. Selim ve Dönemi (22-23 Ara-
lık 2008)

c) Paneller
2004 yılından itibaren ulusal ve 

uluslararası katılımlı paneller dü-
zenlemeye başlamıştır. 2008 sonu 
itibariyle düzenlenen paneller şun-
lardır:
1) Muhammed Hamidullah’ı Anma 

Toplantısı (21 Ocak 2003)
2) İslâm ve İnsan Hakları (17-21 Ma-

yıs 2004)
3) XXI. Yüzyılda İslâm Toplulukların-

da Demokrasi (21 Mayıs 2004)
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C) KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

TDV İslâm Ansiklopedisi çalışmaların ve diğer araştır-
ma- yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi için tam donanımlı ve modern tek-
niklerle çalışan bir kütüphane ve dokümantasyon üni-
tesine sahiptir. Yurt içi ve yurt dışında İslâm kültürü 
ve medeniyetiyle ilgili yayımlanan periyodik yayınlar 
bu birim tarafından takip edilerek maddeler için ge-
rekli dokümanlar hazırlanmaktadır. Bu çerçevede Tür-
kiye ve İslâm dünyası ile ilgili her çeşit basılı veya 
yazma eser barındıran kütüphane kataloglarının tek 
bir programla bilgisayar ortamına aktarma projesi de-
vam etmekte olup, şu ana kadar İSAM kütüphanesi-
nin bilgileri dahil 120 kütüphanenin yaklaşık 900.000 
kaydının aktarılması tamamlanmıştır. Bu proje saye-
sinde, daha önce varlığı bilinmeyen pek çok yazma 
eser ortaya çıkarılmakta ve akademik çalışma yapan-
lara ciddi bir zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

e) Seminerler
İSAM araştırmacıları, kendi birikim ve tecrübeleri-

ni akademik hayatın ilk basamaklarındaki kişilerle pay-
laşabilmek ve kurumumuzun imkânlarını ilim taliple-
rinin istifadesine sunmak amacıyla 2004 yılından itiba-
ren İslâm tarihi ve kültüründen batı düşüncesine kadar 
geniş bir yelpazede her biri yaklaşık sekizer hafta sü-
ren bahar ve güz seminerleri düzenlemektedir. Konu ve 
yaklaşım tarzı bakımından alanlarındaki lisans ve lisans 
üstü programlarını tamamlayıcı nitelikteki bu seminer-
lerin hem İSAM dışından yeni katılımcılarla, hem de 
farklı başlıklarla zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

İSAM’ın yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurumlar-
la yaptığı işbirliği neticesinde, özel ihtiyaçlara ve takvi-
me göre hazırlanan seminerler de düzenlenmektedir. 
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nasında müelliflere göndermek üzere kurulan Dokü-
mantasyon Servisi, tarihi itibariyle, yaklaşık 104.425 
cilt kitap ve 2.025 farklı isimde derginin 55.241 sa-
yısını taramış ve elde edilen dokümanları konularına 
göre dosyalamıştır.

28.02.2010 tarihi itibariyle Dokümantasyon 
Servisi’nde 17.417 doküman dosyası oluşturulmuş-
tur. Son derece muazzam bilgi hazinesi olan bu dos-
yalar araştırmacıların istifadesine de sunulmaktadır. 
Servisin yürüttüğü hizmetlerden bir diğeri ise ilim 
heyetlerinin ya da madde yazarlarının isteği üzerine 
kütüphanemizde bulunmayan bilgi ve dokümanları 
araştırarak temin etmesidir. Elde edilen dokümanlar 
gerektiğinde bu servis tarafından tercüme ettirilerek 
ilgililere ulaştırılmaktadır.

Merkezimizdeki tüm ilmî ve idari birimlerin yanı 
sıra kütüphaneye gelen araştırmacıların fotokopi ta-
lepleri karşılanmaktadır. 2010 yılının Ocak ayında 
okuyucu talebi ve iç hizmet için toplam 338.950 adet 
fotokopi çekimi yapılmıştır. 2010 yılı Ocak ayın-
da Şer’iyye Sicilleri’nden 79 araştırmacı, toplam 682 
defterden yararlanmıştır.

Öncelikle sosyal bilimlere ait tezler ele alınmak 
üzere, Türkiye üniversitelerinde yapılmış ve yapıl-
makta olan tezlerin tespiti ve bibliyografik künyeleri-
nin bilgisayara yüklenmesi projesi çerçevesinde Tez-
ler Veri Tabanı Programına 28.02.2010 tarihi itiba-
riyle toplam 241.386 tez künyesi yüklenmiştir. Ayrı-
ca 1953-2000, ve 2001-2007 yıllarına ait İlâhiyat fa-
kültelerinde yapılan tezlerin katalogu İSAM yayınları 
arasında yayımlanmıştır.

Ansiklopedi’ye madde yazan ilim adamlarının 
önemli bir kısmı ilâhiyat fakültelerinde görev yap-
maktadırlar. Bu müelliflerin kendilerine sipariş edi-
len maddeleri daha kısa sürede ve daha kaliteli ola-
rak yazabilmeleri için sahalarındaki kaynaklardan 
rahatça yararlanabilme imkanlarına kavuşmaları-
nın gerekliliği ortadadır. Mevcut İlâhiyat fakülteleri-
nin büyük bir kısmının yeni açılmış olması, eskileri-
nin çoğunun da yeterli bir kütüphaneye sahip olma-
maları gerçeğinden hareketle Vakfımız, bu fakültele-
rin kütüphanelerine değişik dönemlerde kitap yardı-
mı yapılmasını kararlaştırmış, bu işlerin yürütülmesi 
de Merkezimize havale edilmiştir. Bu çerçevede yapı-
lan kitap destekleme çalışmaları devam etmektedir. 
(Bu kapsamda, mükerrer ve kapsam dışı yayınlardan 
2009 yılında istekte bulunan 12 İlâhiyat Fakültesi, 1 
Diyanet Eğitim Merkezi ile 4 ayrı kuruma 9.139 cilt 
kitap gönderilmiştir.

İSAM Kütüphanesine satın 
alma, mübadele, bağış, fotoko-
pi v.b. yollardan kitap temin edil-
mektedir. Kütüphanemizde tüm 
işlemleri tamamlanarak kullanı-
ma sunulmuş kitapların sayısı, 
211.977’dir. Bu kitapların dil dağı-
lımı şu şekildedir: Türkçe: 103.187, 
Arapça: 51.761, İngilizce: 27.435, 
Osmanlıca: 9.463, Fransızca: 5.892, 
Farsça: 5.106, Almanca: 3.879, Ur-
duca: 914, Rusça: 882. 

Ayrıca, 7.400 adet mükerrer 
ve konu dışı kitabın künyeleri de 
depo programına yüklenmiş ola-
rak mübadele ve bağış için bekle-
tilmektedir. 780’i sürekli takip edi-
len 3.111 farklı dergiye ait yaklaşık 
130.000 sayı bulunmaktadır.

Kütüphanemize gelen kitaplar, 
toplu olarak alınan büyük koleksi-
yonlar hariç, ortalama 15 gün gibi 
kısa bir süre içinde işlemleri ta-
mamlanarak raftaki yerini almak-
tadır. Açık raf sistemiyle faaliyet 
gösteren kütüphane İSAM içindeki 
araştırma ve yayın faaliyetlerine alt 
yapı sağlamakla kalmamakta aynı 
zamanda doktora ve yüksek lisans 
öğrencileri ile öğretim üyelerine 
hizmet vermektedir. Çoğu yurt dı-
şından temin edilen, kıymetli ve 
birçok kütüphanede nüshası bulun-
mayan eserlere sahip kütüphane-
miz, bir çok araştırmacı için vazge-
çilmez konumdadır.

Kütüphaneye gelen araştırma-
cılar bilgisayarlardan tespit ettikle-
ri eserleri inceleyebilmekte ve ihti-
yaç duydukları bölümlerin fotoko-
pisini alabilmektedirler. Kütüpha-
nemizden 11.484 (günlük ortalama 
370 okuyucu) araştırmacı yararlan-
mış olup, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ile öğretim üyeleri ba-
zında üye sayımız 8.000’dir.

Ansiklopedi’de yer alacak mad-
deler hakkında önceden doküman 
hazırlayarak bu dokümanların fo-
tokopilerini maddelerin siparişi es-
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na dinî, ilmî, kültürel vb. basılı, ses-
li ve görüntülü yayınları planlama ve 
yürütme faaliyetlerini sürdüren TDV 
Yayın Kurulu Başkanlığının, aynı za-
manda çeşitli kültürel ve sanatsal faa-
liyetler de yapabilmesi için ismi Hazi-
ran 2009’da “TDV İlim, Kültür, Sanat 
ve Yayın (İLKSAY) Kurulu Başkanlığı” 
şeklinde değiştirilmiştir. Kurulun is-
minin değişmesiyle beraber “Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayın Kurulu Talimatı”, 
“Türkiye Diyanet Vakfı İlim, Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu Talimatı” ola-
rak yenilenmiştir. 

İLKSAY Kurulu bu talimat hü-
kümlerine uygun olarak görevi-
ne devam etmektedir. Vakfımızın 
İSAM dışındaki birimlerince yapı-
lacak ilim, kültür, sanat, eğitim, ya-
yın, konferans, seminer, açık oturum 
ve benzeri toplantılar, yarışmalar ve 
araştırmalar Kurul’un sorumluluğu 
altındadır. Vakfın yayın politikası-
nı tesbit etmek ve yapacağı işlerle il-
gili yıllık plan ve programları hazır-
lamakla yükümlü olan Kurul, İslâm 
Ansiklopedisi ve İSAM’ın yayınları 
dışında Vakıf adına yazılı, sesli, gö-
rüntülü yayınları incelemek; elektro-
nik ortamda internet siteleri, linkler, 
web sayfaları açma çalışmaları yap-
mak, bunları incelemek, inceletmek 
ve bunlar hakkında nihai görüş bil-

V akfımız Mütevelli Heyeti’nin 2005 Nisanı’nda 
Prof. Dr. M. Saim Yeprem başkanlığında, Prof. 

Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Prof. 
Dr. Recep Kılıç ve İrfan Yücel’den teşekkül ettirerek ye-
niden ihdas ettiği Yayın Kurulu, “Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayın Kurulu Talimatı” esaslarına göre Vakfımızın mis-
yonu doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır.

Zaman içinde kurul üyelerinde değişiklikler ya-
şanmıştır. Bu meyanda Yayın Kurulu Üyesi olarak gö-
rev yapmakta iken 2008 yılı başında Diyanet İşleri Baş-
kan Yardımcılığı’na atanan Prof. Dr. Mehmet Emin 
Özafşar’ın istifası ile boşalan Yayın Kurulu Üyeliğine, 
1 Mart 2008 tarihi itibarıyla Prof. Dr. Bünyamin Erul 
getirilmiştir. Yine Mart 2009’da Yard. Doç. Dr. Nec-
det Subaşı’nın da Kurul Üyeliğine getirilmesiyle, Yayın 
Kurulu’nun sayısı, bir başkan ve beş üye olmak üzere, 
toplam altı kişiye ulaşmıştır.

Yayınlarımızın ürün portföyünün genişletilmesi, ka-
litesinin yükseltilmesi ve profesyonel anlamda bir ya-
yıncılığın gerçekleştirilebilmesi amacıyla Vakfımız adı-
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dirmek görevlerini de üstlenmiştir. 
Ayrıca eşitli konularda eserler hazır-
lamak, hazırlatmak, tercüme ettir-
mek ve bunların yayımlanması için 
programlar yapmak; müellif, müter-
cim, araştırmacı, yapımcı ve sanatçı 
kişileri tesbit etmek ve bunlarla irti-
bat ve işbirliği sağlamak da Kurulun 
görev sahası dâhilindedir.

Bugüne kadar Vakfımızın misyo-
nu doğrultusunda pek çok eseri de-
ğerlendiren, gerek gördüklerini uz-
manlara incelettiren Kurul, belirle-
nen kriterlere uygunluğunu tespit et-
tiği eserleri Mütevelli Heyeti’ne sun-
muştur. Mütevelli Heyet’in onay ver-
diği eserleri de Yayın Matbaacılık ve 
Ticaret İşletmesi’ne intikal ettirmiş 
ve böylece birçok eseri okuyucusuy-
la buluşturmuştur.

İLKSAY Kurulu ayrıca hayata 
geçirdiği çeşitli projelerle Vakfın ya-
yın portföyünün daha da zenginleş-
tirilmesini hedeflemiştir. Bu hedef 
doğrultusunda geliştirilen projeler 
şunlardır:

A) Din Büyükleri Serisi Projesi

Daha önceki kurullarca çalışmala-
rı başlatılan bu seri, İLKSAY Kurulu 
tarafından da devam ettirilmiştir. Ya-
pılan çalışmalar sonucu bugüne ka-
dar;
1. Ebu Eyyüb El-Ensari
 (Doç. Dr. Ünal Kılıç)
2. Cüneyd-i Bağdadi
 (Prof. Dr. Süleyman Uludağ)
3. Cafer-i Sadık
 (Dr. Mehmet Atalan)
4. Ahmet b. Hanbel
 (Prof. Dr. Ferhat Koca)
5. Molla Hüsrev
 (Prof. Dr. Ferhat Koca)
6. Zeyd b. Ali
 (Prof. Dr. İsa Doğan)
isimli eserler neşredilmiştir. Bunların 
dışında sipariş edilen pek çok din 
büyüğünün eserleri de en kısa süre-
de neşredilecektir.

B) Din Büyükleri Serisi Edebî Biyografi
 Roman Projesi

Din Büyükleri Serisinde yer alan eserlerin, ortalama 
okur seviyesine göre, edebî biyografi roman tarzında da 
okuyucuyla buluşturulması amacıyla böyle bir proje ça-
lışması başlatılmıştır. Bu seri içinde de;

1. Hacı Bektaş-ı Velî (Emine Işınsu)
2. Şeyhülislâm Yahya Efendi (Ayla Abak)
3. Hak Çalabım (Mehmet Önal) isimli romanlar 

neşredilmiştir.
Ayrıca;

1. Mevlânâ (Ayla Abak) (Roman yazılmış ve incele-
meden geçmektedir)

2. İmam Matüridi (Doç. Dr. Hülya Alper)
3. İstanbul’un Sultanı Ebu Eyyüb El-Ensari (Dr. Haf-

sa Fidan)
4. Aziz Mahmud Hüdaî (Ayşe Uçkan)
5. Ahmet b. Hanbel (Dr. Şenol Korkut)
6. Cafer-i Sadık (Elif Arslan) 
7. Ariflerin Tacı Cüneyd-i Bağdadi (Lamia Levent) 
8. Zeyd b. Ali (Prof. Dr. İsa Doğan) 
9. Molla Hüsrev (Yard. Doç. Dr. Nesime Ceyhan) ro-

manları da sipariş edilmiştir.

C) Anadolu Halk Klasikleri Serisi Projesi

Farklı inanç gruplarının klasikleri başta olmak üzere 
dinî-ahlâkî düşünce eserleri, sanat eserleri ve edebiyat 
yapıtlarından oluşan “Anadolu Halk Klasikleri” üst baş-
lıklı bir seri eser hazırlanması projesi kapsamında baş-
latılan Alevi-Bektaşi Klasikleri Dizisi içinde;
1. Tefsir-i Besmele
2. Makalat 
3. Velayetname 
4. Dâr Kitabı 
5. Erkânnâme 1 
6. Dastân-ı İbrâhim 
7. Kitab-ı Cabbar Kulu
8. Hızırname
9. İlm-i Cavidan
10. Dilgûşa
isimli klâsikler, orijinal metni, günümüz alfabesi ile 
okunuşları ve sadeleştirilmiş şekilleri bir arada yayım-
lanmıştır. Ayrıca;
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3. Risale fî İlmi’l-Ahlâk, Risale fî’s-
Saâde / İbn Sîna Çev.: Dr. Fatih 
Toktaş

4. Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları/Ah-
med Naîm Çev: Prof. Dr. Recep 
Kılıç

isimli klâsiklerin baskı kararı alınmış 
ve neşir hazırlıklarına başlanmıştır. 

Ayrıca;
1. Mâverdî’nin Edebü’d-Dünyâ ve’d-

Dîn’i, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’ya
2. Adududdîn el-Îci’nin Ahlâk-ı 

Adudiyye’si, Prof. Dr. İlyas 
Çelebi’ye 

3. Fârâbî’nin Tahsîlu’s Saâde, Fusûl 
müntezaa fi ilmi’l-ahlâk ve el-
Fikru’l Ahlâkiyyu’l-Arabî isimli 
eserleri,Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’ya 

4. İbn Miskeveyh’in Tehzîbu’l-
Ahlâk’ı Doç. Dr. Mustafa 
Sinanoğlu’na sipariş edilmiştir.

E) YARIŞMALAR

İLKSAY Kurulu göreve başladı-
ğından beri “Kutlu Doğum Haftası 
İslâm Araştırmaları Ödülü” yarışma-
larını yeniden canlandırmıştır. Yarış-
ma kapsamında bugüne kadar şu ya-
rışmalar ilân edilmiştir.

a) Bilimsel Araştırma Yarışması 
(2007)

b) Tarih, Toplum ve Düşünce Araş-
tırması (2007)

c) 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası 
İslâm Araştırmaları Ödülü Yarış-
ması: 

d) 1. 2009 Yılı Kutlu Doğum Hafta-
sı İslâm Araştırmaları Ödülü Ya-
rışması.

 2. 2009 Yılı Kutlu Doğum Hafta-
sı Na’t Yazma Yarışması.

 3. 2009 Yılı Kutlu Doğum Hafta-
sı Biyografik Roman Yazma Ya-
rışması.

e) 2010 Yılı Ödüllü Yarışması.

1. Sarayname
2. Fütüvvetname-i Tarikat
3. Muhammed b. Hanefiyye Cengi
isimli klâsiklerin Mütevelli Heyet’çe baskısına ka-
rar verilmiş olup, neşir hazırlıkları devam etmektedir. 
Bunların dışında bu dizi içinde;
1. Buyruk–1
2. Buyruk–2
3. Maktel-i Hüseyin
4. Erkanname-2
isimli klâsiklerin de neşredilmesi plânlanmıştır.

Bu eserlerin sadeleştirilmiş kısımlarının ayrıca ya-
yımlanarak hacminin küçültülmesi ve böylece daha 
geniş kitlelere ulaştırılması da karara bağlanmıştır.

D) Ahlâk Klâsikleri Serisi Projesi

Bu seri için sipariş edilen;
1. Risale fi’l-Hîle li Def ’il-Ahzân / Kindî Çev.: Prof. 

Dr. Mustafa Çağrıcı 
2. Müdâvâtü’n-Nüfûs/ İbn Hazm, Çev.: Prof. Dr. 

Mustafa Çağrıcı  



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ 39 >www.diyanetvakfi.org.tr

G) KONULU HADİS PROJESİ

B urada Türkiye Diyanet Vakfının şu anda yü-
rütmüş olduğu en önemli projelerden biri 

olan konulu hadis projesinin amaçlarını, işleyiş tarzını 
ve hangi aşamada olduğunu anlatacağız:

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinin sözlü 
veya yazılı bir şekilde ifadesi demek olan “Hadis”, baş-
ta din olmak üzere, bilgi, kültür ve medeniyetimizin 
temel kaynaklarından birisini oluşturur. Sahabeden 
itibaren başlayıp, günümüze kadar İslâm alimlerinin 
hadisleri anlamaya yönelik ortaya koydukları çalışma-
ların ne denli zengin ve değişik olduğu ortadadır. An-
cak onların, özellikle hadislerin anlaşılmasına yöne-
lik derli toplu, metodik, sistematik yöntemler olduğu-
nu, bu husustaki çabalarında yeterince muvaffak ola-
bildiklerini söylemek de mümkün gözükmemektedir. 
Merhum Muhammed Gazzali’nin yerinde tespitiyle: 
“İslâm toplumu, tarih boyunca Hadis ve Sünneti yanlış 
anlamaktan çektiğini, uydurulan binlerce hadisten çek-
memiştir.” Dolayısıyla inançtan ahlâka, ibadetten mu-
amelata, ilimden irfana, sosyal hayattan siyasete, kül-
türden medeniyete kadar hayatın her alanı ile ilgili 
olarak hadislerin, İslâm’ın genel prensipleri, Kur’an’ın 
belirleyiciliği, Sünnetin rehberliği, akl-ı selimin veri-
leri, delillerin gerekçeleri, geleneğin tecrübe ve öğreti-
leri, Müslümanların maslahatları, günümüzün şartları 
ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak bütüncül bir 
yaklaşım içerisinde anlaşılması ve çağdaş problemle-
rimize çözümler üretilmesi şarttır. Böyle bir hizmetin 
gerçekleştirilebilmesi için de, makul ve yeterli bir me-
todolojiye ihtiyacın olduğu açıktır.

Modern döneme gelinceye kadar, asırlarca İslâm 
alemindeki hayat standardı pek değişmemişti. Ancak 
son 1-2 asır, öncesindeki 12 asırdan o kadar farklıdır 
ki, yaşanan değişim, ortaya çıkan problemler, tartışılan 
konular ister istemez, Kur’an’ın tefsirine, Hadis ve Sün-
netin yorumuna, Fıkıh meselelerinin yeniden gözden 
geçirilmesine sebep oldu. Modern dönemde bilhassa 
Globalleşme sürecinde dünyamız küçücük bir köy ha-
line dönüştü. Artık Müslümanlar, dünyanın batısından 

F) KUR’AN-I KERİM’İN 
NÜZULÜNÜN 1400. YILI 
ETKİNLİKLERİ

İLKSAY Kurulu, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Vakfımız işbirliğiyle 
kutlanması amacıyla Kur’an’ın nü-
zulünün 1400. yılı etkinlikleri kap-
samında, 2010 yılı Kutlu Doğum 
Haftasında da düzenlenecek olan 
“Kur’an ve Hz. Peygamber” konu-
su dâhil, Kuran’ı Kerim’in mesajı-
nı olabildiğince geniş kitlelere ulaş-
tırmak, anlama ve yorumlama ko-
nusundaki katkılara destek vermek, 
farklı açılım ve eğilimleri tartışmaya 
açmak, Kur’an-ı Kerim hakkındaki 
genel geçer yargılar, izlenim, korku 
ve abartılar karşısında onun ruhuna 
uygun yeni ve geliştirici yaklaşımla-
rın öne çıkmasına fırsat vermek, bu 
doğrultuda geliştirilebilecek açılım-
ların neşv’ü nema bulmasına vesi-
le olmak için kültür coğrafyamızın 
hemen her yerinde hayata geçirile-
cek bir dizi etkinlik planlamıştır. Bu 
planlama çerçevesinde hazırlanan 
dokümanlar, bu amaçla oluşturulan 
Tertip Heyeti Başkanlığına ulaştırıl-
mıştır.
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1. Sahîh-i Buhârî
2. Sahîh-i Müslim
3. Muvatta-i Mâlik
4. Sünen-i Ebû Dâvud
5. Sünen-i Tirmizî
6. Sünen-i Nesâî
7. Sünen-i İbn Mâce
8. Sünen-i Dârimî 
9. Müsned-i Ahmed b. Hanbel 
10. Musannef-i Abdurrezzak
11. Musannef-i İbn Ebî Şeybe
12. Ebû Dâvud et-Teyâlisî’nin Müsned’i
13. Beyhakî’nin Sünenu’l-Kübrâ’sı
14. Tirmizî’nin, Şemâil’i
15. Buhârî’nin Edebu’l-Müfred’i
16. Taberânî’nin el-Mu’cemu’l-Kebîr’i
17. Sünen-i Dârekutnî
18. Hâkim’in Müstedrek’i
19. Beyhakî’nin Ma’rifetü’s-Sünen ve’l-Âsâr’ı

Daha sonra, her rivayet tek tek 
değerlendirilerek ilgili konuyla iliş-
kilendirilmek suretiyle konularına 
göre yeniden tasnif edildi. Bu ame-
liye, rivayetlerin farklı varyantları-
nı bir araya getirdiği gibi, konuyla il-
gili farklı rivayetlerde yer alan ayrın-
tıları, rivayetin tarihsel arka planı-
nı, rivayetin sahabiler tarafından na-
sıl anlaşıldığını ve nasıl uygulandığı-
nı gösteren ipuçlarını bir arada gör-
me imkanı sağladı. Ayrıca tarih, tef-
sir, edebiyat ve siyer kitaplarına da-
ğılmış olan bilgiler de, kitap tam ola-

doğusuna kadar birçok ülkesindeki diğer din, kültür 
ve medeniyetin mensuplarıyla birlikte yaşamaktaydı ve 
yazarlar, sadece Müslümanları değil, “ötekini” de dikka-
te almak zorundaydı.

Bütün bu gelişmeler, Kur’an ile birlikte İslâm’ın te-
mel iki kaynağından biri olan Sünnet ve Hadislerin 
yeniden okunmasını, anlaşılmasını zorunlu kılmaktay-
dı. Bu yeni okuma tarzı, metodik, temel ilkeleri önce-
leyen, Kur’an, Sünnet ve sîret çerçevesinde belli kriter-
lerin öne çıktığı bir “üst okuma” olmalıydı. Toplumda 
oluşan beklentiyi ve ihtiyacı fark eden Diyanet İşleri 
Başkanlığı yetkilileri, bunun önemini kavrayan ve ih-
tiyaç olarak gören İlahiyat Fakültelerindeki hadis ho-
calarıyla istişare toplantıları düzenledi. Öncelikle top-
lumun nelere ihtiyaç duyduğu ve yaşadıkları problem-
ler gözden geçirildi; ardından da çalışma tarzı üzerin-
de bir mutabakat sağladı ve oluşturulacak metin biçi-
mi şekillendirildi. 

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için internet orta-
mında, zaman ve mekan bağımlılığını ortadan kaldı-
racak bir sistem kuruldu ve online haberleşme ağı te-
sis edildi. Böylece Türkiye’deki 25 İlahiyat Fakültesin-
den 100 kadar akademisyenin fiilen katıldığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığının rehberlik yaptığı ve Türkiye Diya-
net Vakfının finanse ettiği ortak bir faaliyet olan Ko-
nulu Hadis Projesiyle ilgili çalışmalar başlamış oldu. 

İnternet ortamında oluşturulan sisteme, klasik ha-
dis kaynaklarında yer alan tüm rivayetler, konuları 
dikkate alınmaksızın kaydedildi. Bugün itibariyle sis-
teme kaydedilen 203. 675 hadis şu kaynaklardan oluş-
maktadır:
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4. Eser, ortalama okura hitap edeceğinden, açıklama 
sırasında teknik hadis meselelerine ve bilimsel tar-
tışmalara girilmeyecektir.

5. Hadis alanındaki akademik ve düşünsel bütün 
problemlere çözüm getirmesi beklenen bir eser ol-
maktan ziyade hadis kültürünü ve Nebevi öğretiyi 
yansıtan bir çalışma olacaktır.

6. Eserde, her konunun başında zikredilecek (serlev-
ha) hadisler, muteber kaynaklardan seçilecek, sa-
hih/makbul rivayetlerden oluşacak, konunun özü-
nü yansıtacak kısa ve mesaj verici nitelikte olacak-
tır. 

7. Rivayetlerin muhtelif versiyonlarında nakledilen 
metinler bir arada düşünülerek edebi bir üslupla 
değerlendirilme yoluna gidilecektir. 

8. Konu yazımında, ilgili bütün rivayetlerin kulla-
nılması ve onlara işaret edilmesi gerekmemekte-
dir. Ancak rivayetlerdeki anlam grupları da ihmal 
edilmemelidir.

9. Konu yazımında, mümkün olduğu nispette 
sebeb-i vurutla ilgili veriler dikkate alınarak riva-
yetlerin serüveni yansıtılacak; siyasi, kelami, fıkhi 
vb. tarihsel tartışmalar metne doğrudan yansıtıl-
mayacaktır. 

10. Rivayetlere tarihsel süreç içerisinde getirilen yo-
rumlar dikkate alınacak; yanlış anlama ve yorum-
lamalar söz konusu ise dolaylı bir üslupla tashih 
edilecek; ancak güncel değeri olmayan mesele ve 
yorumlara yer verilmeyecektir.

11. Muhtevanın anlaşılması açısından önem taşıyan 
râvilerle ilgili kısa bilgiler, konu bütünlüğünü boz-
mayacak biçimde metne yansıtılacaktır. 

12. Konunun işlenişinde öncelikle hadislerin hadisle 
tahlili ve yorumlanması yöntemi takip edilecektir. 

13. Hadisler değerlendirilirken temel dini metinlerin 
birbirleriyle olan irtibatı dikkate alınacak; özellikle 
Kur’an-Hadis, Sünnet-Sîret birlikteliği metne yan-
sıtılacaktır. 

14. Çelişkili gözüken hadislerin, tarihin testine da-
yanmasını sağlayan zihinsel ve kültürel arka planı 
dikkate alınarak izah ve uzlaştırılma yoluna gidile-
cektir.

rak girilmemiş olmasına rağmen sis-
teme dahil edildi. Böylece bizzat ha-
dislerden hareketle dört binden faz-
la konu tespit edilmiş oldu. Sisteme 
dahil edilen rivayetleri ve ilişkilerini 
görebilmek için gelişmiş bir arama 
motoru ve açılır pencerede konulara 
ilişkin indeksler düzenlendi.

Daha sonra bu konular ken-
di içlerinde gruplandırılmak suretiy-
le, dört yüze yakın ana başlık altın-
da toparlandı. Her bir konuya ilişkin 
rivayetler elektronik poşetler halinde 
hazırlanmak suretiyle araştırmacıya 
hazır doküman olarak takdim edildi. 
Araştırmacı seçiminde konuyu daha 
önce çalışmış olmasına dikkat edil-
mesine rağmen, konuyla ilgili bir li-
teratür hazırlanarak bunları yeniden 
görmesi kendisinden talep edildi. 

Neticede metinlerden hareketle, 
hayatın tümünü kapsayan 8 bölüm-
den ve 400’e yakın alt başlıktan olu-
şan şu içerikte bir eser tasarlandı:

Mukaddime
1. Allah-Alem, İnsan ve Din
2. Bilgi
3. İman
4. İbadet
5. Ahlâk
6. Sosyal Hayat
7. Kültür ve Medeniyet
8. Ebedi Hayat, Ahiret

Hadis Projesi Genel İlkeleri
1. Eser toplumsal ihtiyaçları dikka-

te alan, şekil, içerik ve tasarım 
bakımından özgün bir çalışma 
olacaktır. 

2. Hadis alanındaki birikimi günü-
müz insanına taşımayı hedefle-
mektedir. 

3. Esere giriş mahiyetinde, yönte-
me, teknik konulara ve termi-
nolojiye açıklık getiren bir mu-
kaddime hazırlanacaktır. 
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yansıtılması, başlık teklifi sunması, 
serlevha hadisleri seçmesi, Kur’an-
Sünnet-Siret bütünlüğünü gözet-
mesi, rivayetlerin izinin sürmesi, 
yan okumalar yapması, bütün bun-
lardan sonra da metni oluşturma-
sı istenmektedir. Başarılı kabul edi-
len metnin iyileştirilmesine yönelik 
şöyle bir süreç başlatılmaktadır.

l Teknik Okuma: Bilim kurulun-
dan bir hocamızla hazırlık aşa-
masında görevlendirilen bir 
araştırmacı birlikte okumakta ve 
yazıyı notlandırmaktadır.

l Hazırlık: Görevlendirilen araş-
tırmacı tarafından gerekli katkı-
lar yapıldıktan sonra bilim ku-
rulundan ilgili hocanın değer-
lendirmesine sunulmakta ve son 
düzeltmeler yapılmaktadır.

l İlmî Redaksiyon: Tamamlanmış 
yazının başka bir bilim kurulu 
üyesi tarafından tekrar okuna-
rak yazı olgunlaştırılmaktadır.

l Son Okuma: Yazının son oku-
masının yapılması ve bu doğrul-
tuda metin nihai halini almak-
tadır.

l Edebî Redaksiyon: Konula-
rın tamamlanmasının ardından 
edebi redaksiyonunun yapılma-
sı için iki edebiyatçıya verilecek 
ve Türkçe açısından gerekli ru-
tüşler yapılacaktır.

l Bilim kurulu üyeleri toplu ola-
rak bütün kitabı okuyacaklar ve 
başlıklar, tekrarlar ve muhtemel 
çelişkiler varsa giderilecektir.

l Bütün bu aşamalardan sonra, 
eser önce incelenmesi ve onay-
lanması için Din İşleri Yüksek 
Kurulu’na, ardından da basılma-
sı için DİB Yayın Dairesine tes-
lim edilecektir.

l Eser, kitabın değerinde yaraşır 
prestij bir baskıyla piyasaya sü-
rülecektir.

l Farklı düzeyleri bulunan proje 
2010 sonunda tamamlanacaktır. 

15. Hadislerdeki değişken ‘vasıta’ ile sabit ‘gaye’ birbi-
rinden ayırt edilecek; başka bir deyişle meseleler 
araç-amaç ölçütleriyle ele alınacaktır. 

16. İllet ve hikmetleri dikkate alan bir bakış açısıyla 
rivayetlerden sonuçlar çıkarılacaktır. 

17. Sünnetin bireysel ve toplumsal olan boyutuyla, ev-
rensel ve tarihsel olan boyutlarının dikkate alına-
caktır. 

18. Konuyla ilgili farklı rivayetler ve rivayetlerin farklı 
varyantları konuyu kavramayı kolaylaştırdığı gibi, 
farklı değerlendirme ve açılımlara da kapı aralaya-
caktır. Bu nedenle, rivayetlerin tamamını özümse-
yerek kuşatıcı bir biçimde değerlendirmek gerek-
mektedir. 

19. Hadislerin yorumlanması sırasında klasik hadis 
kaynaklarının yanında, İslâm kültüründe ortaya 
çıkan şerhler, erken dönem siyer-megazi, edebiyat, 
ahlâk, tasavvuf vb. literatürden yararlanılacaktır. 

20. Hadisler yorumlanırken ilgili olduğu konuya göre, 
dil, edebiyat, felsefe, tarih, hukuk, ahlâkî vb. bi-
limlerin verilerinden, uzman kişilerden yardım 
alınarak, istifade edilecektir. 

21. Rivayetlerin güncel düşünce ve bilimsel verilerle il-
gileri kurulacak; ancak bugünün algısıyla geçmişi 
tasavvur etmekten ve aşırı yorumdan sakınılacaktır. 

22. Eserde kullanılan dil, sade, anlaşılır ve akıcı ola-
caktır.

23. Hadis metinlerinin çevirisi günümüz Türkçesi’yle 
yapılacaktır. 

24. Konuyla ilgili yapılan orijinal çalışmalara işaret 
edilecektir.

Bu ilkeler çerçevesinde yürütülen makalelerin ya-
zımında yazar ve konu üst kurul tarafından ya da ya-
zardan gelen taleple tayin edilmektedir. Bu hususta, 
yazarların daha önce yaptıkları çalışmalar doğrultu-
sunda hangi yazarın, hangi konuyu daha başarılı bir 
şekilde yazabileceği dikkate alınmaktadır. Konu ile il-
gili belli bir çerçeve çizildikten ve tedahüller olmama-
sı için o konuyla ilişkili diğer konulara işaret edildik-
ten sonra, konuyla ilgili bir okuma listesi yazılarak ya-
zara sipariş edilmektedir. Yazara, yazacağı konunun 
tahmini hacmi ve ne kadar zaman içerisinde yazacağı 
da bildirilmektedir. Konu ile ilgili veritabanında tasnif 
edilen hadisleri indirmesi için elektronik zarfa ulaş-
ması için şifre ile birlikte daha önce yazılmış birkaç 
örnek metin verilmektedir. Konunun yazılması esna-
sında gönderilen poşetin taranması, kişisel birikimin 
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telerinde görev yapan 100’e yakın hadis hocasının ka-
tıldığı bir projedir. Aynı zamanda, ilahiyat fakültele-
ri, DİB ve TDV’ın işbirliğiyle yürütülmektedir. Proje-
de sürekli olarak kadroları DİB’nda olan 15 araştırma-
cı uzman çalışmaktadır.

Bu eser, bir fıkıh kitabı, bir ansiklopedi ya da çe-
şitli konuların tartışıldığı ilmi makalelerin yer aldı-
ğı ilmi dergilerden tamamen farklı olup, Hz. Peygam-
berin getirdiği mesajı, günümüz insanına taşımayı he-
deflemektedir.

Yaşadığımız çağın gerçekliğini, edebi zevkini, 
hassasiyetini, niteliğini dikkate alan, bir perspektif 
eseri olacaktır. Tek tek problemlere çözüm verme-
yecek ama okuyanlarda problemleri çözme nosyo-
nu oluşturmayı hedefleyen bir çalışma sunulacaktır. 
Ortalama okura hitab eden bir eser olmakla birlik-
te, bilimsellikten ödün verilmeyecektir.

Şu anda proje kapsamında yazılmış konuların ilmi 
ve edebi redaksiyonu ile son okuması yapılmaktadır.

l Proje ilk önce 6 ciltlik bir ki-
tap olarak Türkçe yayınlanacak, 
daha sonra Almanca, Rusça ve 
İngilizce gibi çeşitli dillere de 
çevrilecektir. 

Ortaya çıkacak eser, şekil, içe-
rik ve tasarım bakımından özgün bir 
çalışmadır. Her yazı, konu ile ilgi-
li başlık altında sahabî ravisi ile bir-
likte Arapça metinleri, Türkçe çevi-
risi ve Hadisin kaynaklarının verildi-
ği hadislerle başlayacaktır. Ardından 
okuyucuyu konuya çekecek konuyla 
doğrudan ilgili bir tahkiye veya tas-
vir ile metin kısmına geçilecektir. 

Türkiye’nin hadis alanındaki bi-
rikimini aktarmaya çalışan bir ça-
lışmadır. Türkiye’deki ilahiyat fakül-

“İLKSAY Kurulu, gerek yürüttüğü projelerle ve gerekse çeşitli yollarla
Vakfımıza gönderilen eserleri değerlendirmeye ve böylece Vakfımızın misyonu doğrultusunda

ilim ve kültür hayatımıza nitelikli eserler kazandırmaya devam etme azmini yarınlara
taşıma düşüncesindedir.”
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Yıl 1982...
Ankara’da kış var. Hava so-

ğuk... Emek verilen, umut bağlanı-
lan Ankara’nın Bayındır Sokağın-
da küçük bir mekan... Kısa künye-
si Bayındır Sokak 55 numara... Me-
kanın küçük olduğuna, havanın so-
ğuk olduğuna bakmayın siz, hedef 
büyük...

Bu milleten aldığı enerjiyi yine 
bu millete döndürmeyi hedef edi-
nen Türkiye Diyanet Vakfınca, mil-
letimizin kültür hayatına katkı sağ-
lamak amacıyla Yayın Matbaacılık 
ve Ticaret İşletmesi kurulur. 
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Takvimler 1983 yılını gösterdi-
ğinde, ilk yayınevimiz Ankara Ne-
catibey Caddesi girişindeki Ankara 
Han’da faaliyete geçer. Bu yayınevle-
rini, 1988 yılında Aydın, 1989 yılın-
da Cağaloğlu, 1990 yılında ise Ada-
na Yayınevlerimiz takip eder. Bu-
gün sayıları 21’e ulaşan yayınevi ve 
şubelerimizde, binlerce basılı, ses-
li, görüntülü yayın kitap dostlarıyla 
buluşmaktadır.

En son durağımız Sivas oldu, 
hedefimizde Eskişehir, Bursa, Gazi-
antep ve diğerleri var..

Bir yanda matbaacılık, diğer 
yanda yayıncılık hizmetleri devam 
ederken yayın sayısı da hızla art-
makta, birbirinden güzel ve içerik-
li yayınlar milletimize kazandırıl-
maktadır. Hazırlanan bu yayınları 
Anadolu’ya ulaştırabilmek için tur-
ne faaliyetine başlanılır ve Anado-
lu toprakları karış karış dolaşılır... 
Amaç bir kişinin daha fazla okuma-
sıdır..

1982 yılında kâğıda hayat ver-
me aşkıyla yola çıkan hizmet kerva-
nı artık kabına sığmamaktadır. Ba-
yındır Sokakta bir bodrum katın-
da başlayan hizmetin daha büyük 
mekânlara taşınması gerekmekte-
dir. Takvimler 1993 yılını gösterdi-
ğinde Dikmende Rıfat Börekçi Ca-
miinin altındaki yere matbaa bölü-
mü taşınır.

Yıl 1983...
Yol uzun, hedef büyüktür. Bu milletin okumaya 

ihtiyacı vardır... Artık kâğıda hayat verme zamanıdır. 
Kitaplar neşredilmeli, neşredilen bu yayınlar okuyu-
cu ile buluşturulmalıdır. Bunun için ilk baskı makine-
si alınır. 

      “Kâğıda
    hayat verme aşkıyla
     yola çıktık...”

İşletmemizin ilk ofset
baskı makinesi
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letimizin kültür hayatına katkı sağ-
lamaktayız...

200 m2 alanda başladığımız hiz-
meti bugün 4.500 m2 alanda sür-
dürüyoruz. Daha dün birken bu-
gün 21 olduk... Ve ülkemizin dört 
bir yanında 140’ın üzerinde çalışa-
nımızla hizmet veriyoruz. 

Daha dün bir makinemiz var-
dı, bugün son teknoloji makine-
lere sahip olduk ve bunları sadece 
bu millete hizmet edebilmek için 
yaptık. Daha dün 1 aracımız var-
dı, bugün 30’un üzerinde aracımız 
var... 

Hedefimiz belli. İnsanımız oku-
malı... Çünkü; medeniyetler kitap-
la inşa edilmektedir. Hedefimiz bel-
li; ülkeler kitapla, okuyan insanı ile 
kalkınmaktadır.

Belki zaman oldu tökezledik... 
Zaman oldu duraksadık... Ama Ba-
yındır Sokağı hiç unutmadık... Hep 
ayağımıza göre yorganımızı uzat-
tık... Az gittik, uz gittik ama dağla-
rı aşarak gittik.

Çeyrek asırlık tecrübe ve biri-
kimimizi gelecek nesillere taşımak 
için gayret ediyor, yayınevlerimiz 
için yeni konsept çalışmaları yapı-
yoruz. İlk defa Denizli Yayınevi-
miz ile başlayan bu yeni raf konsep-
ti, Sıhhiye Yayınevimizde zirve yap-
mıştır. 

“Bana bir harf öğretenin köle-
si olurum” sözünü kendimize düstur 
ediniyor ve her yıl kitap kampanya-
ları düzenliyoruz. Bu kampanyalar-
da onlarca yayınımıza %55-60’lara 
varan indirimler uyguluyor, milyon-
larca baskı yapıyoruz. 

Geçmişimize katkıyı görev sayı-
yor yeni yayınlar neşrediyor ve Sa-
fahat gibi muazzam bir eseri bu 
millete armağan ediyor, insanımı-
zın kütüphanesine katabilmek için 
kampanyalar düzenliyoruz..

Diyanet Vakfı ilk defa profesyonel matbaacılar li-
gine adım atmak üzeredir. Yapılması gereken bellidir... 
Daha hızlı, daha donanımlı makineler satın alınmalı 
ve hizmete hız verilmelidir. 

Tarihler 1993 yılını gösterdiğinde İşletmemiz, 
70x100 ebatlı ilk ofset baskı makinesini satın alır. Za-
man durma zamanı değildir, çağa ayak uydurulmalı, 
gelişmeler takip edilmelidir. Zaman yürümenin yerine 
koşma zamanıdır. Bu makineyi 50x70 ebatlı ofset bas-
kı makinesi izler. Bunları üç ağızlı bıçak, katlama ma-
kinesi ve diğerleri...

Yıl 2002’lere geldiğinde Rıfat Börekçi Camii altın-
daki yerimize de sığamaz olduk. Artık merkezimizle, 
matbaamızla ve depolarımızla bir arada faaliyet gös-
termemizin doğru olacağına inandık ve şu anda faali-
yet gösterdiğimiz 4 katlı 4500 m2 tesisimize taşındık..

2006 yılında Almanya’dan getirilen 4 renkli son 
sistem Man Roland ofset baskı makinesi ile saatte 
16.000 kapasite ile baskı yapıyoruz… 

Şu an ülkemizde yayıncılık faaliyetinde olan yüz-
lerce firma bulunmaktadır. Ancak İşletmemizi bu fir-
malardan ayıran en büyük fark ise; İşletmemizin ya-
yıncılığı, perakendeciliği, matbaacılığı ve fuarcılığı 
aynı anda yürüten tek kuruluş olmasıdır. Bu ise bizler 
için bir övünç kaynağıdır. 

Daha dün gibi... İlk göz ağrısı yayınımız Hac 
Rehberinin üzerinden yıllar geçti ve yayın sayımız 
500’lere ulaştı. Ama içimizdeki daha ötelere, daha 
da ötelere ulaşma arzusu hiç bitmedi. Bugün Alevi-
Bektaşi Klasiklerinden romanlara, dini ve milli içerik-
li yayınlardan, çocuk kitaplarına yüzlerce yayınla mil-

İşletmemizin son sistem ofset baskı makinesi
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İnternet ve bilişim çağının son sürat yaşandığı 
günümüzde hem bu yapıya uygun çalışmalar yapı-
yor, hem de Vakfımızın milletimize en büyük arma-
ğanlarından birisi olan İslâm Ansiklopedisinin 37’nci 
cildinin dağıtımına, 38’nci cildin ise baskısına devam 
ediyoruz. 

Yayınlarımızın İnternet üzerinden de tanıtım 
ve satışının yapılabilmesi amacıyla Nisan 2009’da 
e-yayınevimizi faaliyete geçirdik. İnsanımıza kre-
di Kartı ile taksitli alışveriş imkânını sunuyor, 5 bi-
nin üzerinde yayınımızı okuyucumuza ulaştırmış bu-
lunuyoruz.

Ayrıca E-yayınevimiz üzerinden İslâm Ansiklo-
pedisi abonelerine ansiklopedinin sayılarını tamam-
lama imkanı sağlıyor, yeni abone olacaklara online 
abone olabilme imkanı sunuyoruz… 

Amerika’dan Japonya’ya, Avustralya’dan İngiltere’ye
dünyanın her neresinde olursa olsun milletimize hiz-
met için çaba sarf ediyoruz. Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz ihracat ile yurt dışındaki vatan-
daşlarımızın başta Diyanet İşleri Başkanlığınca ha-
zırlanan yurt dışı namaz vakitleri takvimi olmak 
üzere, Vakfımız yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı 
yayınları ile dini, milli, ilmi, tarihi ve kültürel konu-
larda basılı, sesli ve görüntülü her türlü yayın talep-
lerini karşılıyoruz…

Yıllarca yurtdışında yaşamış, yaşadığı ülkenin 
ekonomisine katma değer yaratmış vatandaşlarımı-
zı hiç olmazsa vefat ettiklerinde gurbet ellerde bıra-
kamazdık… Bunun için cenaze fonunu hayata geçir-
dik... 2002 yılından bu yana 20 binin üzerinde va-
tandaşımızın cenazesini ülkemize getirdik. Bu faali-
yet için son model klimalı, donanımlı araçlar satın 
aldık ve bu güne kadar yaklaşık 500.000-Avro yatı-
rım yaptık. 

1983’den bu yana 27 yıl geçti... 40 bin lira serma-
ye ile kurulan İşletmemiz 2009 yılında 22 milyon sa-
tış rakamına ulaştı. Milletimizin bizlere göstermiş ol-
duğu teveccühe teşekkür ediyor, kitaplı günlerde bu-
luşmayı ümit ediyoruz.

Ramazan ayı bereket ayıdır di-
yor, bu bereketi yayınlarımıza yap-
tığımız özel indirimlerle destekliyo-
ruz. 2008 ve 2009 yıllarında yaptı-
ğımız kampanyalarda toplam 1 mil-
yonun üzerinde yayınımız insanı-
mızın kütüphanesindeki yerini aldı. 
340 binin üzerinde posterimizde 
mekânlarının duvarlarını süsledi.

Daha dün binler basarken bu-
gün yüz binler basıyoruz. 1983 yı-
lından bu yana yaklaşık 14 milyon 
adet yayın baskısı gerçekleştirdik. 

Sadece 2009 yılında 17 yeni ya-
yını milletimizin kültür hayatına 
kazandırdık. 55 eserimizin ise tek-
rar baskılarını yaptık..
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rumları İşletmesi adıyla 1998 yılında Ankara’da gün-
lük ayaktan teşhis ve tedavi merkezini hizmete açarak 
sağlık sektörüne adım atmıştır. Bu klinik 1 yıl içeri-
sinde yatan hasta bölümü ilavesiyle hastaneye dönüş-
türülmüştür. Daha sonra İstanbul ve Ankara’da açılan 
hastaneler ile faaliyetlerini genişletmiş, 2010 yılı iti-
bariyle Ankara ve İstanbul’da bulunan iki hastane ile 
kaliteli, ekonomik ve uluslararası standartlarda sağlık 
hizmeti vermeye devam etmektedir.

Hastanemiz adını İstanbul’un fetih tarihinden al-
mıştır. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde 
İstanbul’u fethederek bir devri kapatarak yeni bir de-
vir açmıştır. TDV 29 Mayıs Sağlık Kurumları İşletme-
si de yola çıktığı 1997 yılında atalarına itafen 29 Ma-
yıs ismi ile sağlık sektöründe yeni bir çağ açma dü-
şüncesi ile faaliyetlerine başlamış ve büyük ölçüde ba-
şarıları ile bunu gerçekleştirmiştir.

Hastanelerimiz yüksek teknolojik donanımı, gü-
ler yüzlü personeli, 5 yıldızlı otel konforuyla tüm uz-
manlık dallarında sağlık hizmeti sunmakta ve halkı-
mızın teveccühünü kazanmaktadır. “Hedefimiz, Sağlı-
ğınız İçin En İyisi” prensibimiz ile hastanelerimiz refe-
rans merkezler haline gelmiştir. 

Faaliyetine 1999 yılında başlayan 29 Mayıs İstan-
bul Hastanesi 10.100 m2’lik kapalı alana sahiptir. 4’ü 
gözlem yatağı olmak üzere 79 yatak kapasitesi olan 
Özel 29 Mayıs İstanbul Hastanesinde Kardiyoloji, Kalp 
ve Damar Cerrahisi, Dâhiliye, Beyin Cerrahisi, Genel 

V akıfların kuruluş amaçların-
dan en önemlisi insanlığa 

daha iyi hizmet vermek ve bu hiz-
meti organize bir yapıda sunmak-
tır. Türkiye Diyanet Vakfı topluma 
hizmet anlayışı ile kendi bünyesin-
de işletmeler kurarak faaliyet kolla-
rını çeşitlendirmiştir. Bu işletmeler 
TDV 29 Mayıs Sağlık Kurumları İş-
letmesi, TDV Yayın ve Matbaacılık 
İşletmesi ve TDV Yurtlar ve Sosyal 
Tesisler İktisadi İşletmesidir. Türki-
ye Diyanet Vakfı, bu amaç doğrul-
tusunda Vakıf Senedi’nin 3. madde-
sinin, Vakfın faaliyeti başlığı altında 
yer alan (k) bendindeki; “Tedavi ku-
rumları, huzurevleri ve yetimhane-
ler açar...” hükmü çerçevesinde Mü-
tevelli Heyetin 23.12.1996 tarih ve 
842 sayılı kararı ile TDV 29 Mayıs 
Tıp Merkezi İşletmesinin kurulma-
sını uygun görmüş, 15.01.1997 tarih 
ve 125936 sayılı ticaret sicil numa-
rası ile de İşletmemizin resmen tes-
cili yapılmıştır.

Türk Vakıf anlayışının bir gereği 
olan insanlığa daha iyi hizmet ver-
mek ve bu hizmeti organize bir ya-
pıda sunabilmek gayesiyle Türkiye 
Diyanet Vakfı, 29 Mayıs Sağlık Ku-
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tur. 29 Mayıs Ailesi olarak en bü-
yük hedefimiz verilen doğru ve et-
kili hizmetle hasta memnuniyetini 
sağlamak için ülkemiz sağlık siste-
mindeki en saygın hekimlerin has-
tanemizde yüksek kalite standart-
larında çalışmasını, ameliyatlarını 
gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Uluslararası standartlarda sağ-
lık hizmeti vermek amacıyla plan-
lanan ve inşa edilen hastanemiz-
de her türlü ileri teknolojiyle, hasta 
odaklı düşünmeyi benimsemiş kali-
fiye insan kaynağımızla hastalarımı-
zın sağlığı için en iyisini hedefledik. 
Başarımızın temelini oluşturan yük-
sek teknolojiyi üç ana başlık altında 
toplayabiliriz. Fiziki alt yapımız, bil-
gi işlem sistemimiz ve en önemlisi 
sağlık hizmetlerinde gelişmiş tekno-
loji kullanımı, bunları biraz açmak 
gerekir ise;

Öncelikle fiziki koşullardan kı-
saca söz edelim; İki blok olarak inşa 
edilen, akıllı bina teknolojisi kul-

Cerrahi, Ortopedi, Üroloji, Psikiyatri, KBB, Derma-
toloji, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Çocuk Hasta-
lıkları ve Fizik Tedavi branşlarında 35 poliklinik oda-
sı bulunmaktadır. Ayrıca 6 ameliyathane, Kardiyovas-
küler Cerrahisi, Genel yoğun bakım, Koroner ve Yeni 
doğan olmak üzere dört yoğun bakım ünitesinin yanı 
sıra Radyoloji ünitesi, Biyokimya ve Mikrobiyoloji La-
boratuarları ile kaliteli sağlık hizmeti vatandaşa ulaştı-
rılmaktadır.

Ankara’da en son teknoloji kullanılarak inşa edi-
len TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi 2007‘de faaliye-
te başlamıştır. Her hastane açılışında bir adım sonra-
sını hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Sağ-
lık Kurumları İşletmesi üniversite hastanesi olma-
nın son noktası olarak gördüğü TDV Özel 29 Ma-
yıs Hastanesi açılışında Türkiye Diyanet Vakfı Müte-
velli Heyeti’nin oluşturduğu ekip ile tüm tıbbi ve ida-
ri kadronun seçiminde büyük bir titizlik ile çalışmış-
tır. TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi şu anda 160 yar-
dımcı sağlık personeli, 38 tam zamanlı uzman hekim, 
17 yarı zamanlı uzman hekim, 36 konsültan hekim 
ve her bölümde akademik ünvanı bulunan bir bölüm 
başkanı ile tüm branşlarda hizmet veren bir kuruluş-
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li hekimlerle paylaşılmaktadır. Gerek hasta monitöri-
zasyonu gerekse tahlil-tetkik sonuçları hastaların ken-
di hekimlerince 24 saat kesintisiz olarak hastane içi ve 
dışından takip edilebilmektedir. Tüm cerrahi ve giri-
şimsel işlemler sanal ortamda canlı olarak paylaşıla-
bilmektedir. Anlaşmaların müsaade ettiği ölçüde has-
taların her türlü işlemi bilgisayarlar üzerinden yapılıp 
gereksiz zaman ve kağıt israfı önlendiği gibi, gerek-
siz bürokratik işlemler de ortadan kaldırılmıştır. Rad-
yoloji bölümünde kullanılan PACS sistemi ile hastala-
rın Radyolojik görüntülerinin hastane içinde dolaşımı 
sağlanmaktadır. Bu yolla hem sonuçlara erişim kolay-
laşmakta hem de çevre kirliliğinin önlenmesine çalı-
şılmaktadır.

En çok üzerinde durulan konu olan sağlık hiz-
metlerinde gelişmiş teknolojik cihaz kullanımı ama-
cıyla, Türkiye Diyanet Vakfı ile toplumumuza en yük-
sek teknolojiyi en uygun fiyata sunmayı TDV Özel 29 
Mayıs Hastanesi olarak başardığımızı düşünüyoruz. 
Günümüzün en yüksek radyoloji cihazları ile donat-
tığımız radyoloji ünitemizde; 1,5 tesla Manyetik Re-
zonans GE HDX, 64 kesit Bilgisayarlı Tomografi, di-
jital anjiyo vardır. Kullanılan gelişmiş teknoloji ile hiz-
met kalitesi artmakta, tanı koyma hızlanmakta, hasta-
larımızın bekleme süresi kısalmakta, tetkik ve girişim-
ler de kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca son teknolo-
ji ile donatılmış 5 ameliyat odamız bulunmaktadır. Bu 
odalardan 3 tanesi ameliyatlarda enfeksiyon riskini en 
az seviyeye düşürmek için laminar flow hijyenik hava-
landırma sistemi ile temizlenmektedir. Ameliyathane 
içinde ultrason, skopi ve gelişmiş mikroskoplarımız 
bulunmaktadır. Yapılmakta olan ameliyat dinlenme 
odasında seyredilebilmekte, hasta tetkikleri her ameli-
yat odasında bulunan plazma televizyonlardan görüle-
bilmektedir. Ameliyat sonrası hasta bakımı yaş ve di-
siplinlere göre ayrılmış üç ayrı yoğun bakım ünitesin-
de gerçekleştirilmektedir. Her türlü girişimsel radyolo-
ji işleminin yapılabildiği anjiyo ünitesi de ameliyatha-
ne içinde bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Gastroen-
teroloji bölümümüzde çocuk ve erişkin gastroentesti-
nal işlemlerinin hepsi yapılabilmektedir.

lanılan Türkiye Diyanet Vakfı Özel 
29 Mayıs Hastanesi; deprem, yan-
gın vb. doğal afetler ve beklenme-
yen tüm felaketler karşısında ulusal 
ve uluslararası tüm standartlara uy-
gun biçimde inşa edilmiştir. Hasta-
ne içindeki tıbbi materyal ve belge-
lerin transferi Pnömatik Tüp Trans-
fer Sistemi ile bir sistem kullanı-
larak yapılmaktadır. 100 yatak ka-
pasiteli TDV Özel 29 Mayıs Hasta-
nesi’nde tüm odalar, hasta ve refa-
katçisinin ihtiyaç ve beklentileri dü-
şünülerek, teknolojik tabanlı sistem-
lerin konforunda kişiye özel ola-
rak düzenlenmiştir. TDV Özel 29 
Mayıs Hastanesi’nde hijyenik şart-
ların sağlanmasına önem verilmiş 
ve bu amaçla fotoselli çöp kutula-
rı, musluklar.. v.b. kişisel hijyeni en 
üst noktada sağlamaya yardımcı ci-
hazlar kullanılmıştır. Tüm odalarda 
elektronik kumandalı hasta yatak-
ları, LCD televizyonları, elektronik 
kontrol merkezli klimaları, otoma-
tik telefon sistemleri ile hem hasta-
lara hem de refakatçilerine ev kon-
foru sunulmuştur. Genel kullanım 
alanlarında da hasta ve yakınları-
nın ihtiyaç, beklenti ve hakları göz 
önünde bulundurularak ferah, işlev-
sel ve konforlu bir yapı sunulmaya 
çalışılmıştır.

Bilgi işlem sisteminin özellikleri 
ise; Hastaya ait tüm kayıtlar ve mu-
ayene bulguları bilgisayar ortamın-
da takip edilmekte ve diğer sağlık 
kurumları ile de güvenli bir şekil-
de sanal ortamda paylaşılabilmekte-
dir. Tüm hastalara misafir oldukları 
süre boyunca işlerini takip edebil-
meleri ve yakınlarıyla iletişimlerini 
devam ettirmeleri amacıyla taşına-
bilir bilgisayar tahsisi yapılabilmek-
tedir. Ülkemizde yapılmaya çalışı-
lan sağlık.net uygulaması 2 senedir 
TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi’nde 
uygulanmakta olup, tıbbi arşiv ilgi-
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TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi’nin Sosyal Güven-
lik Kurumu ile her branşta anlaşması vardır. Bunun 
dışında yurt içi ve yurt dışı özel sağlık sigortasına 
sahip kişiler de hastanemizden hizmet alabilmekte-
dir. TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi’ne başvuran has-
taların işlemleri hasta danışmanları tarafından sade-
ce T.C. kimlik numarası kullanılarak en kısa sürede 
tamamlanmakta ve 24 saat kesintisiz hizmet veril-
mektedir.

TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi uluslarası stan-
dartlarda akredite olan bir hastanedir. Akreditasyon 
ile tüm hastane ve polikliniklerde ortak bir dil oluş-
turur, sağlık hizmetleri, uygun fiziksel ortamlarda 
sunulur ve sürekliliği sağlanır, hasta ve çalışan gü-
venliği anlayışı artar, ortaya çıkabilecek tıbbi hatalar 
azalır, böylece tedavinin başarısı artar, ekip çalışma-
sı güçlendirilir, tıbbi kayıtlara önem verilir, hastanın 
tedavisinin sürekliliği ve doğruluğu sağlanır. Türki-
ye Diyanet Vakfı Özel 29 Mayıs Hastanesi yukarıda 
belirtilen sözkonusu standartları iki yıl gibi çok kısa 
bir sürede sağlayarak JCI Akreditasyon belgesini al-
mayı başardı. 

Tüm bu standartları sağlamada sadece tıbbi alan-
da iyi olmak yetmemektedir. Aynı zamanda, tüm sü-
reçlerin planlanması ve iyi bir yönetim yapısı oluştu-
rulması şarttır. 

Türkiye Diyanet Vakfı Sağlık Kurumları İşletme-
leri 2010 yılı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu ta-
rafından yapılan hastane sınıflandırmasında en üst 

sıralarda yer alarak A sınıfı has-
tane olmuştur. Şubat 2010’da ger-
çekleştirilen denetimler sonucunda 
Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili ça-
lışmalarının sonucu ISO14000 bel-
gesi ile ödüllendirilmiştir. Türki-
ye Diyanet Vakfı Sağlık Kurumları 
İşletmeleri Türk vakıfçılık anlayışı-
nın bir gereği olarak fiyat politika-
sında değişiklik yapmadan Türkiye 
Diyanet Vakfı bünyesinde çalışma-
larına devam etmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Sağlık 
Kurumları İşletmesi bilimsel ve ev-
rensel değerler ışığında sağlık hiz-
meti sunmayı amaçlar. Bu süreç-
te çalışanların yenilikçi ve yaratıcı 
düşünceleri işbirliği ve dayanışma-
ları ile şeffaflık içeren katılımcı an-
layışları çevre ve insan sağlığında 
en iyiye ulaşmayı hedefler. Bu bağ-
lamda misyonumuz, hastalarımıza 
sağlık hizmetini, uluslararası stan-
dartta sunabilmek için tıptaki yeni-
likleri ve teknolojik gelişmeleri ya-
kından takip etmek, hekim, hem-
şire ve tüm personelimizin sürekli 
eğitim almasını sağlamak, çalışan-
larımızın ve hastalarımızın iyiliği 
ve mutluluğu için çalışmak.

Uzun dönemli hedefimiz, sü-
rekli gelişim anlayışı ile bilimsel 
ve teknolojik yenilikler doğrultu-
sunda çevre, insan ve toplum sağ-
lığında en iyiye ulaşmayı hedefle-
yen evrensel düzeyde bilgi ve tek-
noloji üretebilen bir sağlık kuru-
mu olmaktır. Bu bağlamda vizyo-
numuz; toplumumuzun sağlık ko-
nusundaki beklenti ve ihtiyaçları-
nı dikkate alarak, bilimsel kuralla-
ra uygun ve kaliteli sağlık hizme-
tini en üst seviyede vermek, kali-
teyi sürekli iyileştirme prensibiyle 
ülkemizde sağlık hizmeti veren li-
der sağlık ve eğitim kurumlarından 
biri olmaktır.
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T ürkiye genelinde üniversi-
te sayısının artmasına pa-

ralel olarak üniversite gençliğinin 
de sayısı artmış, bu da beraberin-
de barınma ihtiyacını gündeme ge-
tirmiştir. Bu konuda devletimizin 
omuzlarına binen yükü hafifletmeyi 
ve yükseköğretim gençliğine huzur 
içinde kalabilecekleri yer temin et-

meyi amaçlayan Türkiye Diyanet Vakfı, milli, manevi 
ve kültürel değerlerimizle donatılmış, çağa hitap eden, 
bilgiyle mücehhez, irfanı, gönlü ve vicdanı hür kadro-
lar yetiştirmek amacıyla, ülke genelinde üniversite bu-
lunan bazı büyük illerde yurtlar inşa ederek hizmete 
sunmuştur.

Vakfımızca eğitim, kültür ve sosyal hizmetler 
çerçevesinde faaliyete açılan yükseköğretim öğrenci 
yurtları ve sosyal tesisler, Vakfımız Eğitim-Kültür ve 
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dir. Öğrencilerimizin beslenmeleri-
ne özen gösterilmekte ve yemekle-
rin her yönüyle kalite standardına 
uygun çıkması sağlanmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar 
ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi 
tarafından işletilen yükseköğrenim 
öğrenci yurtlarında hizmetin en gü-
zelinin verilmesi için azami özen 
gösterilmektedir. Bu sebeple Vakfı-
mız yurtlarına evladını teslim eden 
anne-babalar tam bir güven ve hu-
zur içinde yurtlarımızdan ayrılmak-
tadır. 

Bir aile yuvasının sıcaklığında 
sevgi ve saygı yumağı ile yoğrula-
rak verilen yurt hizmetinde ulaşılan 
başarının sırrı, samimiyet ve hizmet 
aşkıdır. Emsal yurtlara göre hem 
daha iyi ve kaliteli hizmet verilmek-
te ve hem de Türkiye Diyanet Vakfı 
Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İş-
letmesi yurtlarında daha ekonomik 
fiyatlarla barınılmaktadır. 

Yurtlarımız, kurulduğu tarihten 
itibaren verdiği hizmetlerle büyük 
bir tecrübe kazanmış, haklı olarak 
da eğitim çevrelerinin ilgi ve takdi-
rini toplamış ve bulundukları iller-
de örnek birer yurt haline gelmiş-
tir.

Yurtlar anne-baba ve öğrenci-
lerimiz için büyük önem taşımak-
tadır. Aile ortamı içinde güveni-
lir, sağlıklı, modern sıcak bir yurt; 
öğrencinin başarısına ve iyi yetiş-
mesine etki eden faktörlerden bi-
ridir. Türkiye Diyanet Vakfı Yurt-
lar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşlet-
mesi öğrenci yurtlarında bu hususa 
azami özen gösterilmektedir. Yurt-
larımızda öğrenciyi başarısızlığa, 
oyalamaya, rahatsız etmeye, çalış-
masını engellemeye yönelik hiç bir 
olumsuz duruma meydan verilme-
mekte ve bütün öğrencilerimize bi-
rer anne-baba şefkati ile sahip çı-
kılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini 
sürdürmekte iken idari ve mali mevzuat gereğince söz 
konusu birimlerin bir iktisadi işletme bünyesinde yü-
rütülmesi amacıyla, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve 
Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi kurulması kararlaştı-
rılmıştır. 

İşletmemiz faaliyetlerini merkez ve 13 şubede bu-
lunan 130 personel ile sürdürmektedir. Ticaret siciline 
tescili yapılan İşletmemiz, Mütevelli Heyetimizce ka-
bul edilen Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Te-
sisler İktisadi İşletmesi Talimatı (Ana statü sözleşme-
si) gereğince Vakfımız bünyesindeki yükseköğretim 
öğrenci yurtları ile sosyal tesislerin tamamını bünyesi-
ne dahil etmiş olup, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve 
Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yükseköğretim Öğ-
renci Yurtları Talimatı ve Türkiye Diyanet Vakfı Yurt-
lar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Sosyal Tesisler 
Talimatı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletmemizin amacı; Vakıf Genel Müdürlüğü ve 
Mütevelli Heyeti Kararları ile, yükseköğretim kurum-
larının bulunduğu yerlerde, barınacak yerleri olma-
yan, dürüst, çalışkan ve başarılı öğrencilere, çalışma, 
beslenme, temiz ve sağlıklı barınma imkanları sağla-
mak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak 
üzere ilgili Yönetmelik esasları çerçevesinde “Öğrenci 
Yurtları” açmak ve işletmektir.

İşletmemizin misyonu; Öğrencilerimizin sağlık-
lı, güvenli bir ortamda barınmalarının temini ile, per-
sonelin konularında donanımlarını tamamlayarak, su-
nulan hizmetin kalitesinin sürekli artırılmasını sağla-
maktır.

Öğrenci yurtlarımızda ve sosyal tesislerimizde, 
başta Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıf personeli ile ço-
cuklarına (indirimli olmak üzere) ve diğer vatandaş-
larımıza hizmet verilmektedir. Bu çerçevede yurtları-
mızda çok ekonomik fiyatlarla hiçbir özel yurdun ye-
meği ile kıyaslanamayacak ölçüde yemek menüsü uy-
gulanmakta, yurtlarımızda ve sosyal tesislerimizde 
personelimize Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türki-
ye Diyanet Vakfının bir mensubu olmasının önemi ön 
planda tutularak öğrenci ve konuklarımızla yakından 
ilgilenilmektedir.

İşletmemiz bünyesindeki bütün yurtlarımız kalori-
ferli olup, mesai günlerinde sabah-akşam olmak üze-
re 2 öğün, cumartesi, pazar ve tatil günlerinde sabah-
öğle-akşam olmak üzere 3 öğün yemek verilmekte-
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milli ve dini kimliklerinin muhafazasına katkıda bu-
lunmak, din adamı ihtiyacını karşılamak ve İslâm di-
ninin hurafelerden arındırılmış bir şekilde gerçek hü-
viyetiyle öğrenilmesini sağlamak amacıyla; başta Türk 
cumhuriyetleri ve dünyanın muhtelif ülkelerinde-
ki Türk topluluklarından, Balkanlar ve Orta Doğu ül-
keleri ile talep olması halinde diğer bölge ve ülkeler-
den, ülkemize getirilen başta ilahiyat alanı olmak üze-
re yükseköğretim ile lisansüstü eğitim gören öğrenci-
ler İşletmemize bağlı öğrenci yurtlarımızda barındırıl-
maktadır.

2009-2010 yılında İşletmemize bağlı öğrenci yurt-
larımızda yaklaşık 1.700 öğrenci barınmakta olup do-
luluk oranımız % 90’dır.

1989 yılında faaliyetine başlayan yurdu-
muzda yükseköğretimde okuyan kız öğ-
rencilerimize hizmet verilmektedir. Yur-
dumuzun kapasitesi 202’dir.  % 100 dolu 
kapasite ile çalışmaktadır. Odalarımız 3 
kişiliktir. 

 2008 yılında Vakfımızca Yurdun tabanı la-
minant parke ile kaplatılmış, Eski ranzalar kal-
dırılıp yerine ahşap karyolalar yaptırılmış, eski 
çelik elbise dolapları kaldırılıp yerine ahşap el-
bise dolapları ve kitaplıklar yaptırılmıştır. Yur-
dumuzun kapasitesi Ankara İline göre çok ye-
tersizdir. Eğitim-öğretim sezonunda çok talep 
olmasına rağmen alamadığımız çok öğrenci ol-
maktadır.

Yurdumuzdan mezun olan öğrenciler için 
daha önceleri yurt bünyesinde yapılan yıl sonu 
mezuniyet şölenleri son iki yıldır Kocatepe 
Konferans salonunda mezun olan öğrencileri-
miz tarafından öğrenci ve velilerin katılımı ile 
yapılmaktadır.

Yurdumuzda güler yüzlü tecrübeli perso-
nelimizle aile ortamında öğrencilerimize en iyi 
hizmet verilmektedir. Yurdumuzda kablosuz in-
ternet bağlantısı, kütüphane, kantin, ders çalış-
ma salonları ve spor salonu bulunmaktadır. Öğ-
rencilerimize kendi katılımları ile özel gecelerde 
programlar, yaz aylarında gezi ve piknik, me-
zun olan öğrencilerimiz için mezuniyet gecele-
ri düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz çalışmaya ve ba-
şarılı olmaya özendirilmekte, kültü-
rel ve sosyal faaliyetlerle öğrencile-
rimizin özgüven ve kişiliklerinin ge-
lişmesine yardımcı olunmaktadır. 
Bu konuda başarılı olan öğrencile-
rimiz ödüllendirilmektedir. Öğren-
cilerimize kendi katılımları ile kan-
dil ve özel gecelerde programlar, 
yaz aylarında gezi ve piknik, mezun 
olan öğrencilerimiz için mezuniyet 
geceleri düzenlenmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı; yurt dı-
şındaki soydaş ve dindaşlarımızın 

altindag@diyanetvakfiyurt.com.tr
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1987 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 180 
yatak kapasitelidir. Vakfımızın en eski yurtların-
dandır. 2009 yılında yurdumuzun tefrişi Vakfı-
mızca yeniden yapılarak karyola ve dolap sistemi 
değiştirilmiş olup, modern bir görünüme kavuş-
turulmuştur. Yenilenmenin de etkisi ile yurdumuz 
bu sezon tam kapasite ile çalışmaktadır. Yurdu-
muzda her yıl mezun olan öğrenciler yıl sonunda 
mezuniyet gecesi düzenlemektedirler. Odalar 4 ki-
şiliktir.

1997 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 175 ya-
tak kapasitelidir. % 100 dolu kapasite ile çalışmak-
tadır. Odalarımız 4 kişiliktir. Afyonkarahisar ilinde 
güvenilirliği ile bilinen yurdumuza talep olmasına 
rağmen alamadığımız çok öğrenci olmaktadır. 

Yurdumuzda kablosuz internet bağlantısı, kü-
tüphane ve spor salonu bulunmaktadır. Öğrenci-
lerimize kendi katılımları ile özel gecelerde prog-
ramlar, yaz aylarında gezi ve piknik, mezun olan 
öğrencilerimiz için mezuniyet geceleri düzenlen-
mektedir. 

Yurdumuz; güler yüzlü ve tecrübeli persone-
limizle aile ortamında öğrencilerimize en iyi hiz-
meti vermeye çalışmaktadır.

2000 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 167 
yatak kapasitelidir. 2008 yılında yurdumuzun bah-
çe düzenlemesi yapılmıştır. Çok geniş yeşil alanı 
mevcuttur. Bahçesinde her türlü çiçek ve meyve 
ağacı bulunmaktadır. % 95’lik doluluk oranına sa-
hip olan yurdumuzda odalar 4 kişiliktir.
Yurdumuzda güler yüzlü tecrübeli personelimizle 
aile ortamında öğrencilerimize en iyi hizmet ve-
rilmektedir.

afyon@diyanetvakfiyurt.com.tr

isparta@diyanetvakfiyurt.com.tr

kastamonu@diyanetvakfiyurt.com.tr
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1994 yılında faaliyetine başlayan yurdumuzun ka-
pasitesi bazı alanların öğrenci odasına dönüştü-
rülmesi ile 203’e çıkartılmıştır. Odalar 4 kişilik-
tir. Ancak yurdumuza aşırı talep olduğundan ge-
len öğrenciler geri çevrilmektedir. Bu itibarla, yur-
dun yanında bulunan arsaya 150-200 kişilik ek bir 
blok yapılması Mütevelli Heyetimizce uygun gö-
rülmüş olup Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şube-
mizce inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yurdu-
muz % 100 kapasite ile çalışmaktadır. Yurdumuzda 
güler yüzlü tecrübeli personelimizle aile ortamında 
öğrencilerimize en iyi hizmet verilmektedir.

1997 yılında faaliyetine başlayan yurdumuzda 117 
kapasite ile iki blok halinde hizmet verilmektedir. 
Ancak Sakarya ilinde 50.000 civarında öğrenci ol-
duğundan yurt yetersiz kalmaktadır. Sakarya’daki 
yurt açığını kapatmak ve daha çok öğrenciye hiz-
met sunmak amacıyla yurdun bitişiğinde bulunan 
Vakfımıza ait arsa üzerine yeni bir yurt binası ya-
pılması Mütevelli Heyetimizce uygun görülmüş 
olup çalışmalar devam etmektedir. 

1996 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 310 
yatak kapasitelidir. Odalar 4 kişiliktir. Yurdumuz-
da kalan öğrencilerin sıcak bir ortamda eğitimle-
rini sorunsuz bir şekilde sürdürmeleri için bütün 
imkanlar seferber edilmiştir. Yurdumuzda sportif, 
kültürel faaliyetler de öğrencilerin istifadesine su-
nulmuştur.

kayseri@diyanetvakfiyurt.com.tr

sakarya@diyanetvakfiyurt.com.tr

bursa@diyanetvakfiyurt.com.tr
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1989 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 
405 yatak kapasitelidir. Odalar 3 kişilik olup 
öğrencilerin motivasyonu için gerekli kültü-
rel ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. 
Yurdumuzda güler yüzlü tecrübeli persone-
limizle aile ortamında öğrencilerimize en iyi 
hizmet verilmektedir. Yurdumuzda kablosuz 
internet bağlantısı, kütüphane, kantin, ders 
çalışma salonları ve spor salonu bulunmak-
tadır.

1997 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 
150 yatak kapasitelidir. Yurdumuzun yanı-
na Vakfımızca yeni bir yurt binası yapılmak-
ta olup halen inşaatı Türkiye Diyanet Vak-
fı Bursa Şubemizce yürütülmektedir. Yurdu-
muzda güler yüzlü tecrübeli personelimizle 
aile ortamında öğrencilerimize en iyi hizmet 
verilmektedir.

2007 yılında faaliyetine başlayan yurdumuz 90 
yatak kapasitelidir. Yurdumuzda Diyanet İş-
leri Başkanlığının özel bir projesi çerçevesin-
de ilahiyat öğrenimi için ülkemize getirilen 
Avrupa’da çalışan vatandaşlarımızın çocukla-
rı barınmakta olup Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde eğitim görmektedirler. Yurdun ka-
pasitesinin sınırlı ve özel bir proje olmasından 
dolayı yerli öğrenci barındırılamamaktadır.

konya@diyanetvakfiyurt.com.tr

osmangazi@diyanetvakfiyurt.com.tr

incesu@diyanetvakfiyurt.com.tr
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S osyal Tesisimiz Çanka-
ya İlçesi sınırları içerisinde-

dir. 80 yatak kapasiteli olarak hiz-
met vermektedir. Tesisimizde; suit, 
tek kişilik, 2 kişilik ve 4 kişilik oda-
lar bulunmaktadır. Oda içinde ban-
yo, 24 saat sıcak su hizmeti, tele-
fon, elbise dolabı, komodin ve tek-
li oturma koltuğu mevcuttur. Kul-

S osyal tesisimiz 1997 yılında misafirhane 
olarak hizmete açılmıştır. Tesisimiz 40 ya-

tak kapasiteli olup tek kişilik, çift kişilik, üç kişi-
lik ve süit oda olarak hizmet vermektedir. Tesisi-
mizde kahvaltı verilmektedir. Odalarımızda tuva-
let ve banyo, saç kurutma makinesi bulunup, kesin-
tisiz 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Odala-
rımızda televizyon bulunup kablolu yayınımız var-

lanılan odaların nevresim ve havluları günlük olarak 
değişmekte ve temiz bir ortam hazırlanmaktadır. Mi-
safirlerimizin, lobide televizyon seyretme, çay, kahve 
ve meşrubat içme ihtiyaçları yanında, okuyabilecekle-
ri dergi, kitap kütüphanemizde mevcuttur. Ayrıca Re-
sepsiyondan kontörlü telefondan hizmet alabilmekte-
dirler. Tesisimizde sabah kahvaltısı verilmektedir.Yeni 
bir misafirhane ihtiyacı değerlendirilmekte olup bu 
yönde çalışmalar sürdürülmektedir.

dır. Lobimizde sıcak ve soğuk içe-
cek servisimiz bulunmaktadır. Te-
sisimiz merkezi yerde olup ulaşım 
rahat ve kolaydır. Tesisimiz tari-
hi yarımadada olup Sultanahmet 
cami, Ayasofya müzesi, Topkapı 
sarayı, Yerebatan sarnıcı ve kapalı 
çarşı gibi tarihi mekanlara yakla-
şık 200 metre yakın olup, yürüye-
rek gidebilme mesafesindedir. Te-
sisimizden hastanelere ve üniver-
sitelere tek vasıta ile ulaşım imka-
nı bulunmaktadır.
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M ersin İlimizin güzel bir ilçesi olan 
Bozyazı’da bulunan Sosyal Tesisimizde, 

Mayıs ayından itibaren tatil sezonumuz açılmakta 
olup rezervasyonlarımız yapılmaktadır. Diyanet İş-
leri Başkanlığı ve Vakfımız personellerinin ailele-
ri ile birlikte denizin imkanlarından faydalanmala-
rı için güzel ve sakin bir dinlenme ortamı hazırlan-
mıştır.  Yıl boyunca misafirhane olarak yaz döne-

minde ise tatil amaçlı hizmet ver-
mektedir. Tesisimizde misafirleri-
mize üç öğün yemek verilmekte-
dir. Denize sadece 150 m olan te-
sisimizde 1,2,3,4 kişilik odalarda 
rahat, ekonomik, huzurlu bir din-
lenme imkanı sunulmaktadır. Kış 
aylarında (Eylül-Nisan) tesisimiz 
her türlü seminer, sempozyum, 
eğitim çalışmaları için uygun olup 
bu yöndeki talepler uygun şekilde 
karşılanabilmektedir.
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İNŞAAT FAALİYETLERİ

C umhuriyet döneminin en bü-
yük dini yapılarından biri olan 

Kocatepe Camii ve Külliyesi inşaatı-
nın 1981 yıllında borç ve alacakla-
rı ile Türkiye Diyanet Vakfına devre-
dilmesini müteakip, bir ticari faaliyet 
alanı olan inşaat işlerinin doğrudan 
Vakıf eliyle yürütülmesinde birçok 
zorluk ve sıkıntılar ortaya çıkmıştır. 

KOMAŞ A.Ş., Kocatepe Modern Mağazacılık İşletme-
leri Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanı ile 5 Mart 1990 tari-
hinde kurulmuştur. Türkiye Diyanet Vakfının şirketle-
ri VETAŞ A.Ş., 29 MAYIS A.Ş., GİNTAŞ A.Ş. ve Dİ-
VANTAŞ A.Ş. 30 Eylül 2001 tarihinde KOMAŞ A.Ş ile 
birleşmiştir. 

Sermayesinin %99,75’i Türkiye Diyanet Vakfına 
ait olan şirket, Ticaret ve Pazarlama, İnşaat ve Taah-
hüt İşleri, Özel Okul İşletmeciliği, Market İşletmeciliği 
ve Kafeterya İşletmeciliği, Doğrama ve Dekorasyon İş-
leri, Seyahat ve Turizm ile Soğuk Hava Deposu İşlet-
meciliği alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin yürütmekte olduğu faaliyetler için gerek-
li olan malzemelerin temini, ticari ürünlerin satış ve 
pazarlanması, ihracat ve ithalat işlemleri şirket merke-
zinde yürütülmektedir.

Hac ve umre organizasyonunun ve Vakfımızın ih-
tiyaç duyduğu birçok malzeme, en uygun fiyat ve en 
iyi kalitede şirketimiz tarafından temin edilmektedir.
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İnşaat işlerinin yanında, pro-
je üretme sahasında da önemli ça-
lışmalar yapılan KOMAŞ marifetiyle, 
özellikle eski eser restitüsyon ve res-
torasyon projeleri ile kubbeli ve ça-
tılı tiplerde muhtelif cami projele-
ri olmak üzere bir çok yurt, lojman, 
iş merkezi, vb. yapılara ait projeler 
hazırlanmış ve büyük bir çoğunun 
da imalatları tamamlanarak hizmete 
alınmıştır. İstanbul Bab-ı Meşihat bi-
nası restitüsyon projeleri, Kastamonu 
Şeyh Şaban-ı Veli külliyesi restoras-
yon projeleri gibi bazı özel projele-
rimiz çeşitli mecralarda uzmanların-
ca incelenmeye değer evsafta bulu-
narak etüt edilmiş ve takdir ile karşı-
lanmışlardır. KOMAŞ tarafından yü-
rütülmüş işlerin neredeyse tümünde, 
ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü 
proje KOMAŞ tarafından hazırlana-
rak, detaylandırılmış ve uygulama-
ları yapılmıştır. KOMAŞ tarafından 
aşağıda belirtilen sahalarda proje ça-
lışmaları yürütülmektedir: 
•	 Çatılı ve Kubbeli Cami Projeleri
•	 Her Türlü Konut, Hizmet Binası 

Projeleri
•	 Betonarme Güçlendirme ve Tak-

viye Projeleri
•	 Restorasyon Projeleri
•	 Restitüsyon Projeleri
•	 Her Türlü Tadilat ve Onarım 

Projeleri
Çeyrek asrı aşan bir süreçte ka-

zanılmış olan teknik ve idari tecrü-
belerin, şirketin kuruluş maksadının 
da her zaman göz önünde bulundu-
rulmak suretiyle değerlendirilmesi 
sonucu, günümüzde KOMAŞ; iddi-
alı bir şekilde, taahhüdü altına aldı-
ğı tüm işlerde istenen kaliteyi, olabi-
lecek en kısa süre ve en düşük ma-
liyetler ile tamamlamayı başarmıştır. 
Teknik uygulamaların yanında, resmi 
kurumlarla yürütülmesi gereken iş-
lemler hususunda da önemli tecrübe 
sahibi olan şirket, bu kurumlarla her 

Türkiye Diyanet Vakfı, kendi inşaatlarını kaliteli ve en 
uygun maliyetlerle yaptırabilmek gayesiyle 25.05.1983 
tarihinde GİNTAŞ A.Ş. ni kurmuştur. 

Ağırlıklı olarak Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
yaptırılan; dini, hayri, resmi ve sosyal hizmet binaları-
nın yapım hizmetlerini yürüten GİNTAŞ A.Ş., 2001 ta-
rihinde Vakıf şirketlerinin tek bir çatı altında toplaması 
ile birlikte, KOMAŞ A.Ş. ile birleşerek 27 yıllık tecrübe, 
bilgi, teknik personel ve teçhizat birikimi ile inşaat ve 
taahhüt faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. 

KOMAŞ tarafından yurt içi ve yurt dışında çok 
sayıda cami, okul, yurt, resmi hizmet binası, iş merke-
zi, misafirhane, hastane, vb. inşaatlar, projelerinin ha-
zırlanması da dahil, anahtar teslimi olarak tamamlan-
mıştır. KOMAŞ, eski eser restorasyonları, betonarme 
güçlendirmeleri, tadilatlar ve bakım onarım işlerinde 
de göz ardı edilemeyecek, ciddi tecrübelere sahip bu-
lunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında KOMAŞ tarafın-
dan birçok önemli camiinin proje ve inşaatları yapıl-
mıştır. KOMAŞ, özellikle cami inşaatları konusunda 
kazanılan tecrübe birikimi ile ülkemizin bu alandaki 
en önemli inşaat firmaları arasında yer almaktadır.

 KOMAŞ tarafından aşağıda belirtilen sahalarda 
inşaat faaliyetleri yürütülmektedir:
•	 Kubbeli ve Çatılı Her Türlü Cami İnşatları
•	 Eğitim Tesisleri ve Yurt İnşaatı 
•	 Kamu ve Sosyal Hizmet Binaları İnşaatları
•	 Konut ve Ticari Alan İnşaatları
•	 Sağlık Tesisi İnşaatları
•	 Betonarme Güçlendirme İnşaatı
•	 Tadilat Bakım Onarım İnşaatları

Çorum Meydan Camii
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KOMAŞ, inşaat birimi, taahhüt işlerinin yanı sıra, 
şirket bünyesinde yer alan tüm işletme ve birimler ile 
ihtiyaç ve talep halinde Diyanet işleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı birimlerinin de inşaat ile ilgi-
li taleplerinin karşılanması yönünde teknik destek ver-
mektedir.

SİTELER AHŞAP VE
MOBİLYA İŞLETMESİ

T ürkiye Diyanet Vakfının iştiraklerinden olan 
Gintaş A.Ş. ülkemizde ve yurt dışında yeni 

yapılan camilerimizin ihtiyacı olan, minber, mih-
rap, kürsü, kapı, kepenk gibi ahşap malzemeleri-
nin Selçuklu ve Osmanlı ahşap sanatı geleneğine uy-
gun olarak imal edilmesi ve bu sanatın yaşatılması 
konusunda yaşanan eksiklikleri göre-
rek 1991 yılında Ankara Si-
teler Mobilyacılar Sitesinde 
4 katlı müstakil bir bina-
da Siteler Ahşap ve Mo-
bilya Atölyesini hizme-
te açmıştır. Bu atölye, 
GİNTAŞ A.Ş.’nin 2001 
yılında KOMAŞ A.Ş. ile 
birleşmesinden itibaren KO-
MAŞ A.Ş. bünyesinde hizmet 
vermektedir.

Ahşap ve doğrama atöl-
yemiz geleneksel ahşap sa-
natının inceliklerini bilen 

hangi bir probleme sebep vermek-
sizin, yükümlülüklerini vaktinde ve 
tam olarak yerine getirmek suretiyle 
işlerini eksiksiz olarak ikmal edebilir 
bir konuma gelmiştir.

Taahhüt edilen işlerin ikmalin-
de emanet usulü ile çalışmayı ter-
cih eden KOMAŞ, bu sayede mali-
yetleri en düşük seviyelere çekerken, 
iş kalitesin de istenen seviyeyi yaka-
layabilmektedir. Her türlü malzeme-
nin doğrudan temin edilerek, ken-
di kadroları ile ve kendi alet, edevat, 
makine, teçhizat ve inşaat malzeme-
leri kullanılmak suretiyle yürütül-
mektedir. Personel kadrolarında ek-
sik veya yetersiz kalındığı durumlar-
da ise, işe aracılık eden bir müteah-
hit ile muhatap olunmayarak, doğru-
dan söz konusu işin ustalığını yapan 
taşeron ekipler ile çalışmak suretiy-
le en üst seviyede kalitenin, en düşük 
maliyetlerle yakalanması sağlanmak-
tadır. İşlerin takip ve yürütülmesi es-
nasında istihdam edilen tüm perso-
nelin kıdem ve becerilerine özellikle 
önem gösterilerek; gerek duyulduğu 
zamanlarda yıllar önce tamamlanmış 
inşaatların; işin bitmiş, kabullerinin 
yapılmış, teminat süresinin dolmuş 
olmasına bakılmaksızın, her ne prob-
lem ve sorun ile karşılaşılacak olu-
nursa olsun, bu personelin tecrübe 
ve bilgileri ile tamirat, bakım, ona-
rım hususlarında kolaylıkla gerekli 
müdahalelerde bulunulabilmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı için inşa-
at işlerinin kendi kuruluşu olan bir 
şirket marifetiyle yürütülmesi neti-
cesinde; işlerin yapım aşamaların-
da projeye ve uygulama detaylarına 
işin her aşamasında teknik ve ma-
liyet unsurları yönünden müdahale 
imkanı bulunabilmekte ve bu saye-
de maliyetler asgari seviyelere çeki-
lirken, malzeme ve işçilik kalitesinin 
istenen seviyelerde yakalanabilmesi 
sağlanmaktadır. 
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KÜNDEKARİ

Minberin yan aynalıklarında ve ka-
pılarda kullanılan “kündekari”, bü-
yük ustalık gerektiren ana ahşap 
tekniğidir. Yapılışına göre hakiki ve 
taklit kündekari olarak ikiye ayrılır.

Hakiki Kündekari: Geometrik 
bloklar ve çıtalar yardımıyla, çivi, 
tutkal vb. kullanmadan ahşap par-
çalardan oluşur. Bu küçük şekiller 
birleştiğinde büyük geometrik sis-
temler oluşur. 

Taklit Kündekari: Yapılış tekni-
ğine göre birkaç gruba ayrılır.
- Çakma ve Kabartmalı Künde-

kari: Ayrı ahşap blokların yan 
yana getirilmesiyle oluşur. Ah-
şap bloklar kabartma şeklin-
de işlenir ve geometrik şekiller 
oluşturulur. Bu geometrik blok-
ların arasına ise kirişler çakılır. 
Yapılması büyük ustalık isteyen 
bu teknik hakiki kündekari ye 
en yakın ağaç işleme usulüdür.

- Tamamen Çakma ve Yapıştırma 
Kündekari: Bu yöntemde geo-
metrik şekiller ve kirişler zemi-
ne tutkal veya çivi ile tutturula-
rak oluşturulur. Ayrıca geomet-

ve uygulayan ustaları bünyesinde toplamak sureti ile 
usta çırak ilişkisi içinde bu sanatı gelecek nesillere 
aktarma çabası içindedir.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan ca-
mii ve mescitlerimizde bulunan ahşaptan imal 
edilmiş mihrap, minber, vaaz kürsüsü, kapı ve ke-
penk gibi eserler zaman içerisinde yıpranmaktadır. 
Bu eserlerin asıllarına uygun olarak onarılabilmesi 
için geleneksel ahşap sanatının inceliklerini bilen 
ve uygulayabilen ustalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Türkiye’de bu sahada yetişmiş usta sayısı son de-
rece azdır. Ahşap işletmemiz bünyesinde bulanan 
alanında uzman olan ustalar vasıtası ile bu eserle-
rin onarımları yapılarak, tarihi mirasımızın gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlanmaktadır.

Siteler ahşap atölyesi, bu hizmetinin yanı sıra 
her türlü ahşap dekorasyon işleri, ev mobilyası, 
projelendirme ve mühendislik hizmeti yapmakta-
dır. 

Ayrıca tasarımı kendisine ait hava kargo taşı-
macılığına uygun tabut, gömü tabutu ve yurt için-
de kullanılabilecek kollu tabutları imâl etmekte-
dir.

Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze gelen ahşap 
el sanatları başlıca üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar-
dan birincisi kündekari, ikincisi kakmacılık üçün-
cüsü ise marküteri tekniğidir. Ahşap işleme teknik-
leri hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;
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MARKÜTERİ

Marküteri, belirli renk ve dokulardaki ağaçların, uy-
gun parçalarının belirli ölçü ve açılardan kesilerek, sa-
natsal değeri olan, aşınmaya dayanıklı, görsel panola-
rın oluşturulması sanatıdır.

Marküteri, geleneksel mimarimizde, camilerin 
yanı sıra saraylarda ve yalılarda görülen örnekleriyle 
yüzlerce yıllık kullanımlarıyla zamana karşı direnme-
nin simgesidir. Marküteri ile sadece geleneksel motif-
ler değil aynı zamanda çağdaş motifler de geleceğe ta-
şınmaktadır. 

Siteler Ahşap ve Doğrama Atölyemiz yoğun olarak 
kündekari ve marküreti tekniği ile imalat yapmakla 

rik bloklar ve kirişler birbirine 
yapıştırılarak da yapılabilir. Bu 
teknikten iyi netice alınabilmesi 
için yetenekli ustalar tarafından 
uygulanması gerekir.

- Tamamen Kabartmalı Kündekari: 
Geometrik bloklar ve kirişler ka-
bartma yöntemiyle tek blokta or-
taya çıkar. Kabartmalar fazla yük-
sek değildir. En yaygın tekniktir. 
Bu teknikte ahşap kuruyunca ve 
zamanla çatlamalar görüntü bo-
zuklukları meydana gelebilir. 

KAKMACILIK

Masif yada kaplamalı yüzeylere, de-
ğişik renkte masif, ağaç kaplama, 
sedef, bağa (kaplumbağa kabuğu) 
fildişi, metal vb. ile gömülerek yapı-
lan bir süsleme sanatıdır. 

Ağaçtan hazırlanan işlere kak-
ma yapılırken ince ve renkli bir şe-
kil, ağaç üzerine oyulur. Daha sonra 
bu yuva için hazırlanan masif, ağaç 
kaplama, sedef, bağa ya da metal-
den hazırlanan parça oyulan yuvası-
na oturtularak yapıştırılır. Düzeltilip 
temizlendikten sonra cilası yapılır. 
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ürünlerde ton farkının olmama-
sı için tüm imalat aynı anda boya-
nır. Cilalanan ürünler yeterince din-
lendirildikten sonra nakliye esnasın-
da herhangi bir şekilde zarar görme-
yecek şekilde ambalaj yapılarak sev-
kiyatı yapılır. Ürünlerin montajının 
imalatı yapan ustalar tarafından ya-
pılarak cemaatin hizmetine sunulur. 

Ahşap işletmemiz yaptığı ima-
latta kullandığı kaliteli ve kuru lim-
ba kereste, ahşap sanatının incelik-
lerini yetenekli ustalarca kullanma-
sı, imalatın her aşamasında kalite-
den taviz vermeyen hassasiyeti se-
bebi ile alanının lider kuruluşu ha-
line gelmiştir. 

Yurt içi ve yurt dışında birçok 
caminin mihrap, minber, kürsü, 
kapı, pencere ve kepenekleri şirketi-
miz tarafından Selçuklu ve Osmanlı 
ahşap sanatının inceliklerine uygun 
olarak yapılmaktadır. 

birlikte, ihtiyaç duyulması durumunda her türlü ahşap 
sanatını uygulayabilecek bilgi birikimine ve kadrolara 
sahiptir. 

Camilerde uygulanan ahşap işleri imalatının camii 
mimarisine uyumlu olması için yerinde ölçü alınarak 
projelendirilir. Caminin büyüklüğüne ve yapısına bağ-
lı olarak model belirlenerek her caminin ölçüsü faklı 
olduğundan yeni bir proje çalışması yapılır. 

Cami için yapılacak olan ürünlerin aynı motif ve 
desenlerde olmasının yanında renk uyumu da sağlan-
malıdır. Cami ahşap işlerinin tamamında gövde ola-
rak ithal limba kereste kullanılmaktadır. Cami ahşap 
işlerinde kerestenin kuru ve kaliteli olması çok büyük 
önem arz etmektedir. Ahşap atölyesindeki imalatlar-
daki motif ve hat yazılar tamamıyla el oyması ile ya-
pılmaktadır. Bu motiflerin seçiminde Osmanlı ve Sel-
çuklu ahşap sanatına uygun olmasına dikkat edilmek-
tedir. 

İmalatı yapılan ürünlerin son aşaması olan cilala-
ma safhası da en az imalat kadar önemlidir. İmalatı ta-
mamlanan ürünler yüzeyleri temiz bir zımpara ve te-
mizlikten sonra kalite kontrolü yapılarak caminin do-
kusuna uygun renklerde cila işlemi yapılır. Cilalanan 
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Acentamız, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca 
düzenlenen Hac, Umre ve her türlü 
seyahatlerde verdiği hizmetin haklı 
gururunu yaşamaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca dü-
zenlenen kongre ve sempozyumlara 
yurt içinden ve yurt dışından gelen 
katılımcıların uçak ve otobüs seya-
hatlerini herhangi bir aksaklığa mey-
dan vermeden düzenleyerek, bu or-
ganizasyonlara katkı sağlamaktadır.

GİNTAŞ Turizm Seyahat Acen-
tesi ile ile çalışan kişi ve kurumlar, 
en doğru ürünü her zaman en iyi fi-
yatla satın alabilecekler ve seyahat 
organizasyonunda ihtiyaç duyaca-
ğı servisi en uygun şartlar ile temin 
edebileceklerdir. GİNTAŞ müşterile-
rine dünyanın birçok yerindeki bin-
lerce otelde yaptıracakları konaklama 
rezervasyonlarında bütün avantajlı 
promosyonlar kullanarak en iyi fiyat 
ile konaklamalarını sağlayacaktır. 

Acentamız halen Tunalı Hil-
mi Cad. Kuğulu İşhanı B Blok No: 
123/136 Kavaklıdere / ANKARA 
adresinde faaliyetlerini sürdürmek-
te olup (0.312) 466 01 01 nolu tele-
fonlar ile Türkiye’nin her yerinden 
ulaşarak seyahat organizasyonları-
nız ile ilgili bilgi ve yardım alması 
mümkündür.

GİNTAŞ TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI

V akfımız iştiraklerinden KOMAŞ A.Ş bünye-
sinde hizmet veren Gintaş Turizm ve Seyahat 

Acentası, Şubat 1991 yılında kurulmuş ve 30 Temmuz 
1991 tarihinde Turizm Bakanlığından A Grubu Geçi-
ci Turizm İşletme Belgesi alarak faaliyete başlamıştır. 

1992 yılında Türk Hava Yolları İç Hatlar yetki-
li Acentası olan Gintaş Turizm ve Seyahat Acenta-
sı, 01.09.1993 tarihinde IATA-International Air Trans-
port Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Der-
neği) üyeliğine kabul edilerek uluslar arası hizmet ve-
ren hava yolu şirketlerinin biletlerini satma yetkisine 
sahip olmuştur.

IATA üyesi olmayan Öğertur ve Pegasus Hava 
Yolları’nın yetkili Acentası olarak faaliyet gösteren 
GİNTAŞ, uçak bileti satışının yanı sıra araç kiralama 
hizmeti de vermektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı ve bağlı kuruluşlarına Tür-
kiye Diyanet Vakfı ile irtibatlı kurumlara, bu kurum-
ların mensupları ve yakınları ile tüm halkımızın ihti-
yaç duydukları turizm ve seyahat organizasyonlarına 
yardımcı olmaktadır. 

Seyahat Acentemiz salt kar amaçlı bir işletme ola-
rak kurulmadığından dolayı bu alanda faaliyet göste-
ren diğer firmalardan farklılık göstermektedir. Turizm 
ve seyahat alanındaki faaliyetlerini A sınıfı seyahat 
acentelerinin standartlarında yürütebilmek için gerek-
li olan IATA, TÜRSAB ve Turizm Bakanlığı ‘A’ Grubu 
Seyahat Acentesi İşletme Belgesine sahip olan acente-
miz, talep edilen hizmetlerin en düşük maliyet ve ola-
bilecek en iyi şartlar ile gerçekleşmesini sağlamayı ön-
celikli görev olarak kabul etmektedir.

Yüksek kalite standartlarında hizmet verme gayesi 
ile 1991 yılında faaliyete başlayan GİNTAŞ; uçak bile-
ti, kongre organizasyonu, yurt içi-yurt dışı tur ve otel 
rezervasyonları konusundaki çalışmalarını başarı ile 
sürdürmekte, turizm ve organizasyon sektörlerinde-
ki önemli işlevini her gün geliştirmektedir. Deneyim-
li kadrosu ile müşterilerine 18 yıldır turizm ve organi-
zasyon alanında ihtiyaç duyacakları her konuda en iyi 
hizmeti vermektedir. Bu sebep ile Hakiş Konfederasyo-
nu, Ozgıda İş Sendikası, Hizmet İş Sendikası, Öziplik İş 
Sendikası, Türk Telekom, Telekomünikasyon Üst Ku-
rulu Katar Elçiliği, Kuveyt Elçiliği, Sudan Elçiliği baş-
ta olmak üzere birçok kuruluş ve şahıslar uçak biletle-
ri Acentemizden temin etmektedir.
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Halen Okulumuzda;
Anasınıfı ve
İlköğretim Öğrenci Sayısı : 651
Anadolu ve
Fen Lisesi Öğrenci Sayısı : 388
Toplam Öğrenci Sayısı : 1.039

Yüksek Öğr. Kız Yurdunda : 163
barınan öğrenci sayısı. 

Artan öğrenci sayısına paralel 
olarak ilköğretim binasında bulunan 
tüm sınıflar dolmuş, bazı çalışma 
odaları da sınıf haline getirilmiştir.

Çocuklarımızın bedensel, psiko-
motor, zihinsel, dil, sosyal ve duy-
gusal yönden gelişmelerinin sağla-
masını amaç edinen, ana sınıfından 
başlayarak yoğunlaşan yabancı dil 
eğitimimiz, öğrencilerimizin pratik 
ve güncel yabancı dil kullanabilme-
sini kolaylaştırmakta ve ilköğretim 
yıllarında iken “yabancı dil öğrenme 
sorununu” çözümlemektir.

Okulumuzun teknik araç, gereç 
ve laboratuarları sürekli olarak son 
teknolojiye uygun olarak yenilen-
mekte, öğrencilerimizin daha çağ-
daş bir ortamda kusursuz eğitim 
görmeleri sağlanmaktadır.

Anadolu ve Fen Lisemiz, mo-
dern derslikleri, tepegöz ve video 
odaları, modern fen   laboratuar-
ları, müzik ve resim derslikleriyle 

İ zmir Bornova’da Türkiye Diyanet Vakfına ait 
17.420 m2 arsa üzerinde kurulmuş 14.019 m2 

kapalı alana sahip kampüste faaliyet gösteren “ÖZEL 
BORNOVA EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI” 
KOMAŞ A.Ş. tarafından işletilmektedir. Özel Bornova 
Koleji, 1994–1995 ve 1995-1996 eğitim-öğretim dö-
nemlerinde 80 Lise öğrencisi ile TDV ÖZEL EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM İŞLETMESİ bünyesinde faaliyet gös-
termiştir.

1996-1997 döneminden itibaren Türkiye Diyanet 
Vakfının eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kur-
duğu VETAŞ A.Ş. tarafından işletilen Kurum, VETAŞ 
A.Ş’nin KOMAŞ A.Ş. ile birleşmesi üzerine 2001 yılın-
dan bu yana KOMAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyetini sür-
dürmektedir.

Özel Bornova Eğitim ve öğretim kurumları bün-
yesinde dört birim bulunmaktadır:

Anasınıfı-İlköğretim Okulu
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi
Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu 
İlköğretim ve lise eğitimi veren binalarda 56 ders-

lik, fen ve bilgisayar laboratuarları, proje çalışma ve 
projeksiyon odaları, kütüphane, müzik salonları, re-
sim atölyeleri ile kampüs içinde kapalı spor salonu, 
kültür merkezi, çok amaçlı salon, kafeterya gibi müş-
temilatlar yer almaktadır. 

Bornova Koleji eğitim ve öğretim kalitesi ile ol-
dukça saygın bir konumdadır. Özel Bornova Kole-
ji yıllar itibari ile öğrenci sayılarını sürekli artırmak 
suretiyle tam kapasite ile çalışır hale gelmiştir. 2006–
2007 öğretim döneminden itibaren okulumuza kayıt 
için başvuran öğrenciler sınava tabi tutularak seçilme-
ye başlanmıştır.
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2003-2004 Eğitim öğretim yılında hizmete açılan 
Ege Bölgesinin en güzel spor salonlarından biri olan 
salonumuz ve kültür merkezimizle çok daha geniş kit-
lelere hizmet verilmektedir. Kaliteli eğitim anlayışı ve 
uzman kadrosu ile hizmet veren kurum, Türkiye ve 
uluslar arası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alan-
larda önemli başarılar elde etmiştir. 

YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Ö zel Bornova Eğitim Tesisleri bünyesinde yer alan 
yurt binası; 1997-1998 eğitim-öğrenim yılın-

dan itibaren Özel Bornova Yüksek Öğrenim Kız yur-
du olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

Konumu nedeniyle Ege Üniversitesi öğrencileri-
ne hitap eden yurt binamız, aynı büyüklükte 59 ya-
tak odası ile revir, etüt, dinlenme ve ibadet odaların-
dan oluşmaktadır. 

Yüksek öğrenim öğrencilerine 1, 2 ve 3 kişilik 
odalarda kalma imkanı sunan yurdumuz, 2009-2010 
öğrenim döneminde 163 öğrenciye hizmet vermekte-
dir. Yurdumuz, 2005-2006 öğretim döneminden itiba-
ren %99 doluluk oranı ile çalışmaktadır. Yurt binası, 
tamamen Şirket kaynaklarından finanse edilerek yapı-
lan betonarme güçlendirme ve iyileştirme yatırımları 
ile 2006 yılı deprem yönetmeliklerine uygun hale geti-
rilmiş, inşaat, donanım ve tefrişatıyla daha güvenli ve 
konforlu bir mekan halini almıştır.

Adres : Erzene Mah. 116/5. Sok. No. 4
  Bornova - İZMİR
Telefon : 0232 342 27 29
Fax : 0232 373 46 86
web : www.bornovakoleji.com
E-Posta : bornovakoleji@bornovakoleji.com

modern bir eğitim yuvası kimliğine 
kavuşmuş ve bilgisayar destekli eği-
timde ön sıralarda yerini almıştır.

1994 - 1995 Eğitim ve öğretim 
yılında orta hazırlık sınıfına kayıt 
olan 80 örgencisi ile eğitim ve öğre-
time başlayan Özel Bornova Lisesi, 
1998 - 1999 eğitim ve öğretim yılı 
sonunda ilk mezunlarını vermiş-
tir. 2009-2010 öğretim yılında 1.039 
öğrenci ile tam kapasite ile faaliyet-
lerini sürdürmektedir. 

Bornova Koleji Kampüsü içinde 
bulunan binalarımızın yeni deprem 
yönetmeliklerine göre güçlendir-
me çalışmalarına başlanmış, güçlen-
dirme inşaatı ile birlikte binanın ve 
kampusun modern bir görünüme 
kavuşturulması hedeflenerek, eski-
yen ve yıpranan kısımların yenilen-
mesi için gerekli projeler hazırlatıl-
mıştır. Kapalı Spor Salonu, Yüksek 
Öğrenim Yurt Binası ve İlköğretim 
Binasının güçlendirme ve yenileme 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bornova Koleji Kampusu, imar 
planında öngörülen yapılaşmasını ta-
mamlamış olup, mevcut arsa üzerin-
de ilave bir inşaat yapma imkanı bu-
lunmamaktadır. Kurumumuzun başa-
rısının devamı ve özel okul ve yurtlar 
arasında sürmekte olan yarışta geri 
kalmamak için disiplin içinde devam 
ettirilecek eğitim, okul ve yurt işlet-
meciliği faaliyetinin yanı sıra yeni ya-
tırımların yapılmasına ihtiyaç duyul-
maktadır. Önümüzdeki dönemde, 
lise binasının güçlendirme ve yenile-
me inşaatının yapılması ile kampüsün 
daha modern hale getirilmesi projesi 
tamamlanmış olacaktır. Öğrencileri-
mizin ve velilerimizin istifade edebile-
ceği yüzme havuzu ve spor kompleksi 
gibi tesisler ile değişik semtlerde ana-
okulu ve kreş açılması yönünde ha-
zırlıklar yapılmaktadır.
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Mağazamızda gıda ve temizlik 
ürünlerinin bütün çeşitlerini; seç-
kin giyim markalarını, her gün ta-
zelenen Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen leziz balık çeşitlerini ve 
deniz ürünlerini bulabilir; bunun 
yanı sıra kafeteryamızda enfes dö-
nerimizi tadar   ve küçük bir mola 
verebilirsiniz.

Komaş Antalya mağazası, sınır-
sız ve koşulsuz müşteri memnuni-
yetini  birincil amaç olarak belirle-
miştir. Komaş, kurulduğu günden 
bugüne sunulan ürün ve hizmetin 
kalitesinin üstünlüğü ilkesinin esas 
olduğuna inanmış, müşterilerinin 
tüm ürün ve hizmet beklentilerini 
dünya standartlarında karşılamayı 
hedeflemiştir. 

Bu sayede Antalya mağaza-
mız, yaşanan ekonomik krizle-
re ve Antalya’da yerel ve uluslara-
sı zincirlerin, yeni AVM açmala-
rına rağmen pazar payını ve müş-
teri portföyünü muhafaza etmeyi 
başararak, faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Ş irketimiz Antalya Mağazasını Dr. Burhaneddin 
Onat Caddesi No:106-ANTALYA adresinde 

11.05.1996 tarihinde hizmete açmıştır. 2.400 m2 depo, 
1.200 m2 otopark, sosyal ve idari yerleşim birimleri-
ne sahip olan mağaza, 2.600 m2 satış alanında hizmet 
vermektedir.

Antalya Mağazasında halen tekstil ürünleri hariç 
15.000 çeşit ürün satışı yapılmaktadır. Antalya Mağa-
zamız tarafından 44.000 müşteriye dağıtılan Kazanç 
Kart Müşteri Kartı uygulaması ile alışverişler, müşte-
ri ve ürün bazında takip edilebilmektedir. Kayıtlarımı-
za göre 15.000 müşteri mağazamızdan periyodik ola-
rak alış veriş yapmaktadır. 

KOMAŞ ismi Antalya ve çevresinde saygın ve et-
kin bir konumda bulunmaktadır. Satın alma kapasi-
tesi ile tek şubeli marketler içinde ilk sırada yer alan 
Antalya mağazamız, yerel zincirler arasında da tek 
şube olmasına rağmen ilk 3 firma arasında yer al-
maktadır. 

KOMAŞ Antalya Mağazası, Türkiye Diyanet Vakfı 
kuruluş ilkelerine uygun  hareket etmeyi, kaliteli, gü-
venilir ve sağlıklı ürünleri müşterilerine temiz ve hij-
yenik şartlarda, uygun ve ekonomik fiyatlara sunmayı 
misyon edinmiştir.

KOMAŞ ANTALYA MAĞAZASI
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ULUBORLU
SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İŞLETMESİ

I sparta, Uluborlu, Akçay mev-
kii, Senirkent Uluborlu kara-

yolu üzerinde bulunan soğuk hava 
tesisleri; bölgede kurulan ilk soğuk 
hava deposu olarak, 1988 yılında 
GİNTAŞ A.Ş. tarafından işletmeye 
alınmıştır. 

Mülkiyeti KOMAŞ’A ait 28.752 
m2 alan üzerinde kurulu Soğuk 
Hava Depoları; 20 soğutma odası-
na sahip olup 7.000 ton kapasite ile 
hizmet vermektedir. Tesis bünyesin-
de müştemilat olarak; 12 daireli loj-
man binası, ofisler ve 1.500 m2 ka-
palı alana sahip ahşap atölyesi bu-
lunmaktadır. 

Tesisimiz, bölge il ve ilçelerin-
den mevsimine göre gelen elma, 
ayva, gibi mahsullerin depolanması 
hizmeti vermektedir. Depo bünye-
sinde muhafaza edilen ürünler olu-
şabilecek her türlü riske karşı sigor-
talanmaktadır. 

Tesis bünyesinde yer alan kiraz 
bahçesinde 153 adet kiraz ağacı bu-
lunmaktadır.

Uluborlu Soğuk Hava Tesisle-
rinde 2004 yılında yenileştirme ve 
tadilat çalışmaları yapılmıştır. So-
ğutma cihazları revizyondan geçi-
rilerek otomasyon sistemine geçi-
len tesiste, güncel teknoloji kullanıl-
maya başlanmak suretiyle depolama 
kalitesi ve verimlilik artırılarak, es-
tetik ve hijyenik bir konuma gelme-
si sağlanmıştır.

Tesisimiz Uluborlu ve çevre-
sindeki meyve üreticilerine hizmet 
vermektedir. TDV



T ürkiye Diyanet Vakfı, 1975 yılının 13 
Mart’ında, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan-

lık ve İl Teşkilatı’nın gönül birliği içinde kurulmuş-
tur. Vakfın kurulması öncelikle 633 sayılı Kuruluş Ya-
samızda gerekli olan zorunluluktan dolayı düşünül-
müştü. Yeni çıkan teşkilat yasamızın hazırlanmasını 
öngördüğü tüzük ve yönetmelikler arasında Bağış Tü-
züğü de bulunuyordu. Fakat onun belirtildiği biçimde 
çalışması zor olacaktı. Bu sakıncanın giderilmesi için 
bir vakfın kurulmasının daha yararlı olacağını tasarla-
dık. Ayrıca her türlü hayırların, infakın yanı sıra, ze-
kat, fıtır sadakası gibi mali ibadetlerimizi; ‘alan el’ ol-
mak adına; bunları hazırlanan zekat ve fıtır sadakası 
fonunda başka gelirlere katmadan uygun kişi ve yer-
lere vermek olacaktı. Bu konuda önceden aynı amaçla 
Başkanlıkta ‘zekat sandığı’ adı altında bir girişim ol-
muş, ancak başarılı olunamamıştı.

Tarihimizde ‘Zekat Taşı’ diye anılan, özellikle 
Anadolu Ahi’lerinde uygulanan yöntem gibi; alana ve 
zekatı verene bir esenlik yolu açılmış olacaktı. Bugün-
kü deyimi ile buna Vakfımızda, Zekat Fonu diyorduk. 

Ayrıca Hac ibadetine yerine getirmek isteyen va-
tandaşlarımıza, hacca gitmeden önce eğitim vererek, 
bilinçli olarak bu zahmetli, huzurlu ibadete katılmala-
rını sağlamaya çalıştık. Ancak bu ibadetin de mali ve 

“Türkiye Diyanet Vakfı;
Diyanetteki

din görevlilerinin
himmeti ile ve

hizmeti ile
milletimize ve
tüm insanlığa

açılmış rahmet,
sevgi, barış kapısıdır.”

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 72



meşakkatli bir yönü vardı. Başlan-
gıçta eğitimle başladığımız bu dü-
zeni, kapsamlı bir proje haline ge-
tirmek dileğimizdi. Ancak, o gün-
kü koşullar içinde ne Diyanet büt-
çesi, ne de başka bir yönden para-
sal konuyu çözememiştik. 633 sayılı 
Kuruluş Kanunumuz bizi, topluma, 
toplumdaki konferans, açık oturum, 
vaaz, radyo gibi (sonraları televiz-
yon da) yayınlarla yurttaşlarımızla 
daha da yaklaştırdı. Bu saydığım et-
kinlikler de maddi güç ve destek is-
tiyordu.

Ankara’da kuruluşundan iti-
baren bulunan Selçuklu Os-
manlı Camileri yanında, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kendi çağı-
na ait yepyeni bir mimari ile bü-
yük bir caminin yapılması da bü-
yük ihtiyaçtı ve bu bütünü ile Türk 
Halkı’nın mali cömertliğine bıra-
kılamazdı. Nitekim 1965’den he-
men sonra Kocatepe’de tasarla-
nan ve projesi Uluslar arası üne sa-
hip -rahmetli, eski Ankara Beledi-
ye Başkanı Vedat Dalokay’ın hazır-
ladığı- Diyanet İşleri Başkanlığı bi-
nası ve Kocatepe Camii inşaatına 
geçildi. Ankara ortasında dört mi-
nareli, sanki Ankara Halkı’nın kal-
bi gibi olan bu Ulu Mabed’in çalış-
maları da bir hayli hızlandı. Alan 
hazırlandı. İstimlaklar yapıldı. Di-

yanet İşleri Başkanlığı Binası bitmişti. Özel ve özen-
li çok büyük olmasa da aydınlık unutulmaz bir sanat 
eseri oldu. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu 
yüksek yerde projelerini tamamlamak için çok mas-
raf gerekiyordu. 1972 yılında Diyanet İşleri Başkan-
lığına geldiğim zaman bu azametli işlerin sorumlu-
luğu, beni çok yoruyordu. Nitekim bu görkemli Ko-
catepe Camisinin şanı daha bitmeden bütün İslam 
Ülkeleri’ne gitmişti. Bazı İslam Ülkeleri temsilcileri 
merakla proje ile ilgileniyorlardı. Nitekim bazı katkı-
ları da oluyordu. Türkiye’de de yurttaşlarımız merak-
la Ankara’nın ortasında 90 metrelik minareleri olan 
bu azametli camiyi görmek ve orada ibadet etmek is-
tiyordu. Cumhurbaşkanımız rahmetli Cevdet Sunay 
ve ondan sonraki rahmetli Fahri Korutürk defalar-
ca inşaatla ilgilendiler. Yurttaşlarımıza cami, Kur’an 
kursu v.b. dinî yapılar için yardım etse de, Başkan-
lığımızın desteğine ihtiyaçları vardı. İmam-Hatip 
Okulları yavaş yavaş mezunlarını vermeye başlamış-
tı. Onlara, hizmet içi eğitim verilmesi gerekliydi. Di-
yanet İşleri Başkanlığına çok yönlü din görevlile-
ri görev almıştı. Yeni çıkan kanunun intibakları, hiz-
metlerinin ve irşatlarının eğitim merkezlerinde ge-
liştirilmesi gerekiyordu. Özellikle yeni çıkan kanuna 
intibakları, kadro alınması, tefeyyüzleri büyük him-
met isteyen konular oldu. Bolu’da imam-hatip, müf-
tü ve vaizlerimizi kendi alanlarında geliştirme, geli-
şen topluma hizmet edecek kişilerde bir seviye sağ-
lama çalışmalarımız sürdü. Ankara yakınında, yuka-
rıda adını söylediğim eğitimleri yapmak için yatılısı 
da olan bir eğitim merkezi açtık. Ayrıca İstanbul’da 
(Haseki Eğitim Merkezi’ni) yüksek seviyede ihtisas-
laşacak ve kaynakları etüd etmelerini sağlayacak bir 
merkez kurduk. Bütçe imkanlarımız bu projelere ye-
temezdi. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçe imkanla-
rı ancak görevlilerin maaşına yetiyordu. Devlet karar 
vermişti, köy camilerindeki imamlar da kadroya ge-
çiriliyordu. Yeni kanunla köy camilerinin görevlileri-
nin de başkanlık bütçesine katılması yeni bir çığırdı. 
Sorun, yalnız para vermek değil, bu dar bölgelerde 
eğitim imkanı bulamayan görevlilerin eksik kalan te-
feyyüzünü sağlamaktı. Diyanet İşleri Başkanlığı, o sı-
rada diğer devlet kuruluşları arasında çok sık hizmet 
içi eğitimleri yapan bir kurum olmuştu. 

Ayrıca gönlü çok zengin kadın ve erkek yurttaşları-
mızın Allah rızası, O’nun sevgisi, hoşnutluğu için sun-
dukları hayr-ü hasenatı güvenle alıp koruyacak rah-
metli ellere ihtiyaç vardı. Bu güzel insanlar kamil nefis-
li bilgeler, sevinmek istiyordu. Onların istekleri, duala-
rı cami minaresine, kapısına, mihrabına, mimberine,
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Her şeyden önce, o günkü ko-
şullar içinde senedimizi hazırlayarak 
mahkemenin tescili ile Türkiye Diya-
net Vakfının kurulması, o günkü Di-
yanete hizmet eden kurumun ve Ru-
hani Kuruluşun başarısı idi. Bu onur, 
yalnız Başkanlık Teşkilatı’nın de-
ğil, tüm din görevlilerinindi. Bu gü-
ven ve hizmet kuruluşuna karşı dur-
mak değil, her görevli kendi çapında 
bir şeyle yardımcı olmak istiyordu. 
Yeni meclisten çıkan 633 sayılı ya-
sanın vereceği esenlik yanında, Vak-
fın resmen kuruluşu hepimizi bir se-
vince kattı. Allah’a şükür senedimi-
zi aldıktan sonra Diyanet İşleri Baş-
kanlığı binası yanındaki binaya Vak-
fın merkezini yerleştirdik. Türkiye 
Diyanet Vakfının yeni kurulan mü-
tevelli heyetinde (senette de belirtil-
diği gibi) Diyanet İşleri Başkanı ola-
rak ben, aynı zamanda mütevelli he-
yet başkanıydım. Diyanet İşleri Baş-
kanının aynı zaman Vakfın Mütevelli 
Heyeti Başkanı olması hususu; Diya-
net Vakfının çalışmalarında başkan-
lığın hizmetleri dışında başka alan-
lara herhangi bir nedenle kaydırıl-
maması ve vakfın sürekli başkanlığın 
hizmetine destek olmasını sağlamak 
için konulmuştu. Diyanet Vakfının 
kuruluşu yalnız Diyanet din görev-
lilerini değil, yurdumuzdaki iyiliği, 
hayrı, yardımı, insan değerlerini ve 
İslam’ı düşünen, insana hizmet için 
kendini iyiliğe, Allah sevgisine vak-
feden tüm yurttaşları da sevindir-
di. Kuruluşu ve başarımızı kutlayan 
dostlarımız sayısızdı. Ancak başka 
bir konunun da çığırı açılmıştı. Ha-
yatımızda ülkemize çok acılar, ziyan-
lar açan trafik canavarını el birliği ile 
olumsuz kılmak için tasarlanan Tür-
kiye Trafik Vakfı kuruldu. Başkan-
lığımız da bu kuruluşun içindeydi. 
Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güç-
lendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakfı, sonra bun-
lar bir araya geldiler ve Aselsan’ı kur-

insan gönlüne hizmet eden saygın sevgililerde olabi-
lirdi. Onlara, 633 sayılı bu yeni kuruluş kanunu çık-
madan önce ‘Hademeyi hayrat-hayırlar, iyilikler, fa-
ziletler hadimleri diyorduk. Çok az imkanlar içinde 
nice yıllar mihrapta ve mimberde hizmetten yılmadı-
lar. Allah onların hepsinden razı olsun. Onları cenne-
tin konukları kılsın. 

Yıl 1975. Sık sık Din İşleri Yüksek Kurulu’nda 
üyelerimizle ve birim müdürlerimizle toplanı-
yor, bu ağır sorunların altından kalkmak için mad-
di güçsüzlüğe bir çare düşünüyorduk. Bu sorumlu-
luktan kurtulmak için Hukuk Müşavirim Sayın Ah-
met Uzunoğlu’nu çağırdım. Diyanet Vakfını nasıl ku-
rabileceğimizin istişaresini yaptım. Uzunoğlu, o gün-
lerde memurlarımıza öğle yemekleri için yaptığı-
mız bir tabldotta birikmiş bir miktar -hatırladığıma 
göre 145.000 TL- para vardı. “Başkanım, önce Va-
kıf senedini hazırlayalım, Vakıf Harcı için gerekli pa-
rayı onunla sağlarız.” dedi. Bu istişareden sonra top-
lantımızda vakfın senedini hazırladık. Türkiye Diya-
net Vakfı; Diyanet’in tanınmayan manevi mimarla-
rı, tüm cami minarelerinden ezanı güzel sesleriyle ya-
yan müezzinlerin hutbede, etkili feyizli hitabetleriy-
le gönüllere açan İmam-Hatip ve kürsülerin alimle-
ri Anadolu’nun aydın, bilge bilginleri, vaiz ve müftü-
leriydi. Onları temsilen merkezden ve il teşkilatımız-
dan kurucuları tespit ettik. Türkiye Diyanet Vakfı, 
Diyanet’in güçlü, rahmetli eli olacaktı. Kim o eli tu-
tarsa, sağlıklı yaşayacak Kur’an-ı Kerim’i öğrenecek, 
barış ve esenlik Peygamberini tanıyacaktı. Alemlerin 
rahmeti sevgili Peygamberimizin ahlâklı yolunun yıl-
dızları olacaktı. 

O günü hatırlamıyorum. Kuruluş yılı 1975. Mart 
ayından bir hayli zaman önce bir araya yeniden gel-
dik, yardımcılarım sayın Dr. Tayyar Altıkulaç, -son-
radan Diyanet İşleri Başkanı- Sayın Yakup Üstün’ün 
yanı sıra Ankara Müftüsü Lütfi Şentürk ve İstanbul 
Müftüsü ile Yönetim Kurulunu kurmuş olduk. Hu-
kuk müşavirimiz kurucular arasında bulunuyordu. 
Yönetim kurulu adına mahkemede senedimizi tescil 
ettirdik.

Diyanet Vakfı, Türk milletinin yoksula,
darda kalana, ihtiyacı bulunana
Allah tarafından uzatılmış
nurani rahmet elidir.
İnsanların vicdanlarını ve onurlarını korur. 
Yurttaşlarımızın güven ve
yaşam kaynağıdır. 



www.diyanetvakfi.org.tr TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ 75 >

layı Allah’ın yardımı ile diyani hizmetlere güç katıyor. 
Hac düzenlememiz İslam milletleri arasında bir örnek 
olmuştur. Allah onun ecrini milletimize ve bu hizmeti 
yapanlara çokça versin. 

Yukarıda belirttiğim gibi, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğından ve Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti başkanlığın-
dan ayrıldıktan sonra, önce Diyanet İşleri Başkanı Sa-
yın Doç Dr. Süleyman Ateş, Vakfa da Diyanet İşleri 
Başkanlığında bulunduğu sürece hizmet etti. Vakıf se-
nedi gereği, yeni gelen Sayın Dr. Tayyar Altıkulaç mü-
tevelli heyeti başkanı oldu. Onun zamanında da (ki 
ben Devlet Bakanıydım) Avrupa’daki çalışan işçilerin 
dini hayatları için yeni kuruluşlar ve görevli tayinle-
ri Diyanet Vakfının kolaylaştırmaları ile sağlandı. Ay-
rıca, dışarıda Başkanlıkça atanan her nevi din görev-
lisi Vakfın gelişmelerinden yararlandı. Sayın Dr. Tay-
yar Altıkulaç’tan sonra atanan Sayın Başkanların Vak-
fa samimi ve yorucu hizmetleri oldu. Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Said Yazıcıoğlu, Sayın Mehmet Nuri Yılmaz, 
özenle Vakıfta yaptıkları hizmetten sonra, halen Di-
yanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu daha geniş bir ufuktan yeni imkanlar içinde Diya-
net İşleri Başkanlığı hizmetleri yanında, Diyanet Vak-
fımızı güçlendirdi. Türkiye sınırları dışında bulunan 
din görevlilerimiz, her türlü hizmetlimiz; bu mübarek 
vakfın olanaklarından yararlanmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfına hizmet eden yukarıda 
isimlerini zikrettiğimiz Diyanet işleri Başkanları ar-
kadaşlarımıza, mütevelli heyeti üyelerine, vakıfta hiz-
meti geçen her türlü görevlimize saygı ve sevgileri-
mizi sunarım. Ayrıca güzel vatanımızın her yöresinde 
mihrapta, mimberde ve camide ve minarede din hiz-
metinden şereflenen bütün görevlilerimize teşekkürler 
eder, hayır yolunda başarılara ermelerine dua ederim.

Binlerce şükürler olsun Allah’a, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte Doğu-
da, Batı’da kurduğu çalışmaları ile en uzak ufukla-
rı yan yana getiriyor, İslam dininin barış ve esenliği-
ni, sevgili Peygamberimizin rahmet ve yüce ahlâkını 
her gönüle yerleştirmek için durmadan çalışıyor. Do-
ğuda Japonya’nın Tokyo’sunda inşa ettiğimiz hari-
kulade güzellikte Camiinin minarelerindeki ezan ile 
Amerika’nın çeşitli bölgelerinde kurduğumuz camile-
rin ezanları dünyayı küçültüyor. Allah’ın adını, sevgili-
si Muhammed’in ismini yüceltiyor. Ne mutlu bize.

dular. Türkiye Polis Vakfı da onların 
arkasından oluştu. Milli bir dayanış-
ma, hayırda yarışma sanki vakfımı-
zın açtığı çığırdan hızlandı. Türkiye 
Diyanet Vakfı, ulusal esenliğimizin 
rahmet kapısı oldu. Yalnız din gö-
revlileri değil, halkın içinde kalbi Al-
lah sevgisine bağlı, hayır için bir şey-
ler yapmak isteyenler de boş durmu-
yorlardı. Mütevazı merkezimizde gö-
rev alan hukuk müşavirimiz sık sık 
sevindirici haberlerle geliyordu. Evet 
Türkiye Diyanet Vakfı toplumda ye-
rini bulmuştu. Dünyada kimse bu-
lunduğu yerde sürekli değildir. 1976 
yılında başkanlıktan ayrıldım ve gö-
revimi Doçent Dr. Süleyman Ateş’e 
bir törenle teslim ettim. Yeni göre-
vimde Başbakanlık Mütehassis Mü-
şavirliği idi; Bu görevde de fazla ka-
lamadım. Israrlı istekler karşısında 
yeni bir hizmete geçmek durumunda 
oldum. 1977 de Malatya Milletvekili 
seçildim. Yeni kişiliğimde Vakıf Mü-
tevelli heyetinde kalmayı yakışıksız 
gördüğüm için yeni başkan Süley-
man Ateş’e bıraktım. Ancak, yukarı-
da da bir miktar temas ettiğim gibi 
Hac konusu yeni bir proje istiyor-
du. Ben kurulan hükümette din işle-
ri ile görevli Devlet Bakanı idim. So-
runu çözecek etraflı bir proje hazır-
ladık. Bakanlar kurulunda kabul edi-
len bu programı Diyanet İşler Baş-
kanlığı yönetiminde, Türkiye Diya-
net Vakfınca yürütülmesi hakkında-
ki kararnameyi çıkardık. Bu hazır-
lanan çalışma, uzun yıllar gelişerek 
yeni hükümetlerin de katkısı ile hali 
hazırda örnek bir Hac düzenlemesi 
oldu. Geçen yıllar boyu Diyanet İş-
leri Başkanlığınca uygulanan bu pro-
je, şimdi her Hacıya büyük mutluluk 
sağlıyor. Kuşkusuz, Diyanet Vakfı da 
manevi ve maddi hizmetinden do-

Türkiye Diyanet Vakfı Kurucu Üyelerinden
Sayın Dr. Tayyar ALTIKULAÇ‘tan işlerinin yoğunluğu sebebiyle

mülakat alınamamıştır. Siz değerli okuyucularımızın bilgisine sunarız.

TDV

NOT



35 yıl ne çabuk geçti. Bir asrın adeta üçte 
biri. Kurucular olarak bizi bu günlere 

ulaştıran Yüce Mevlaya hamd olsun. Vakfımızın bu 
günlerini görmeyi, onun ürettiği dev hizmetleri te-
maşa etmeyi de bize lütfetti.

Bu adeta bir ailenin evlatlarının mürüvvetini 
görmek gibi bir şey: Zaman zaman bizi üzen teza-
hürlerde olmuyor değil. Ama hayat bu, hayatın ger-
çeği böyle. İnişler çıkışlar da hayatın bir parçası. 
Her şeye rağmen Yüce Yaratana şükür borçluyuz.

Türkiye Diyanet Vakfı, 35 yıl önce Niçin? Na-
sıl? Hangi şartlarda? kuruldu. Bilinen bir gerçek-
tir ki kurumların, kuruluşların ortaya çıkmasının en 
önemli sebebi şüphesiz ihtiyaçlardır. Bununla bera-
ber Türkiye Diyanet Vakfı sadece belli ihtiyaçların 
baskısı ile değil, tarihimizde, medeniyetimizde mev-
cut olan güçlü bir geleneğin ihya edilmesi, yaşatıl-
ması, gelecek nesillere hediye edilmesi amacına da 
yöneliktir.

Bilindiği gibi Vakıf, fertlerde mevcut olan yar-
dım ve hayır duygusunun kurumsallaşmasıdır. Fert-

ler fanidir. Kudret tarafından çizi-
len ömür yazgısı çok uzun değil-
dir.

Hâlbuki fertler yaptıkları ha-
yırlarla uzun zaman yaşamak, in-
sanların gönlünde uzun zaman 
yer etmek ve anılmak isterler. Va-
kıf statüsünde kurumlaşan hayır-
lar, uzun yıllar yaşarlar. Çok bü-
yük hizmetlerin gerçekleşmesine 
vesile olurlar. Yüce Mevla’nın “ha-
yır yapın ki, kurtuluşa, mutluluğa 
eresiniz” emrine uyan müminle-
rin imanlarının gereği olarak güç-
lü bir hayır ve yardımlaşma arzu-
su taşıdığı gerçektir. Ülkemizde-
ki Vakıf geleneği bunun şahididir. 
Tarihçilerin Osmanlı medeniyetini 
bir Vakıf medeniyeti olarak vasıf-
landırmaları boşuna değildir. Bu 
sebeple Anadolu’da, Ortadoğu’da, 
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Balkanlarda, Kıbrıs’ta ve diğer 
bölgelerde bulunan han, hamam, 
medrese, cami gibi nerede bir eser 
mevcutsa bu ruhla ortaya çıkmış-
tır.

Günümüzde de milletimizde-
ki hamiyet duygusu, hayır yapma 
arzusu, bütün gücüyle devam et-
mekte. Dünyanın neresinden bir 
yardım talebi ile karşılaşsa, gücü-
nün yettiğince oraya ulaşmaya ça-
lışmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşundan 
1967 yılına kadar yeni Vakıf kur-
ma imkânı mevcut değildi. Bu se-
bepten o yıllara Türkiye için kayıp 
yıllar denilebilir. Zira Türk mille-
tinin geleneğinde ve kültüründe 
mevcut olan hayır yapma potansi-
yeli 45 yıl kullanılamadı. 1967 yı-
lında parlamentoda kabul edilen 
903 sayılı kanun bu yoldaki enge-
lin ortadan kalkmasını sağladı. Bu 
tarihten sonra yeni yeni Vakıflar 
kurulmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı hiz-
metlerini desteklemek amacıyla 
bir Vakıf kurulması gündeme gel-
di. Bu amaçla çeşitli toplantılar, te-
şebbüsler oldu. Dr. Lütfi Doğan 
hocamızın Başkanlığa atanması ile 
bu konu tekrar canlandı. Vakfın 
kurulması için arayışlar, gayret-
ler hızlandı. Sayın Başkan, bir gün 
Din İşleri Yüksek Kurulu salonun-
da Başkanlığın üst kademe yetkili-
lerinin katılımıyla bir toplantı ter-
tip etti. Diyanet Vakfının artık ku-
rulma zamanının geldiğini, zira 
böyle bir Vakfa ihtiyaç bulundu-
ğunu, aksi takdirde Diyanet hiz-
metlerini kısıtlı bütçe imkanlarıyla 
yürütmenin zorluğunu dile getir-
di. Cebinden çıkardığı bir kâğıttan 
isimler okumağa başladı. Bu lis-

te yaklaşık 20 kişi kadardı. “İşte bu zevatla bunla-
rın maddi desteği ile Vakfı kuruyoruz” dedi. Meslek, 
meşrep ve mekân itibariyle birbirine yakın olmayan 
bu zevatın bir araya gelmesi, bir hizmet üretmesi 
adeta imkânsızdı. Üstelik bunlardan bazılarının ka-
muoyunca kabul görmesi ve olumlu karşılanması da 
mümkün değildi.

Söz alarak “Sayın hocam bu Vakfı bu zevatla ku-
rarsak halkı, tabanı kaybederiz. Tabandan güç alma-
yan böyle gönüllü bir kuruluş yaşayamaz.” dedim. 
Sayın Başkan “Ama bunlar yardım edecek, para ve-
recekler” dedi. Bende “bu hizmet sadece bunların ve-
receği 5-10 Lira ile yürümez. Asıl biz milletimizin gü-
venine, itimadına muhtacız. Bu güveni zedelersek, bu 
Vakıf ölü doğar, gelişmesi, büyümesi mümkün olmaz” 
dedim. Orada bulunan arkadaşların çoğunluğu bu 
görüşe katılınca, Sayın Başkanın biraz canı sıkıldı, 
listeyi katladı cebine koydu ve toplantıyı kapattı.

Bir müddet Vakıf kurulma çalışmalarına ara ve-
rildi. Vakıf kurmak için gerekli kaynak arayışla-
rı başladı. Nihayet emanet küçük bir para ile Vakfın 
kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Diyanet Vakfının kurulmasında baş-
kanımız Dr. Lütfi Doğan’ın himmet ve gayreti, Sa-
yın Altıkulaç’ın pratik yaklaşımı ve ihlâsı etkili oldu. 
Dışarıdan kimse alınmadı. Sn. Başkan, iki yardımcı-
sı ve Hukuk Müşaviri Vakıf kurucuları oldular.

Hepimiz aşkla, şevkle ve heyecanla yeni doğan 
bu kuruma dört elle sarıldık. Müftülerimiz başta ol-
mak üzere, Din Görevlilerimiz ve halkımız Türki-
ye Diyanet Vakfına güvenerek, inanarak derin bir 
ümitle sarıldı. Kısa zamanda Vakıf gelişti, büyüdü, 
çok önemli hizmetlere vesile oldu. Böylece zaman 
haklılığımızı da ortaya çıkarmış oldu. Çünkü hal-
kın güveninden daha kıymetli bir sermaye düşünü-
lemezdi.

O yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı çok kısıt-
lı imkânlarla hizmet veriyordu. Hâlbuki ihtiyaç ala-
bildiğine büyüyor, merkez ve taşrada müftülükleri-
miz ihtiyaç halinde kıvranıyordu. O kadar ki müftü-
lükler bir kısım ihtiyaçlarını halkın yardımıyla karşı-
lıyor. Merkezde Başkanlığın çatısı aksa veya başkanı-
nın arabası arıza yapsa veya benzin ödeneği tüken-
se bu problemlerin halli bir mesele oluyordu. Kısıtlı 
resmi kaynaklarla bu ihtiyaçları karşılamak mümkün 
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değildi. Yolda kalıpda Başkanlığa başvuran veya Di-
yanete sığınan ihtiyaç sahibi bir kimseye on lira ve-
recek bir kaynak mevcut değildi. Zaman zaman ara-
mızda topladığımız beş-on lira ile bu ihtiyacı karşı-
lamaya çalışırdık.

Yurt dışından, İslâm âleminden, Diyanet İşle-
ri Başkanlığını ziyaret için bir misafir gelse ne ya-
pacağımızı şaşırır, o misafiri Nasıl? Nerede ağırla-
yacağımız? Masraflarını nasıl karşılayacağımız? En-
dişesi bizi tedirgin ederdi. Hatta böyle durumlarda, 
Çıkrıkçılar Yokuşu esnafına giderek itibarlı bir zat-
tan bir miktar para tedariki için ricada bulunurduk.

Bugün sevinerek görüyoruz ki; dünyanın çeşit-
li yerlerinden gelen ziyaretçiler, yüzlerce din görev-
lileri, öğrenciler ve konuklar günlerce misafir edilip 
ağırlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı 35 yıllık geçmişi ile mil-
letimize, memleketimize, Türk irfan hayatına kazan-
dırdığı unutulmaz kalıcı hizmetler ile Türk Vakıf ge-
leneğinin en önemli örneklerinden biri olduğunu 

Türkiye Diyanet Vakfı
35 yıllık geçmişi ile 

milletimize,
memleketimize,

Türk irfan hayatına 
kazandırdığı

unutulmaz
kalıcı hizmetler ile

Türk Vakıf geleneğinin
en önemli örneklerinden 

biri olduğunu göstermiştir.
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Bu görev, gönülle bu konunun 
öneminden kaynaklanan heyecanla, 
Diyanet-Vakıf işbirliği ve ahengi ile 
ifa edilebilir. Bu birliktelik Başkan-
lık ve Vakıf üst kademe yetkilileri-
nin Vakfa bakışlarındaki sıcak tavır, 
Vakfa olan güvenin giderek artma-
sına vesile olacaktır. 28 Şubat dö-
neminde Vakıf aleyhindeki karala-
malar, yalan-yanlış haberler, andaç-
lar, o dönemde Vakıf hakkında or-
taya kasıtlı olarak yayılan gerçek 
dışı söylentilere yetkililerce bunlara 
kararlılıkla karşı çıkılmaması Vakfa 
çok pahalıya mal olmuştur.

Bir zamanlar yolda kalmışın, has-
tanın, fakirin, öğrencinin, hacet kapı-
sı olan Vakıf, aynı özelliğini koruya-
rak hizmete devam ettirilmelidir. Bu-
gün Vakıf hizmetinin itici gücü olan 
mali kaynaklarının çoğaltılması, fa-
aliyet alanlarının daha genişletilme-
si hayati önem taşımaktadır. Bu vesi-
leyle Diyanet Vakfının bugüne kadar 
olan konumunu kazandırmada en 
büyük katkı sağlayan ilk hac kararna-
mesinin çıkmasını sağlayan merhum 
Orhan Eyüpoğlu’nu takdirle, şükran-
la anıyorum.

Bunlar bir yana her şeye rağ-
men, şahsen Vakfın geleceğinin daha 
parlak olacağına inanıyorum. Türki-
ye Diyanet Vakfı üniversitesinin ku-
rulma çalışmaları ümidimizi güçlen-
dirdi. Dünyanın her tarafında güç-
lü bir sektör olarak gönüllü kuruluş-
lar destekleniyor ve gelişiyor. Burada 
bir noktayı daha önemli bulduğumu 
söylemek istiyorum. Kurumların ba-
şarısı iyi yetişmiş yapıcı, işin heyeca-
nını duyan elemanlara bağlıdır. Tür-
kiye Diyanet Vakfında seçerek alınan, 
ciddi bir eğitimle yetiştirilen Vakıf 
ruhu ve heyecanı aşılanan bir perso-
nel politikası uygulanmalıdır.

göstermiştir. Bu Vakıf, bu süre içerisinde zaman za-
man sıkıntılara, karalamalara, hatta ihanetlere uğra-
sa da gelişmiş, yerleşmiş güzel hizmetlere imzasını 
atmış, kurumsallaşmış ve belli alanlarda gelenekler 
kazanmış bir kuruluştur.

Vakıf, kuruluş amacına uygun olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığı hizmetlerini destekleme görevi-
ni, Genel Merkez ve Şubeleri aracılığı ile imkânlar 
ölçüsünde yerine getirmeye çalışmaktadır. Eğitim 
merkezlerine, yurt içi ve yurt dışı irşat faaliyetleri-
ne destekler devam etmiş. Özellikle eğitim-öğretim, 
kültür ve sağlık alanlarında verimli hizmetler üre-
tilmiştir. Dünyanın bir çok bölgesinde özellikle 
Afrika’da Hıristiyanlığın yayılmasında katkıda bu-
lunan kilise hastanelerine hep gıpta ile bakmışızdır. 
Vakfımızın bu konuda bize ümit veren sağlık kuru-
luşları, bu sahada beklentimize bir ölçüde cevap ve-
rir mahiyettedir. Yurt dışında açılan okulları, çeşit-
li ülkelerden getirilip eğitilen öğrencileri Vakfımızın 
yüz akı, övünülecek hizmetleri olarak görüyorum.

Zira büyük milletler okutan-öğreten milletlerdir. 
Bu çok önemli asil bir vizyon, büyüklük için konul-
muş bir hedeftir. Bana göre bu hizmetler, milletimi-
zin büyüklüğünün âlicenaplığının göstergesidir.

Bugün memnuniyetle görüyoruz ki Vakfın hiz-
met alanları genişlemiş, Amerika’dan - Avrupa’ya, 
Arnavutluk’tan - Balkanlara, Kırım’dan - Moğolis-
tan, Orta Asya’ya, Güney Asya’ya oradan Afrika’ya 
kadar çok geniş coğrafyalara yayılmış bulunuyor.

Bu yönüyle Türkiye Diyanet Vakfı hizmetleri, 
evrensel bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Dün-
yanın şurasında burasında bulunan yurttaşlarımız, 
dindaşlarımız bizden yardım talep ediyor. Siz bü-
yüksünüz, tecrübelisiniz bize el uzatın, yardımınızı 
esirgemeyin diyorlar. Böyle bir hizmet tarihimizin, 
medeniyetimizin bize yüklediği bir misyondur. Bun-
lara gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü kapatabilir 
miyiz? Kapatamadık. Elbette kapatamayız. 

Demek ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanı ba-
şında hükmi şahsiyeti haiz, mali, idari ve mevzuat yö-
nünden gelişmiş, güçlenmiş, yerleşmiş bir kurum ge-
reklidir. Bir şekilde Diyanet Vakfını korumak, güçlen-
dirmek, onun daha çok hizmet üretmesine, milletimi-
zin şanına uygun kalıcı daha güzel hizmetler vermesi-
ne katkıda bulunmak hepimiz için bir görevdir. TDV



13 Mart 1975 tarihi Türkiye Diyanet Vakfının 
kuruluş tarihidir. Zira Vakfın kuruluşu ile 

ilgili resmi senet kurucular tarafından Ankara 11. No-
teri huzurunda bu tarihte imzalanmıştır.

Kurucuların vakıf kurma iradesi bu tarihte orta-
ya çıktığı için Vakıf resmî senedinin noter huzurunda 
imzalandığı tarihi Vakfın kuruluş tarihi olarak kabul 
etmek gerekir. Vakıf senedinin tescil ve ilanı gibi iş-
lemler vakıf kurma iradesini tamamlayan işlemlerdir.

Başkanlık hizmetlerini desteklemek üzere kapsam-
lı bir vakıf kurulması, Başkanlık tarihindeki önemli 
olaylardan biridir. Zira daha önce böyle bir teşebbüs 
olmamıştır.

Vakıf Kurma Düşüncesi
Nasıl Doğdu ve Gelişti?

V akfımızın 35. kuruluş yılını idrak ettiğimiz bu 
günlerde, 35 yıl önce yaşadığımız bazı olayla-

rı içinde yaşamış kişi olarak, o günlerdeki şartların bi-
linmesi açısından faydalı görüyorum.

Başkanlık hizmetlerini desteklemek üzere “Türkiye 
Diyanet Vakfı” adı altında bir vakıf kurulması düşün-

cesi ilk defa 1972 yılında tarafım-
dan ortaya atılmıştır. Ben o zaman 
Başkanlık Merkez Teşkilatında Öz-
lük İşleri Müdürü olarak görev ya-
pıyordum.

Vakıf kurma düşüncesinin do-
ğuşunu başlıca iki sebebe dayan-
dırmak mümkündür: Bunlar, Dev-
let Bütçesi ile Başkanlığa tahsis edi-
len ödeneklerin yetersiz olması ve o 
günlerde vakıflarla ilgili mevzuatta 
yapılan yeni düzenlemelerdir.

1. Devlet Bütçesi ile
 Başkanlığa Tahsis Edilen 

Ödeneklerin Yetersiz Olması

B ilindiği üzere 3 Mart 1924 
tarih ve 429 sayılı kanun-

la Şeriye ve Evkaf Vekâleti lağvedil-
miş, yerine Başvekâlete bağlı Diya-
net İşleri Reisliği ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğü kurulmuştur.
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Bu yeni düzenleme ile Vakıflar Umum Müdürlüğü 
katma bütçeli bir kuruluş olurken, Diyanet İşleri Reisli-
ği de Genel Bütçeye dâhil kuruluşlar arasına alınmıştır.

Ancak çeşitli sebeplerle Başkanlığa yeterli kadro 
ve ödenek tahsis edilememiştir. Bu durum Başkanlık 
hizmetlerinin sınırlı kalmasına sebep olmuştur. Bu se-
beple Başkanlık teşkilatı, hizmetlerini gereği gibi yü-
rütebilmek için bütçe dışı kaynaklara, yani hayırsever 
Müslümanların mali desteğine ihtiyaç duymuştur.

Taşra teşkilatında müftüler bu konudaki ihtiyaç-
larını derneklerle karşılamaya çalışmışlardır. Müftüle-
rin desteği ile inşa edilen hizmet binaları derneklerin 
mülkiyetine geçtiğinden, müftülerle dernek yönetim-
leri arasında devamlı problemler yaşanmaktaydı.

Birçok hizmet binaları da Vakıflar Genel Müdür-
lüğünün mülkiyetindeydi. Merkez teşkilatının ise büt-
çe dışında bir kaynağı yoktu.

22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 
ncü maddesinin (e) fıkrası ile Başkanlık hizmetlerinde 
kullanılmak üzere yapılacak ayni ve nakdi şartlı bağış-
ların bir fonda toplanması hükme bağlanmış ise de, 
kanuni düzenlemenin eksik yapılması sebebiyle, ka-
nunda öngörülen uygulama tüzüğü yürürlüğe konula-
mamıştır. Böylece Başkanlığın, hizmet için bütçe dışı 
kaynak temini teşebbüsü akim kalmıştır.

Bu açıklamalar göstermektedir ki, vakıf kurma 
düşüncesi doğmasının esas sebeplerinden biri Başkan-
lık hizmetleri için, bütçe dışında kaynak temini ihti-
yacıdır.

2. Vakıflarla İlgili Mevzuatta Yapılan
 Yeni Düzenlemeler

V akıf kurma düşüncesinin doğmasının ikinci se-
bebi ise vakıflarla ilgili mevzuatta yapılan yeni 

düzenlemelerdir.
İsviçre Medeni Kanunu terceme edilerek alınan 

Türk Medenî Kanununda da vakıflarla ilgili hükümler 
bulunmaktaydı. Ancak Türk Medenî Kanununun va-
kıflarla ilgili hükümleri yeterli değildi, “vakıf ” kelime-
si de “tesis” olarak terceme edilmişti.

Bu sebeple kanunun yürürlüğe girdiği 1926 yılın-
dan sonra ülkemizde çok az vakıf kurulmuştur.

1967 yılında yeni kurulacak vakıflarla ilgili olarak 
önemli bir gelişme oldu.

Türkiye’de vakıf müessesesini geliştirmek üzere 
1964 yılında Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-

lak ile 27 arkadaşı tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına bir kanun tekli-
fi sunuldu.

Bu teklif 3 yıl Millet Meclisi, Se-
nato ve Cumhurbaşkanlığı arasında 
gidip geldikten sonra 13.7.1967 tari-
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de görüşülüp kabul edilmiş ve 903 sa-
yılı kanun sıra numarası ile 24.7.1967 
tarih ve 12.655 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun yeni kurulacak vakıf-
larla ilgili önemli hükümler getir-
miştir. Mesela Türk Medenî Kanu-
nundaki “tesis” kelimesi yerine “va-
kıf ” kelimesi konulmuş, vakıf kur-
mak isteyen hayır sahiplerine kolay-
lıklar getirilmiştir.

Aynı kanunla genel, özel ve kat-
ma bütçeli idareler, bütçeleri içinde 
yer alan bir hizmetin veya hizmet-
lerin yerine getirilmesi amacıyla ku-
rulacak vakıflara Bakanlar Kurulun-
ca vergi muafiyeti tanınması hükme 
bağlanmak suretiyle, kamu hizmet-
lerini desteklemek amacıyla vakıflar 
kurulması teşvik edilmiştir.

Böylece Devletin “Kamu Hizme-
ti Yükü”nün, vakıflar eliyle hafifle-
tilmesi amacı güdülmüştür.

Konuya bu açıdan bakınca Di-
yanet İşleri Başkanlığı Genel Bütçe-
li bir kuruluştu. Bu kuruluşun hiz-
metlerini desteklemek üzere kuru-
lacak bir vakıf da kurulması teşvik 
edilen vakıflardan olacaktı.

İşte Başkanlık hizmetlerini des-
teklemek üzere vakıf kurma düşün-
cesinin doğma sebeplerinden biri 
de Türk Medenî Kanununun vakıf-
larla ilgili hükümlerinin değiştiril-
mesidir. Bu kanun çıkmasaydı, Tür-
kiye Diyanet Vakfı kurulamazdı.

Yukarıda açıklanan Vakfın ku-
ruluş sebeplerine, vakıf kurucula-
rının bilgi, feraset ve vizyon sahi-
bi kişiler olmalarını da ilave etmek 
mümkündür.
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fın senedini inceledim. Zamanın 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Muhsin Batur tarafından kuru-
lan “Türk Hava Kuvvetlerini Güçlen-
dirme Vakfı” senedinin bizim için 
iyi bir örnek olduğunu gördüm ve 
buna göre Türkiye Diyanet Vakfı se-
net taslağını hazırladım.

Ancak senet taslağı hazır oldu-
ğu halde 1973 ve 1974 yıllarında 
vakıf kurulması konusunda bir me-
safe alınamadı.

Bunun sebeplerine gelince; Baş-
kanlıkça kendi hizmetlerini destek-
lemek üzere vakıf kurulması, önemli 
bir olaydı. Böyle bir vakfın kurulma-
sı için zaman uygun muydu? Başkan 
zamanın uygun olduğunu ve hemen 
kurulması gerektiğini düşünüyordu. 
Yardımcılarının ise zamanlama ko-
nusunda bazı tereddütleri vardı.

Vakıf kurma işi Başkanlığın görev 
alanı içinde olmayan ve gönüllü ola-
rak yapılması gereken bir iş olduğun-
dan, Başkan Dr. Lütfi Doğan yardım-
cılarına vakfın biran önce kurulması 
konusunda baskı yapmamıştır.

Gecikmenin bir başka sebebi de, 
Başkan dışındaki Başkanlık üst yö-
netiminde bulunan kişilerce, kurula-
cak vakfın Başkanlık için öneminin 
yeterince kavranamamış olmasıdır.

Nihayet 1975 yılında Başkanlık 
hizmetlerini destekleyecek bir vakfa 
ihtiyaç olduğu, kurucuların tamamı 
tarafından daha iyi bir şekilde anla-
şılmış ve çalışmalara hız verilmiştir.

Senet Taslağına
Son Şeklinin Verilmesi

O zaman Din İşleri Yüksek Ku-
rulu eksik üyeler ile çalışırdı. 

Başkanlığın önemli işleri, mevcut 
kurul üyeleri, Başkan yardımcıla-
rı ve birim başkanlarından meyda-
na gelen bir kurulda görüşülüp ka-
rara bağlanırdı.

Vakıf Kurma Çalışmalarına
Başlanması

26.8.1972 tarihinde Dr. Lütfi Doğan Diyanet İşle-
ri Başkanlığına atanmıştı. Yardımcıları Tayyar Altıku-
laç ile Yakup Üstün’dü. Başkanlık hizmetlerini destek-
lemek üzere bir Vakfın kurulabilmesi için Başkan Dr. 
Lütfi Doğan’ın onayı şartı. Aksi halde Vakıf kurula-
mazdı.

Başkan Dr. Lütfi Doğan bu gibi teşebbüslere açık 
bir insandı. Yardımcıları ile diğer mesai arkadaşlarına 
ve onların görüşlerine değer verirdi.

Başkan olduktan sonra iki yardımcısı ile birlikte 
Türkiye Diyanet Vakfı projesini arz ettik, kabul etti.

Böylece Başkanlık hizmetlerini desteklemek üze-
re bir Vakıf kurulmasına prensip olarak karar verilmiş 
oldu.

Vakfın kuruluşu ile ilgili işleri yürütme görevi-
ni kim üstlenecekti? Hepimiz Başkanlıkta yoğun işleri 
olan kişilerdik. Özlük İşleri Müdürü olarak benim iş-
lerim de yoğundu.

O zamanlarda Başkanlık görevlileri arasında der-
nek kurmasını ve yönetmesini bilen kişiler vardı. Fa-
kat vakıf mevzuatı ve uygulamasını bilenler pek yok-
tu.

Neticede Vakfın kurulması ile ilgili işlerin benim 
tarafımdan yürütülmesi uygun görüldü. Ben de Tay-
yar Altıkulaç ve Yakup Üstün’ün de muvafakati ile iş 
yoğunluğu daha az olan Hukuk Müşavirliği’ne atan-
mamı istedim. Bu takdirde vakıf kurma işlerine daha 
çok zaman ayırabilecektim. Neticede Başkan tek-
lif yaptı ve 3’lü kararnamenin 31.3.1973 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanmasıyla Hukuk Müşavirliğine atan-
mış oldum. Böylece Vakfın kurulması için önemli bir 
adım daha atılmış oldu.

Vakıf Kuruluş Senedinin
Hazırlanması

B aşkanlık makamınca Vakıf kurulmasına karar 
verilmiş, sıra vakfın kuruluş senedinin hazır-

lanmasına gelmişti.
903 Sayılı Kanun ile uygulama tüzüğü henüz yeni 

çıkmıştı. Yeni mevzuata göre kurulmuş vakıf sayısı da 
azdı.

Türkiye Diyanet Vakfı senet taslağını hazırlar-
ken, yeni mevzuata göre kurulmuş vakıflardan biri-
nin senedini örnek almayı düşündüm ve bir kaç vak-
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Bu paralardan 150.000 TL.’yi emanet olarak alıp, 
kurulacak vakfa kuruluş sermayesi olarak tahsis etme-
yi, vakıf kurulduktan sonra da makbuzla toplanacak 
paralardan iade etmeyi düşündüm.

Bu düşüncemi o zamanki Donatım Müdürü Arif 
M. Özdemir’e açtığım zaman önce itiraz etti. “Bu pa-
rayı amacına aykırı harcamış oluruz”, dedi. Başkanlık 
onayı alacağımızı, vakıf kurulduktan sonra iade ede-
ceğimizi söyleyince kabul etti.

Durumu Başkan Dr. Lütfi Doğan’a arz edince, o 
da memnuniyetle kabul etti ve onayı getirin imzalaya-
yım dedi.

Böylece kurulacak vakfa tahsis edilecek sermaye-
yi, Donatım Müdürü Arif M. Özdemir ile birlikte bul-
muş olduk.

O zaman bir Amerikan Doları 14 TL. değerinde 
idi. Kurulacak vakfa tahsis edilecek sermaye 150.000 
TL. olduğuna göre, Türkiye Diyanet Vakfına 10.700 
Amerikan Doları değerinde 150.000 TL. kuruluş ser-
mayesi tahsis edilmiş olmaktadır.

Bundan sonra vakıf senedi kurucular tarafından 
Ankara 11. noteri huzurunda imzalandı. Ankara Ba-
rosu avukatlarından İsmail Alptekin ile Hamdi Mert’e 
vekâletname verildi ve Vakıf Senedinin ilgili mahke-
mece tescil ve ilan işleri yapılarak, Vakfın kuruluşu ile 
ilgili işlemleri tamamlandı.

Buraya kadarki açıklamalarımdan şu sonucu çıka-
rabiliriz:

Başkanlık hizmetlerini desteklemek üzere bir vakıf 
kurmayı düşünüp bu düşüncelerini gerçekleştirenle-
rin hepsi, başta Başkan Dr. Lütfi Doğan olmak üzere, 
Başkanlık kadrolarında çalışan devlet memurlarıdır.

Bu kişiler vakfı kurarken görev unvanlarını kul-
landıkları gibi, vakfa tahsis ettikleri kuruluş sermaye-
sini de cami kasalarına inançlı Türk halkı tarafından 
atılan paralardan temin etmişlerdir.

Bütün bu olaylar Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet 
İşleri Başkanlığınca kurulmuş olduğunu göstermektedir.

Vakıf Kurucularının Tespiti

B urada Vakıf kurucularının nasıl tespit edildiği 
konusuna da kısaca temas edelim.

Vakıf kurucuları olarak senedi kimler imzalayacaktı? 
Bu konu Başkan Dr. Lütfi Doğan ve iki yardımcısı ile 
birlikte müzakere edildi.

Bu müzakere sırasında Başkan Dr. Lütfi Doğan bazı 
tanınmış kişilerin kurucu üye olarak alınmasını teklif 

Başkan Dr. Lütfi Doğan, hazır-
lanmış olan senet taslağını incele-
mek üzere bu kurulu toplamış ve 
taslak bazı ilave ve değişikliklerle 
kurulca kabul edilmiştir.

Böylece Başkanlık hizmetlerini 
desteklemek üzere “Türkiye Diyanet 
Vakfı” adı altında bir vakıf kurma 
projesi Başkanlıkça da kabul edil-
miş oldu.

Sermaye Bulma
Çalışmaları

V akfı kurabilmemiz için kuru-
luş sermayesine ihtiyaç vardı. 

Normal şartlar altında vakfa tahsis 
edilecek sermayenin kurucular tara-
fından ödenmesi gerekiyordu.

Fakat hepsi de devlet memuru 
olan kurucuların maddi durumları 
vakfa sermaye tahsisine müsait de-
ğildi. Diyanet İşleri Başkanlığı adına 
kurulacak bir vakfı cüzi bir sermaye 
ile kurmak da uygun olmazdı.

Vakfa tahsis edilecek kuru-
luş sermayesini müftülükler eliy-
le temin etmeyi düşündüm ve bu 
konuda Karabük Müftüsü Remzi 
Yavuz’a ricada bulundum. Makbuz 
olmadıkça halktan para toplaması-
nın uygun olmayacağını haklı ola-
rak ifade etti. Artık bundan sonra 
başka müftülüklerden de bir istekte 
bulunmadık. Başkan Dr. Lütfi Do-
ğan 5-10 bin TL. ile de bir an önce 
Vakfın kurulması için beni sıkıştı-
rıyordu. 

633 Sayılı Kanunun 14. madde-
sinin (e) fıkrası gereğince, cami ka-
salarına cemaat tarafından bağış 
olarak atılan paraların çoğu o cami 
hizmetlerine harcanır, bir kısmı da 
Başkanlıkça merkezde açılan fon 
hesabına gönderilirdi. Bu hesapta-
ki paralar Donatım Müdürlüğünce 
Başkandan alınan onaylarla din hiz-
metlerine harcanırdı.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 84

İlk Mütevelli Heyetine Seçilen
Kişiler

Vakıf Senedine göre Vakfın üç organı olacaktı.
Bunlar;
1. Genel Kurul
2. Mütevelli Heyeti
3. Denetim Kurulu
Bu organlar içinde Vakıf yönetimi açısından en 

önemlisi Mütevelli Heyetiydi. Çünkü diğer organların 
yetkileri sınırlıydı. Mütevelli Heyeti, Vakıf yönetimiyle 
ilgili en geniş yetkilere sahip bir organdı.

Vakfı tanıtacak, geliştirecek en geniş yetkilere sa-
hip icra organı Mütevelli Heyetiydi.

Kurucular olarak hedefimiz, bu Vakfı Başkanlık 
teşkilatına tanıtmak ve benimsetmekti. Bunda başarı-
lı olabilirsek, Vakfımızın kısa zamanda büyüyüp geli-
şeceğine inanıyorduk.

Bu hedefe varmak için Vakıf Senedine bazı hüküm-
ler konulmuştur. Mesela; Diyanet İşleri Başkanının Mü-
tevelli Heyeti’nin de tabii başkanı olması öngörülmüş-
tür. Bununla iki amaç güdülmüştür. Bunlardan birin-
cisi, Vakıf Mütevelli Heyeti ile Başkanlık yönetiminin 
ahenk ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamaktı.

Mütevelli Heyetinin tabii başkanı olacak Diyanet 
İşleri Başkanlarının, ileride Vakıf yönetiminde mey-
dana gelebilecek her türlü yozlaşmaları önleyeceği de 
düşünülmüştür.

İki yıl görev yapmak üzere tespit edilen ilk Müte-
velli Heyeti 9 kişiden meydana gelmekteydi.

İlk Mütevelli Heyetinin Başkan ve Üyelerinin ad-
ları ile görevleri aşağıda gösterilmiştir.

Adı, Soyadı Başkanlıktaki Görevi
1. Dr. Lütfi DOĞAN Diyanet İşleri Başkanı
2. Tayyar ALTIKULAÇ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
3. Yakup ÜSTÜN Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
4. Ahmet UZUNOĞLU Diyanet İşleri Başkanlığı
 1. Hukuk Müşaviri
5. Lütfi ŞENTÜRK Ankara Müftüsü
6. A. Şeref GÜZELYAZICI İstanbul Müftüsü
7. İsmet KARAOKUR Konya Müftüsü
8. Zeki ÜNAL Bursa Müftüsü
9. Celal YILDIRIM Afyon Müftüsü

Listenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere ilk 
Mütevelli Heyetine merkezden 4 kişi alınırken, Başkan-
lık taşra teşkilatından 5 büyük ilin Müftüsü alınmıştır.

etti. Bu takdirde Vakfımız hem hal-
kımız tarafından daha çabuk tanı-
nacak, hem de bu kişilerden önemli 
miktarlarda bağış temin edilecekti. 
Bunlardan hatırımda kalanlar Vehbi 
Koç, İhsan Doğramacı, Kemal De-
deman, Mevhibe İnönü gibi tanın-
mış kişilerdi.

Ben de bu kişilerin kendileri-
nin Vakıflar kurduklarını, bu sebep-
le Vakfımıza maddi destek sağlaya-
mayacaklarını söyledim. Bunun ye-
rine biz Vakfımızı Başkanlık teşki-
latına tanıtmaya ve benimsetme-
ye çalışmalıyız. Bu vakıf tamamıy-
la Başkanlığın vakfı olmalı. Eğer 
bunu başarabilirsek bizim bir müf-
tümüz vakfımıza Vehbi Koç’tan, İh-
san Doğramacı’dan daha fazla fayda 
sağlar, dedim. Tayyar Altıkulaç ile 
Yakup Üstün de bu düşünceye katıl-
dılar.

Başkan Dr. Lütfi Doğan demok-
rat bir insandı. Vakıf çalışmalarımız 
sırasında hep bizlerin düşüncelerine 
değer vermiş, kendi düşüncelerinde 
ısrarlı olmamıştır. Bu sebeple kuru-
cular konusundaki düşüncesinde de 
ısrar etmedi.

Senet taslağının görüşüldüğü 
biraz önce sözünü ettiğim toplan-
tıda, kurulacak vakfın senedinin 
kimler tarafından imzalanacağı ko-
nusu da görüşülmüştü. Çünkü se-
nedi imzalayanlar vakfın kurucu-
su olacaklardı. Kurul Üyeleri ve Bi-
rim Başkanları da kurucu üye ol-
mak istediler. Kurul Üyelerinin ve 
Birim Başkanlarının hepsinin ku-
rucu üye olarak alınması mümkün 
değildi. Birim Başkanları arasında 
tercih yapılmasının ise bazı kırgın-
lıklara sebep olabileceği düşünül-
müştür.

Bu sebeple Başkan ve iki yar-
dımcısı ile benim vakıf kurucusu 
olmam Başkanlık makamınca tensip 
edilmiştir.
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lık Hukuk Müşavirliği bürosundan yürütmemize Baş-
kan izin verdi.

Böylece Vakıf yönetimi ile ilgili bütün işleri Hukuk 
Müşavirliği bürosundan yürütecek, büroda görevli Baş-
kanlık personelini ücretsiz olarak Vakıf işlerinde çalıştı-
rıp, Vakıf harcamalarından tasarruf sağlayacaktık.

Bu arada Mütevelli Heyeti beni Vakfın Genel Mü-
dürlüğüne de tayin etmişti. Mütevelli Heyeti Üyeliği ile 
birlikte Vakfın Genel Müdürlüğünü yedi yıl süre ile fah-
ri olarak yürüttüm.

Yardımcılarım Şemsettin Yazırlı ile Rıdvan Niza-
moğlu ve 8 kişi civarında olan bütün Hukuk Müşavirli-
ği personeli Cumartesi-Pazar demeden ve kendi görevi-
mizi aksatmadan gönüllü olarak ve şevkle Vakıf işlerin-
de çalışırdık.

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfın Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç da Vakıf işlerine mesai 
günlerinde yardımcı olduğu gibi Cumartesi-Pazar gün-
leri de büroya gelir yardımcı olurdu.

Bu şekildeki çalışmamız tam 7 yıl sürdü;
Burada değerli arkadaşlarım Şemsettin Yazırlı ve 

Rıdvan Nizamoğlu ile diğer Hukuk Müşavirliği perso-
nelini saygı ve takdirle anıyorum.

1981 yılına geldiğimizde, Vakıf işleri artık Hukuk 
Müşavirliği bürosundan devlet memurları eliyle yürütü-
lemeyecek kadar arttı. Hac seferlerinden önemli miktar-
larda gelir elde ediyorduk.

Vakfa bir Genel Müdür alınmasını ve Vakfın artık 
ayrı bir büroya taşınmasını Mütevelli Heyetine teklif ettim.

1981 yılı Mayıs ayında rahmetli Kemal Güran’ın 
Genel Müdür tayin edilmesiyle Vakfın işleri ile Hukuk 
Müşavirliği işleri ayrıldı.

Vakıf Amacına Ulaşmış mıdır?

A şağıda belirtilen olaylar Vakfın büyük çapta 
amacına ulaştığını göstermektedir.

1. Vakıf kurulurken varılmak istenen hedeflerden biri 
Diyanet İşleri Başkanlık Teşkilatı tarafından Vak-
fın benimsenmesiydi. Bu gerçekleşmiştir. Vakıf ku-
rulduktan sonra İl ve İlçe Müftülüklerimizin Vak-
fa gösterdikleri yakın ilgi ve destek tahminimizin de 
üzerinde olmuştur.

2. Başkanlık hizmetleri için bütçe dışı kaynak temini 
hedefi de gerçekleşmiştir. Bu gün taşrada Vakfın 957 
civarında şubesinin bulunması, müftülüklerimizin 
birçok hizmetlerini Vakfın kaynakları ile gerçekleştir-
mesi bu konuda da hedefe varıldığını göstermektedir.

Bu sebeple daha sonraki Mü-
tevelli Heyet seçimlerinde de iki İl 
Müftüsünün Mütevelli Heyete alın-
ması bir gelenek haline gelmiştir. Bü-
tün bu tedbirler, Vakfı Başkanlık teş-
kilatına tanıtıp benimsetmek için alı-
nan tedbirlerdir.

İlk Mütevelli Heyeti toplantısı 16 
Mayıs 1975 Cuma günü saat 10.00’da 
Başkanın makam odasında yapıldı. 
Toplantıya İstanbul Müftüsü Abdur-
rahman Şeref GÜZELYAZICI ile Bur-
sa Müftüsü Zeki ÜNAL katılmadılar.

Heyetin tabii Başkanı senet gere-
ğince Dr. Lütfi Doğan’dı. İkinci Baş-
kanlığa da bu toplantıda ben seçil-
miştim. Böylece Vakıf Mütevelli He-
yeti fiilen çalışmalarına başlamış oldu.

Vakfın İdare Merkezi ve
Yönetimi

K urulmuş olan Vakıf, Başkan-
lıktan ayrı hükmî şahsiyete 

sahip bir sivil toplum kuruluşuydu. 
Faaliyetlerini sürdürebileceği ve mer-
kez adresi olarak gösterebileceğimiz 
bir büro ile yeteri kadar personele ih-
tiyacı vardı.

Banka hesabında Başkanlıktan 
borç olarak aldığımız 150.000 TL. 
bulunmaktaydı. Bu parayı büro kira-
sı ve personel ücreti olarak harcamak 
istemiyorduk.

Kocatepe Camiini inşa etmekte 
olan Türkiye Diyanet Sitesi Yaptırma 
ve Yaşatma Derneğinin Genel Mer-
kez olarak kullandığı, Başkanlığın ya-
nındaki binayı Vakfın Genel Merkez 
adresi olarak gösterdik.

Vakfı, Başkanlık teşkilatına ve ha-
yırsever halkımıza tanıtmak için ya-
pılacak çok iş vardı. Mütevelli Heyet 
İkinci Başkanlığına seçildiğime göre 
Vakfın idari işlerini de ben yürüte-
cektim.

Vakfın yönetimi ile ilgili işlerin 
benim başında bulunduğum Başkan-
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sıl bir gelişme göstereceğini fark etme 
feraset ve uyanıklığını gösterip, Türki-
ye Diyanet Vakfını kurmakla çok ha-
yırlı bir iş yapmış oldukları anlaşılır.

Türkiye Diyanet Vakfı kurulduk-
tan sonra diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları da kendi hizmetlerini des-
teklemek üzere vakıflar kurmuşlardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı kendi 
hizmetlerini desteklemek için Türki-
ye Diyanet Vakfını kurmakla diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına da ön-
cülük etmiştir.

Vakıf kurulduktan sonra Başkan-
lığın Döner Sermaye ve Yayın Mü-
dürü M. Saim Yeprem Vakıf senedini 
Diyanet Gazetesinde büyük boy ola-
rak ilan etti. Ayrıca Vakıf senedini gü-
zel bir şekilde dizayn edip, broşür ha-
linde bastırmıştı. İşte bu broşürün 
“Vakıf Niçin Kuruldu” başlıklı takdim 
yazısının son paragrafını buraya ay-
nen alarak yazıma son veriyorum.

3. Müftülük ve Kur’an kursu hizmet binalarının Vakıf 
üzerine tescil edilmesiyle müftülüklerimiz hizmet bi-
naları açısından bir nevi muhtariyete kavuşmuşlardır.

4. Vakıf kurulduktan sonra Hac seferlerine başlanması, 
İslam Ansiklopedisi’nin neşri, Kocatepe Camii inşa-
atının tamamlanması ve yeni kurulan Türk Cumhu-
riyetlerine verilen hizmetler, açılan yurtlar, yayın iş-
letmesi ve son yıllarda gerçekleştirilen sağlık hiz-
metleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurulmasıyla ger-
çekleştirilen çok önemli din ve hayır hizmetleridir.

5. Bunların dışında yurt içindeki ve yurt dışındaki bir-
çok hizmetler Başkanlık Vakıf işbirliği ile gerçekleşti-
rilmektedir. Bugün Vakıf ile Başkanlık teşkilatı ade-
ta et ve tırnak gibi olmuşlardır. Artık bugün Vakıfsız 
bir Başkanlık hizmeti düşünmek mümkün değildir.
Bütün bunlar Türkiye Diyanet Vakfının Başkanlık 

hizmetleri için vazgeçilmez bir sivil toplum kuruluşu ol-
duğunu ve bu sahada bir boşluğu doldurduğunu göster-
mektedir. Böylece Vakfın büyük çapta amacına ulaştığı-
nı söyleyebiliriz.

Netice olarak, 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 
Üst Yönetiminde görevli zevatın, başta Başkan Sayın Dr. 
Lütfi Doğan olmak üzere, Türkiye’de Vakıf sektörünün na-

TDV

İlk Mütevelli Heyetimiz Soldan Sağa : Celal YILDIRIM, İsmet KARAOKUR, Lütfi ŞENTÜRK, 
Yakup ÜSTÜN, Dr. Lütfi DOĞAN, Tayyar ALTIKULAÇ, Ahmet UZUNOĞLU
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D iyanet İşleri Başkanlığı, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e 
gelen ilk vahyin üzerinden 1400 yıl 

geçmiş olmasına rağmen, ilk günkü tazeliğini ko-
ruyan Kur’an-ı Kerim’in insanlığa sunduğu mesajın 
daha iyi anlaşılması amacıyla; 2010 yılını ‘Kur’an 
Yılı’ ilan etti. 

Kur’an’ın nüzûlünün 1400. yılı ve 3 Mart 2010 
tarihinin Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun 
86. yıldönümü olması münasebetiyle, Diyanet İşle-
ri Başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenlendi. 

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiy-

le başlayan programa; Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcıla-
rı Bülent Arınç ve Hayati Yazıcı, 
Devlet Bakanı Faruk Çelik, mil-
letvekilleri, Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Üyeleri ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı personeli katıldı.

Törende Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Devlet Baka-
nı Faruk Çelik ile Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 
birer konuşma yaptılar.
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Kur’an-ı Kerim’in 1400 yıl önce Peygamberimiz 
Hz Muhammet aracılığıyla “oku” emriyle nazil ol-
maya başladığını ve o andan itibaren de tüm in-
sanlığı kucakladığını, sıcaklığı hikmeti ve nuruyla 
tüm insanlığı kuşattığını belirten Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan “İlahi muhafaza altında olan kut-
sal kitabımız Kur’an, bugün de gönüllere şifa olma-
ya, inananların yolunu aydınlatmaya, tüm insanlığa 
barış ve kardeşlik mesajı vermeye devam ediyor. Şu 
hususu burada dikkatlerinize sunmak isterim. Baş-
bakanlığım süresince 81 ülkeye 233 ziyarette bulun-
dum. Bu ziyaretlerimde İslâm ülkelerindeki manza-
rayı görme fırsatım oldu. Bunun yanında diğer ül-
kelerde de İslâm imajını, Müslüman imajını ve algı-
sını müşahede etme fırsatı buldum. Ortada hakika-
ti en güzel şekilde ortaya koyan kutsal bir kitap var-
ken ve o kitap 1400 yıl boyunca muhafaza edilmiş-
ken nasıl olup da böyle birbirinden çok zıt yorumla-
rın ortaya çıktığını, bu mesaja uygun olmayan du-
rumların yaşandığını, emin olun anlamakta zorlan-
dım ve zorlanıyorum. Elbette farklı yorumlar, farklı 
tefsirler olacak, bunu yadırgamıyorum. Hatta farklı, 
fakat birbiriyle çatışmayan yorumları, tefsirleri gör-
düğümüz zaman Kur’an’ın büyüklüğünü ve zenginli-
ğini daha iyi anlıyoruz. Ama, eğer Kur’an; bir kesim 
tarafından hayat veren kitap olarak algılanıyor, di-
ğer bir kesim tarafından bunun tam tersi bir şekil-
de algılanıyorsa, burada biz Müslümanları ilgilendi-
ren çok ciddi bir mesele olduğu kaçınılmaz bir ger-
çektir.” dedi.

D iyanet İşleri Başkanlığının 
kuruluşunun 86. yıl dö-

nümünün ülkemize, milletimize, 
hayırlı olmasını temenni ederek 
konuşmasına başlayan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan Diyanet’in, 
dünyaya yayılmış, yüz binlerden 
fazla personelini de tebrik ettiği-
ni, gayretlerinden ve özverili ça-
lışmalarından dolayı şükranları-
nı sunduğunu ifade ederek, “Müf-
tülerimiz olsun, imamlarımız ol-
sun, müezzinlerimiz olsun, vaizler 
ve vaizelerimiz olsun, Kur’an kur-
su öğreticileri ve Diyanet persone-
linin tamamı Türkiye’nin 81 vila-
yetinde ve yurt dışında gerçekten 
fedakâr biçimde vazifelerini yapı-
yorlar. 24 saat esasına göre çalışan, 
her an hayatın, toplumun içindeler. 
Türkiye’de bir çok insanın yetişme-
sinde erdem, fazilet, bilgi hikme-
te ulaşmasında formel eğitimle bir-
likte Diyanet personelinin çabala-
rı da etkili olmaktadır. Kur’an eği-
timinden, sağlıklı bilgi aktarımına 
kadar hayata müteallik her alanda 
onların bilgi ve tecrübesinden fay-
dalandık. Diyanet personeline şük-
ran borçluyuz.” dedi.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

“İslâm’la, Müslüman’la
terörü eş değer görmek 
art niyettir,
kötü niyettir,
suizandır, çirkin bir 
propagandanın
neticesidir.”
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Hoşgörüsüzlüğün arttığı, çatışmaların, savaş-
ların olduğu bir çağda yaşadığımıza dikkat çeken 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Ziya paşanın ifa-
de ettiği gibi ‘Dolaştım mülkü İslâm’ı, bütün vira-
neler gördüm’ dizesin de olduğu gibi. Gerçekten de 
yoksulluğun had safha da olduğu, gelir dağılımın-
daki uçurumun büyüdüğü, hoşgörüsüzlüğün arttı-
ğı, savaşların, çatışmaların terörün artık alın yazısı-
na, yaftasına dönüştüğü bir çağı yaşıyoruz. Hiç kuş-
kusuz bu manzara bizi var eden öğretilerin eseri de-
ğil. Tam tersine bu manzara bir uzaklaşmanın, teori 
ile pratik arasında oluşan uçurumun eseridir.” dedi.

Dünyayı değiştirmek, dönüştürmek için kafa 
yoranların, kendisine büyük hedefler belirleyen-
lerin, bu yolda uçlara doğru yolculuk yapanların 
mikro meseleleri unuttuğunu, ihmal ettiğini belir-
ten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İslâm dünya-
sının problemlerini belki de çok küçük hatalar da 
aramanın gerektiğini ifade ederek, “Acaba sokak-
ta bir yaşlının ayağına mı bastık? Acaba semtimiz-
de bir yoksul var da bizim haberimiz mi yok? Acaba 
birine hor gözlemi baktık? Kalp mi kırdık? Bir gö-
nül mü yıktık? Bence asıl sorulması gereken soru-
lar bunlardır. Gençlere, çocuklara anlatılması gere-
ken hiç kuşkusuz, dünyayı değiştirme hedefinden zi-
yade kendisini, kendimizi değiştirme hedefi olmalı-
dır. Dünyayı kurtarmak için yola çıkanların kendi 

Kur’an’ın, özellikle Batı dünya-
sında ve toplumlarında farklı şe-
killerde algılanmasında art niyetin 
ve propagandanın etkisi olduğuna 
işaret eden Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan “Ama bu ön yargıları 
gidermek için ne yaptık? Hatta bu 
ön yargıları oluşturacak ne yaptık? 
Bunu da kendimize sormamız ve 
öz eleştiriyi artık gecikmeden yap-
mamız gerekiyor. Merhum Mehmet 
Akif ne güzel ifade etmiş; ‘İbret ol-
maz bize, her gün okuruz ezber-
de. Yoksa bir maksat aranmaz mı 
ayetlerde?, Lafz-ı muhkem yalnız, 
anlaşılan, Kur’an’ın, Çünkü kay-
dında değil, hiçbirimiz mânânın, 
Ya açar Nazm-ı Celil’in, bakarız 
yaprağına,Yahut üfler geçeriz, bir 
ölünün toprağına.’ Esasen, Akif ’in 
gönül ve hikmet diliyle ortaya koy-
duğu bu dizeler, benim bahsettiğim 
o farklı algılamaların sebebini de 
gayet açık bir şekilde ortaya koyu-
yor. Evlerimizin odalarında, duvar-
larında asılı durur ama bunun için 
değil tabii hikmeti nüzulü.” dedi. 
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muşaklığın da bir tezahürüdür. Bi-
zim tarihi tecrübemizin yanında 
Diyanet’in de gayretiyle inanıyo-
rum ki bu proje başarıya doğru yol 
alacaktır.” dedi.

Bu noktada Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın gerekli birikiminin 
olduğunu belirten Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, Medeniyet-
ler İttifakı gibi uluslararası pro-
jeyi başarıyla taşırken, ülke için-
de de kardeşliği, birliği, bütünlü-
ğü pekiştirecek, beraberliği pekiş-
tirecek, destek olacak kurumlar-
dan birisinin de yine Diyanet İş-
leri Başkanlığı olduğuna vurgu ya-
parak, “Tüm kurum ve kuruluşla-
rımızla, sivil toplum kuruluşlarıy-
la, aydınlarımız, sanatçılarımız-
la birlikte Diyanet İşleri Başkan-
lığının ve onun değerli mensupla-
rını da bir devlet projesi olan mil-
li birlik ve kardeşlik sürecinde, ak-
tif rol almalarını ben sizlerden rica 
ediyorum, istirham ediyorum. Esa-
sen, sürecin başarıya ulaşmasın-
da ön yargıların kırılmasında top-
lumsal hastalıkların şifa bulma-
sında Diyanet kurumumuz tari-
hi bir sorumlulukla karşı karşı-
ya. Çok ciddi çalışmaların olduğu-
nu biliyorum. Farklı dil ve lehçeler-
de vaaz ve hutbe, farklı dil ve leh-
çelerde Kur’an-ı Kerim meali, il-
mihal gibi çalışmalar belli bir aşa-
maya geldi. Bunun ötesinde gönül-
lere hitap etmek, gönülleri birbiri-
ne ısındırmak, bizi var eden yapı 
taşlarını, bizi birbirimize bağlayan 
o sarsılmaz bağları tekrar hatır-
latmak noktasında da sizden des-
tek bekliyoruz. Ülkenin sadece bel-
li bölgelerinde değil, 7 coğrafi böl-
gesinde, 81 vilayetinde, hatta yurt 
dışı teşkilatlarımız da hükümetimi-
zin başlattığı ve bir devlet projesi 
olarak gördüğü Milli Birlik ve Kar-
deşlik Projesi en iyi şekilde Diyanet 

yuvasını, sokağını, semtini, mahallesini, ilini ve ilçe-
sini gözetmesi öncelikle tavsiye edilmelidir.” dedi.

Kur’an’ın ve hadislerin bir çoğunda güzel ahlâka 
vurgu yapıldığına dikkat çeken Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, ayrıntı gibi görülen bu ilkele-
rin terk edilmesinin telafisi son derece güç zararla-
ra yol açtığını belirterek “‘Kendini bilmeyen Rabbini 
bilmez’ diyor ilahi mesaj. Ondan esinlenerek Yunus 
Emre, ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen 
kendin bilmezsen bu nice okumaktır.’ diyor. Kur’an’ın 
ve hadislerin bir çoğunda güzel ahlâka vurgu yapılı-
yor. Ne yazık ki bu ayrıntı gibi görülen ilkelerin terk 
edilmesi, telafisi son derece güç zararlara yol açıyor. 
Ben, Diyanet İşleri Başkanlığının bu manada çok 
önemli bir vazife yüklendiğine inanıyor ve bu vazi-
feyi de hakkıyla taşıdığını düşünüyorum. Diyanet İş-
leri Başkanlığı, her türlü siyasi tartışmanın dışında 
tutulmalıdır. ‘Bu kurumu daha verimli kılacak ta-
vır, budur. Başkanlığın her adımının linç yaklaşımıy-
la eleştirilmesini, başkanlık personelinin hakları söz 
konusu olduğunda konunun çok farklı yerlere çekil-
mesini, ülkeye ve millete yönelik ciddi bir sorum-
suzluk olarak görüyorum. Radikal İslâm değil, ılımlı 
İslâm değil, buna benzer önüne sıfatlar eklemek su-
retiyle getirilmiş bir İslâm anlayışı değil, dosdoğru ve 
son derece sade bir anlayış, baskıdan uzak, zorlama-
dan uzak, iradeyi gözeten bir yaklaşım sergileniyor.’ 
dünya konjonktürü dikkate alındığında Diyanet İşle-
ri Başkanlığının yaklaşımının ne kadar doğru oldu-
ğunu da işte o zaman görürüz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Medeniyetler İt-
tifakı Projesine eş başkanlık yapan ülkenin, Diya-
net İşleri Başkanlığı olduğunu belirten Recep Tay-
yip Erdoğan “Biz, ülke olarak kültürler arasın-
da, medeniyetler arasında çatışmayı değil, uzlaş-
mayı ve diyalogu teşvik eden uluslararası bir proje-
nin sahibiyiz. Bu kökten gelen bir dinin mensupları-
yız. Öyleyse, dünya barışında baş aktör olması gere-
ken ülke biziz. Bu ülkede de birincil noktada da ko-
nuşacak olan bence sizlersiniz.Yine ulusal ve ulus-
lararası bazda bunu söylüyorum. Tarih boyunca, 3 
kıta üzerinde kurulmuş devletlerimiz, böyle bir hoş-
görü iklimini inşa ettiler ve yaşattılar. Bunu ecdadı-
mızda görüyoruz. Bugün o devletlerin mirasçısı ola-
rak, bu iklimi geliştirmek ve çağın imkanları doğrul-
tusunda insanlığa taşımak gibi bir sorumluluğumuz 
var. 100’den fazla ülkenin desteklediği bu proje, za-
ten aynı zamanda bizim dilimizdeki inceliğin, o yu-
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hit verdiğimizden bahsettim. Elbette inançlarımız da 
bu noktada ortak paydamızdır. Elbette sahip olduğu-
muz inancın temel ilkelerini hatırlatmak durumun-
dayım. Söz konusu olan kan, söz konusu olan göz-
yaşı, söz konusu olan insan. Biz yeter ki insanı yaşa-
talım, yeter ki insanı yüceltelim. Bunu, ne şekilde ve 
nasıl yaptığınız teferruattır. Ortak inancı paylaşan, 
aynı yöne dönen, aynı ruh ikliminde yaşayan insan-
ların birbirine husumet duymasının hiçbir mazereti 
olamaz.” dedi.

Bizim tarihimizde, Kerbela gibi, Hazre-
ti Peygamber’in torununun ve ailesinin katledilme-
si gibi son derece acı bir vakıanın bulunduğunu ve 
bu vakıadan ders çıkarmak yerine, husumeti yaşat-
manın, yeni Kerbelalara zemin hazırlamak anlamı-
na geldiğini belirten Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan “Ülkemizin hiçbir ferdi arasında husumet ve hoş-
görüsüzlüğün mazereti olamaz. Birbirimizi dinleyecek, 
anlayacak, hoşgörü ile birbirimize yaklaşacağız. Ara-
mızdaki meseleleri konuşarak, asgari müşterekte uz-
laşarak çözüm yoluna koyacağız. Bize yakışan budur, 
medeniyetimize, inancımıza yakışan budur. 1400 yıl 
boyunca dalga dalga büyüyen ilahi mesaj; ‘inananlar 
kardeştir’ diyor. Bunun, tevile de, tefsire de bence ih-
tiyaç yoktur. Bu kadar özet ve net bir ifadedir. Tabiat 
boşluk kabul etmez, Bir alan boş bırakıldığında orala-
rın nasıl doldurulduğunu, kimler tarafından doldurul-
duğunu acı tecrübelerle gördük, görüyoruz. İslâm’la, 
Müslüman’la terörü eş değer görmek art niyettir, kötü 
niyettir, suizandır, çirkin bir propagandanın neticesi-
dir. Ama, bu algıyı pekiştiren, bu algının oluşmasına 
yol açan hataların yapıldığı da görmezden gelineme-
yecek bir gerçektir. Bu hatalar bir alanın boş bırakıl-
masının, ihmal edilmesinin, buna ehemmiyet gösteril-
memesinin neticesidir. Gerçek bilim adamlarının, ger-
çek aydınların, münevverlerin boş bıraktığı alanların, 
‘medya vaizleri’ tarafından doldurulduğunu ve soru 
işaretlerinin hızla çoğaldığını da müşahede ediyo-
ruz. Ben, onun için siz değerli kardeşlerimden, ‘lütfen, 
bizi medya vaizlerinden kurtarın’. Bunu istirham edi-
yorum. Ben açıkçası Türkiye’nin güzide bir kuruluşu 
olan Diyanet İşleri Başkanlığının sadece ulusal ölçek-
te değil, küresel ölçekte bir örnek teşkil ettiğine, etme-
si gerektiğine inanıyorum. Taraf tutmadan, soru işa-
retlerini artırmadan, sade bir şekilde, anlaşılır bir şe-
kilde malayani tartışmalara kapılmadan, dosdoğru bir 
yol tutturduklarını ve bu yolda kararlılıkla ilerledikle-
rini görüyorum.” dedi.

İşleri Başkanlığımız tarafından an-
latılacağına yürekten inanı yorum. 
Zira biz, birliğin, beraberliğin, kar-
deşliğin adeta bir çimento gibi bir-
birine iyice kenetlendiği, birbiriyle 
kaynaştığı toplumuz, milletiz, böy-
le olmamız gerekiyor. Hiç kimse 
bunu farklı yerlere çekmeye çalış-
masın. Bakınız, Hakkari’deki anne 
ile Yozgat’taki anne, evlatlarının 
başında aynı Fatiha’yı, aynı Yasin’i 
okuyorsa, aynı duayı ediyorsa, ce-
maat aynı kıbleye dönüyorsa, bu-
rada ciddi bir yanlış var. Ben bunu 
söyledim. Bu ifadelerimin bile fark-
lı yerlere çekildiğini gördüm. ‘Baş-
bakan meseleyi din üzerinden mi 
çözmek istiyor’ şeklinde yüzeysel ve 
art niyetli yorumlar yapıldı. Ben 
türküleri de, şarkıları da dile getir-
dim, kahramanlarımızdan, birlik-
te gazi olduğumuzdan, birlikte şe-

“Gençlere, çocuklara 
anlatılması gereken
hiç kuşkusuz,
dünyayı değiştirme 
hedefinden ziyade 
kendisini, kendimizi 
değiştirme hedefi 
olmalıdır.
Dünyayı kurtarmak için 
yola çıkanların
kendi yuvasını, 
sokağını, semtini,
mahallesini, ilini ve 
ilçesini gözetmesi
öncelikle
tavsiye edilmelidir.”
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nı teşkil eden ve Allah tarafından 
Peygamber Efendimiz aracılığıy-
la insanlıkla buluşturduğu, ana ve 
doğru kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. 
Kur’an-ı Kerim, sadece Müslüman-
lar için değil, bütün insanlık için 
bir referanstır. Çünkü Kur’an-ı Ke-
rim, insanlığı şereflendirdiği gün-
den buyana muhafaza ettiği ilahi 
mesajlarla kalpleri ve gönülleri ay-
dınlatmaya devam etmektedir. Biz-
ler için insanın yaratılış gayesine 
uygun bir hayat tarzını sunan bu 
Yüce kitap; iman ve ibadet konula-
rının yanında, gündelik hayatta da 
hakikati içeren mesajlar sunmakta-
dır. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim 
hepimizin bildiği gibi, ‘ölüler kita-
bı’ değil, ‘diriler kitabıdır.’ O, sade-
ce ölülerimizin ruhlarını değil, biz-
lerin, yaşayanların, hepimizin de 
gönüllerini ve ruhlarını huzura ka-
vuşturacak bir yüceliğe sahiptir.” 
dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, gü-
nümüzün ihtiyaç ve beklentileri-
ni göz ardı etmeyen bir yaklaşım-
la, dinin ana kaynaklarına uygunlu-
ğunu ve asırların getirdiği dini tec-
rübeyi dikkate alarak hizmetlerini 

D ünyada meydana gelen sosyo-kültürel deği-
şimlerin, hayatın anlamına dair arayışlar ve 

bireyin manevi dünyasında oluşan boşlukların, inan-
ca olan ilgi ve yönelişin her geçen gün artırdığını ifa-
de ederek konuşmasına başlayan Devlet Bakanı Fa-
ruk Çelik “İnsanlık, çeşitlenen bu problemler karşısında 
kendisine sunulan felsefi reçetelerin çare olmadığını, bi-
lakis manevi yaraları daha da derinleştirdiğini defalar-
ca tecrübe etmiştir. Bu tecrübeler insanın sığınabileceği 
en güvenilir ve sağlam limanın din olduğu gerçeğini de 
beraberinde getirmiştir.” dedi.

Din konusunun ele alındığı her platformda, la-
iklik tartışmalarının öne çıktığını, dinle laiklik ara-
sında bir gerilim yaratıldığını ve bu durumun, dev-
letle toplum arasındaki ilişkileri zedelediğini vur-
gulayan Faruk Çelik; her fırsatta din alanını tartış-
ma konusu yapmanın vatandaşlarımız üzerinde ra-
hatsızlığa neden olduğunu; oysa dinin varlığımızın 
vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirte-
rek “Çünkü din, her şeyden önce yaşadığımız evre-
ni, sürdürdüğümüz hayatı, fiziği ve metafiziği açık-
lama gücü ve perspektifi verir. Anlam dünyamızı de-
rinleştirerek bizlere tatminkar huzur alanı sağlar. 
Böyle geniş bir alana hitap eden ve insanı tümüyle 
kapsayan din; neslimize, gençliğimize nasıl aktarıl-
malı, nasıl sunulmalı diye gerek bilim çevreleri, ge-
rek sosyal kesimler, üzerinde enine boyuna düşünüp 
projeler üretmeleri gerekirken, ne yazık ki nasıl din-
den uzak tutarız gibi yaklaşımların gündemde olma-
sı gerçekten üzüntü vericidir. İslâm dininin esasları-

Faruk ÇELİK
Devlet Bakanı

“Kur’an-ı Kerim,
sadece Müslümanlar için değil, 
bütün insanlık için bir referanstır. 
Çünkü Kur’an-ı Kerim, insanlığı 
şereflendirdiği
günden buyana muhafaza ettiği 
ilahi mesajlarla kalpleri ve 
gönülleri aydınlatmaya devam 
etmektedir.”
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vesilesiyle düzenlediği, “Kur’an Yılı” etkinliklerinin 
yerinde bir girişim olduğunu ifade eden Faruk Çe-
lik “Kur’an-ı Kerim, İslâm’ın hiçbir şekilde müdahale 
kabul etmeyen en temel kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’le 
sağlam ve kalıcı bir düzeyde bilgi akışının sağlanma-
sı, insanlığın her geçen gün daha da uzaklaştığı değer-
lerle buluşması için Kur’an-ı Kerim emsalsiz bir reh-
ber olacaktır. Bu emsalsiz kaynağı, tüm insanlar için 
seferber etmek, yüce kitaba inanan herkesin, insanlı-
ğa karşı bir borcudur, görevidir. 2010 Kur’an yılı gay-
retleri de bu amaca hizmet etmesi açısından düzen-
lenmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 1400 yıl öncesinden yaktı-
ğı ışığı, dün olduğu gibi bu gün ve yarın da insanlara 
ulaştırmak, Diyanet İşleri Başkanlığının en temel gö-
revlerinden biridir.” dedi.

sürdürmekte olduğunu; bu hizmet-
lerle bireysel ve toplumsal hayatımı-
za önemli katkılar sağladığını vur-
gulayan Devlet Bakanı Faruk Çelik, 
Başkanlığın bu hizmet anlayışıyla, 
İslâm dininin doğru aktarılmasın-
da ve böylece din adına aşırılıkla-
rın, hurafelerin ve istismarların ön-
lenmesinde çok önemli fonksiyonlar 
icra ettiğini, din hizmetlerinde niza-
mı, intizamı ve istikrarı sağladığını 
söyledi.

Başkanlığın 2010 yılını yüce 
Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in insan-
lık alemiyle buluşmasının 1400. yılı 

3 Mart 1924 tarihinin Diyanet camiası açısından 
her zaman bir milat olarak değerlendirildiği-

ni belirterek konuşmasına başlayan Diyanet İşleri Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının bundan 86 yıl önce yeni Cumhuriyet’in ayrılmaz 
bir öğesi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Beşiri ilişkilerin bir çok alanında İslâmın hissedilir 
şekilde var olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 
“Ülkemizin bugün en baskın özelliklerinden biri, sade-
ce nüfusta ve tezahür dünyasında değil gündelik haya-
tın ve beşeri ilişkilerin birçok alanında İslâm’ın hissedi-
lir şekilde var olmasıdır. Bu tespit için sokağa, mahalle-
ye, hayata nazar etmek yeterlidir. Ancak bu nazar baş-
ka hiçbir Müslüman ülkede rastlanamayacak bir den-
ge ve huzura da tanıklık edecektir. Gerçekten de ülke-

mizde varolan dini hayat, farklılıkla-
rı zenginlik kabul etmede, geçmişin 
mirası ile çağın dinamizmini sağlıklı 
bir şekilde buluşturmada, dini bilgi-
de yenilenmeyi, davranışlarda sami-
miyeti, dindarlıkta ahlâkîliği öne çı-
karmada emsalsiz örnekler sunmak-
tadır.” dedi.

Bu noktaya erişmede Diyanet İş-
leri Başkanlığının rolünün asla göz 
ardı edilemeyeceğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Başkan-
lık, ilgili kanunlarda kendisine yük-
lenen görevleri bugüne kadar eksik-
siz ve yüksek bir sorumlulukla yerine 

Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

“Kur’an ve Sünnet;
bize kendimizi,
Rabbimizi ve varoluşun 
sırrını tanıtan bir hakikat 
bilgisi olarak 14 asırdır 
bizleri korumuş,
dünya hayatının
engebeli yolculuğunda 
dimdik ayakta durmamızı 
ve dosdoğru yol üzere 
yürümemizi sağlamıştır.”
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Yurtdışından, özellikle de İslâm 
ülkelerinden bakıldığında Diyanet 
İşleri Başkanlığının örnek bir kuru-
luş olarak görüldüğünü belirten Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu “Müslümanlıkla 
modern hayatın, laikliğin ve demok-
rasinin birbiriyle yarıştırılmadan ve 
karşı karşıya getirilmeden ahenk içe-
risinde yaşatılabileceğini, 21. yüzyıl 
dindarlığının sahih dini bilgiyi, barış 
ve hoşgörüyü esas alarak, bid’at ve ta-
assuptan uzak biçimde inşa edebilece-
ğini gösteren önemli ve özgün bir ör-
nek olarak görülür. Bugün başta ya-
kın ve civar komşularımız olmak üze-
re, birçok İslâm ülkesinde üzülerek iz-
lediğimiz kaos ortamı, bizlere Diyanet 
İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne 
anlama geldiğini yeterince anlatmak-
tadır sanırım.” dedi. 

Ülkemizde Diyanet İşleri Baş-
kanlığının çok önemli sorumluluk-
lar üstlendiğini belirten Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu “Ülkemize gelince, çev-
resine din konusunda sağlıklı bilgi ve 
hizmet sunması ölçüsünde rehber-
lik, saygınlık ve otorite yönü öne çı-
kan binlerce personeli sebebiyle Diya-
net Teşkilatı, kamuoyunun, dini bilgi-
nin ve gündelik dindarlığın, hatta ge-
leceğin şu veya bu yönde oluşumu-
nun baş sorumlusu veya umudu ola-
rak da algılanır. İyi günde kötü gün-
de birlik ve beraberliğin, acıyı, umu-
du ve coşkuyu paylaşmanın en bili-
nen, Milletin merkezle ve devletle bu-
luşması için açılan ana yol, kulvar ve 
güzergâhlardan biridir kurum. An-
cak çevreden merkeze yani Ankara’ya 
doğru gelindiğinde durumun bir hayli 
değiştiğini görürüz. Merkezde, bakar-
sınız, sıradanlaşan, zaman olur yö-
neticilerinin uyumlu bürokratlar ol-
ması yeterli görülen, Ankara’daki bir-
çok önemli kurum ve kuruluş arasın-
da yer edinmekte zorlanan, her bir 
yeni ve önemli kurum ortaya çıktı-
ğında durumu tekrar gözden geçiri-

getirme gayreti içinde olmuştur. Devletin kurumları için-
de belki de   sivil bir vizyona en çok sahip olan Başkan-
lığın siyaset üstü bir düzeyde kalma kararlılığı, her tür-
lü polemikten uzak kalma iradesi, toplumu din konusun-
daki doğru bilgilendirme ve topluma kuşatıcı din hizmeti 
sunma çabası dün olduğu gibi bugün de hayati bir öne-
mi haizdir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlının tıpkı 3 Mart 1924’de aynı 
Kanunla kurulan Genelkurmay Başkanlığı gibi siyaset 
üstü bir kurum olarak tasarlandığını belirten Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının başlangıç-
ta yüksek itibarlı bir kurum olarak tasavvur edildiğini, 
ancak bu öngörünün ve bu yöndeki ilk dönem uygu-
lamaların ileriki dönemlerde çok iyi algılanamadığını, 
korunamadığını ve kurumun giderek sıradanlaştırıldı-
ğını ifade ederek “bunu söylemekle kimseye haksızlık et-
miş olmayız.” dedi.

 Başlangıçta yeni kurulan devletin itibarını pekiş-
tirerek şekillenen Diyanet İşleri Başkanlığının ilerle-
yen süreçlerde kendi itibarını kendisi üretmek zorun-
da kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “El-
bette bu gelişmenin birçok açıklaması yapılabilir ve her 
biri tartışılabilir. Ancak, Rahmetli Atatürk’ün bunu geçi-
ci ve muktezay-ı hal bir durum olarak öngördüğünü ve 
uyguladığını, sonrakilerin ise asıl olması gerekeni yaptığı-
nı ileri sürmek, gerek zihni arka plan, gerek içerdiği ima-
lar, gerekse doğurduğu sonuçlar yönüyle kabul edilemez.” 
dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyetin başta ge-
len kazanımları arasında yer aldığına vurgu yapan Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu “Cumhuriyet’in başta gelen kazanım-
ları arasında saydığımız Diyanet İşleri Başkanlığının bu-
gün geldiği nokta, baktığımız yön ve sahip olduğumuz 
duruşa göre birbirine zıt nitelendirme ve değerlendirme-
lere konu olabilmektedir. Avrasya coğrafyasından tarih-
te birçok acı ve tatlı hatırayı paylaştığımız yakın kom-
şularımıza kadar, Balkanlar, Kafkasya, Rusya, soydaş 
ve akraba topluluklardan Afrika’nın içlerine kadar ge-
niş bir alanda, özgün, güvenilir, donanımlı ve yol göste-
rici bir dini tecrübeyi temsil eden, bağlılık ve vefa karı-
şımı bir duyguyla kendisine yönelen bu dünyaya bilgi ve 
hizmet sunan Diyanet, Avrupa’daki insanımız için sade-
ce bir din hizmetinin değil, adeta bir kimlik ve özüyle va-
roluş mücadelesinin de adıdır. Başkanlığın dış dünyada-
ki temsil gücü ve etkinliği, kurumsal inisiyatifin yanı sıra, 
tarihten bu yana milletimizin bu coğrafyalara götürdüğü 
hizmet ve ülkemizin dışarıda sahip olduğu önem ve iti-
barla da bağlantılı bir husustur.” dedi.
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Diyanet İşleri Başkanlığının ku-
ruluşundan bu yana, bilgi ve ahlâk 
eksenli din hizmetini şiâr edindi-
ğini ifade eden Prof. Dr. Ali Barda-
koğlu, milletimizin inancına, kül-
tür ve medeniyetine kaynaklık eden 
Kur’an-ı Kerim’in insanlığa sunduğu 
rahmet yüklü mesajlarını bütün top-
lum kesimleriyle paylaşmak ve getir-
diği değerlerin anlaşılması ve yaşan-
ması için yeni farkındalıklar meyda-
na getirmek düşüncesinde oldukları-
nı söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının,   
toplumu din konusunda doğru bil-
gi ile aydınlatma görevinin ayrılmaz 
parçası olarak, İslâm’ı doğru anlama-
nın yolunun Kur’an’ı ve Peygamber 
Efendimizin sahih sünnetini anla-
madan ve bu iki temel kaynağın bil-
gisini ahlâkî sorumluluk olarak ha-
yatımıza yansıtmaktan geçtiğini her 
platformda ısrarla vurgulamakta ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Ali Barda-
koğlu, “Çünkü dinin iyi anlaşılmadığı 
yerde bid’at ve hurafenin, törelerin, çı-
kar ilişkilerinin, dinle şöhret ve servet 
kazanmanın dini bir zemin bulması 
ve burada kökleşmesi kaçınılmaz olur. 
Hedonizmin, çıkarcılığın ve acımasız-
lığın öne çıktığı, manevi ve ahlâkî de-
ğerlerin hırpalandığı, aile değerlerinin 
ve toplumun ortak bağlarının hoyrat-
ça yok edildiği, dünyanın sanal ve ge-
çici meşgalelerinin ve sonu gelmez he-
veslerinin bütün hayatımızı ve gele-
ceğimizi ipotek altına aldığı modern 
dönemde, Rabbimizin rahmet yük-
lü mesajı Kur’an-ı Kerim’i ve âlemlere 
rahmet olarak gönderdiği Peygambe-
rimiz (sav)’in Sünnetini daha iyi an-
lamaya, bunun için de gönlümüzü 
Kur’an’a açmaya, onun ahlâk değerle-
rini yaşamaya ve yaşatmaya ve Sevgi-
li Peygamberimiz (sav)’in örnek haya-
tını ve ahlâkını rehber edinmeye bü-
yük ihtiyacımız var. Çünkü Kur’an 
ve Sünnet, bize kendimizi, Rabbimizi 

len, 657’nin sistemi içine alınarak ve bürokratik yapısı 
güçlendirilerek hal çaresi bulunduğu varsayılan, kamusal 
niteliğini kimilerinin laiklik adına reddettiği, kimilerinin 
sivilleşmesini ve özerkliğini Cumhuriyet adına tehlikeli 
gördüğü bir kurum oluverir. Kimilerine göre devletin dini 
kontrol ve baskı altında tutmasının bilinen en açık yön-
temi, kimilerine göre devlet eliyle toplumu dindarlaştır-
ma aracı. Ve bu bakış açıları uzayıp gider. Avrupa Bir-
liğine üyelik ve küreselleşme sürecinin hız kesmeden sür-
düğü ve bizi yarınlara hazırlanmaya zorladığı şu günler-
de keşke, özgüvenimizi kazanıp, yaşadığımız eski tecrü-
beleri ve 86 yıllık son tecrübeyi sağlıklı biçimde değerlen-
dirip, iyi yaptıklarımızı geliştirip eksiklerimizi tamamla-
yabilsek. 21. yüzyılı kendimizce ve öz yararımıza hizmet 
eder tarzda inşa edebilsek.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının; dinimizin temel kay-
nağı Kur’an-ı Kerim’in, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e 
vahyedilmeye başlanmasının 1400. yılı münasebetiyle 
2010 yılını   ‘Kur’an Yılı’ ilan ettiğini ve bu yılda top-
lumu Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber konusun-
da daha etkili bir şekilde aydınlatmayı planladıklarını 
belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Başkanlığın, kuru-
luşunun ertesi yılında, 1925’de   Atatürk’ün emriyle ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ve bütçe tahsisi 
ile Hak Dini Kur’an Dili adlı Tefsiri ve Buhari’den seç-
me hadislerin şerhini neşir hazırlığına başlaması, İslâm 
Dininin bu iki ana kaynağı konusunda toplumu doğ-
ru bilgilendirmenin Başkanlığın ilk günden itibaren 
üstlendiği temel bir misyon olduğunu göstermektedir.” 
dedi.

“Kur’an-ı Kerim’i ve
âlemlere rahmet olarak gönderdiği 
Peygamberimiz (sav)’in
Sünnetini daha iyi anlamaya,
bunun için de gönlümüzü
Kur’an’a açmaya,
onun ahlâk değerlerini
yaşamaya ve yaşatmaya ve
Sevgili Peygamberimiz (sav)’in
örnek hayatını ve ahlâkını
rehber edinmeye büyük ihtiyacımız var.”
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veti programları, radyo ve televizyon 
programları, yarışmalar, Kur’an’la il-
gili ilmi yayınlar vb. bir dizi etkinli-
ğin planlandığını belirten Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu “Kuşkusuz bu amaç-
la gerçekleştirilecek bütün faaliyet-
ler, Diyanet İşleri Başkanlığımızın uh-
desine verilen toplumu din konusun-
da aydınlatma görevi doğrultusun-
da sunduğu din hizmetlerine ayrı bir 
ivme kazandıracak ve toplumda sev-
gi, dayanışma ve birliğe vesile olacak-
tır.” dedi.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ko-
nuşmasının sonunda, planlanan bu 
faaliyetler ve ‘Kur’an’la buluşma’ 
çağrısının insanların Kur’an’la bil-
gilenme ve soluklanmasını hedef 
aldığını belirterek “Bu faaliyetler-
le modern insanın sadece Kur’an’la 
bilgilenmesi imkanı değil, aynı za-
manda Kur’an ikliminde soluklan-
ması, Kur’an ahlâkı kazanması, ila-
hi kelamın esintisi ile üzerindeki ölü 
toprağı silkeleyerek dirilmesi, varo-
luşa hikmetle bakarak ve kalp gözü-
nü açarak huzur bulması fırsatıdır. 
Bunun için de herkesi, bu vesileyle, 
başta Yüce kitabımız olmak üzere 
insanı ve varlık alemini konu edi-
nen, insanı yücelten ve hayatı an-
lamlı kılan her şeyi okumaya ve an-
lamaya davet ediyoruz.” dedi.

ve var oluşun sırrını tanıtan bir hakikat bilgisi olarak 14 
asırdır bizleri korumuş, dünya hayatının engebeli yolcu-
luğunda dimdik ayakta durmamızı ve dosdoğru yol üze-
re yürümemizi sağlamıştır.” dedi.

Günümüzde Kur’an’ın yeterince anlaşılamadığına 
vurgu yapan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Bugün yüksek 
bir sadakat ve derin bir duyarlılıkla kendisine itibar etti-
ğimiz ve sağlam bir melce olarak da kabul edip teyit et-
tiğimiz yüce Kitabımızın, kamuoyunda bu ilgiye paralel 
bir duyarlılıkla kavrandığından, anlaşılıp müzakere edil-
diğinden, inanç ve amellerimize bihakkın yansıdığından 
söz etmek ne yazık ki zordur. Kabul etmek gerekir ki her 
Müslüman, Kur’an-ı Kerim’in, içinde yaşadığımız dün-
yanın dili içinde kavranması konusunda pek çok sorun-
la karşı karşıyadır. Bu nedenle, Kur’an-ı Kerim’le sadece 
duygu değil bilgi ve amel yönüyle de irtibat kurmamız, 
inanç ve ahlâk değerlerimizin korunması, sağlıklı bir 
din anlayışının muhafaza edilerek geliştirilmesi ve kalıcı 
mutluluğun yakalanması açısından son derece önem arz 
etmektedir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vak-
fı ile işbirliği içinde, Kur’an’ın nüzûlünün 1400. yılı mü-
nasebetiyle, Kuran-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesa-
jını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, 
anlama ve yorumlama konusundaki çabaları destekle-
mek, Kur’an-ı Kerim hakkındaki yanlış yargı, izlenim, 
korku ve abartılar karşısında onun ruhuna uygun, yeni 
ve ufuk açıcı yaklaşımların öne çıkmasına fırsat vermek, 
bu doğrultuda geliştirilebilecek çabaların neşv-ü nemâ 
bulmasına vesile olmak için yurdumuzun her köşesin-
de, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın bulun-
duğu ülkelerde, sempozyumlar, açıkoturumlar, panel-
ler, çalıştaylar, ilmi toplantılar, konferanslar, Kur’an tila- TDV



Dinî-millî kültürümüzü evrensel alanlara 
taşımak, bir oluşum içerisinde bulunan 
müşterek dünya kültürü içerisinde           

Türk-İslâm varlığının en geniş manada temsilini 
sağlamak amacında olan Türkiye Diyanet Vakfı, 
gerçekleştirdiği kültürel faaliyetler çerçevesinde    
dünya kadınlar günü münasebetiyle                
Türk Müziği Nağmeleri Işığında Kadın Tasviri        
konulu bir konferans düzenledi

Konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet İnam’ın katıldığı 
programda, Kültür Bakanlığı sanatçıları tarafından 
seçkin eserler seslendirildi.

Programın açış konuşmasını Kadın Faaliyetleri 
Merkezi Müdürü Ayşe Sucu yaptı.
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Ayşe Sucu
Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü

B ütün kadınların dünya ka-
dınlar gününü kutlayarak 

konuşmasını başlayan Ayşe Sucu, 
kimilerine göre, verilen kadın mü-
cadelesinin anlamlı, kimilerine 
göre ise hâlâ kadınların hak arayış-
ları, mücadelelerinin gereksiz sayıl-
makta olduğunu ifade ederek “Her 
ne kadar 1857’de Amerika’nın New 
York eyaletinde 40 bin tekstil işçi-
si kadının greviyle başlattıkları bir 
mücadele gibi görünse de, aslında 
kadının serüveni ta Hazret-i Adem 
ve Havva’ya kadar gider.” dedi.

Bütün tek tanrılı dinlerin kül-
türünde kadının suçlu olarak gö-
rüldüğüne işaret eden Ayşe Sucu, 
İslâm öncesi dönemlerde, kadın-
la ilgili tartışmaların da çok yoğun 
olduğunu belirterek “Kadın, insan 
mıdır, şeytan mıdır, cin midir, tar-
tışmaları; cadı avları, Ortaçağ’ın 
kadınlar üzerindeki zulmü, anlat-
makla bitmez.” dedi.

Kendi kaynaklarımızın da bu 
manada çok masum olmadığını 
ifade eden Ayşe Sucu, egemen kül-
türde erkeğin asıl,  kadının ise er-
keğin eğe kemiğinden, kaburgasın-

SUNUŞ
Vildan Karabulut

Kadın olmak ne demek?
Hepiniz bilirsiniz aslında, kadın olmak ne demek.
Bazen sofrada aş, yemek; bazen o yemekle pişmek; 
Hatta ağlarken bile gülmek.
Yaptığınız her işe yüreğinizi de vermek. 
Belki bu değildi hayata ait düşleri,
Kim bilir hayalini ne prensler süsledi?
Kim bilir yüreğinde ne duygular besledi?
Bazen paylaştı sesini, bazen sustu, durdu, tuttu nefesini.
Aslında kadın, evin düzenini sağlayan kişi,
Çabucak yapmak aynı anda birden çok işi.
Daha hızlı olmak uçup giden zamandan, 
Herkesi takip eden evdeki gizli kumandan.
Birçok kişi ondan bir sürü görev bekler, 
Onun varlığı yaşama, gizli bir mana ekler.
Satranç ustası gibi, hamleyi önce yapan kazanır,
Bir kadın için yaşanan gün, aslında bir gün önce yaşanır.
Gün değil haftalar, aylar planlanırsa önceden, 
Başarının sırrı işte buna dayanır.
Evde yaşayan herkesin hayatını, bir kadın yeniden, tek tek yaşar. 
Böylece bir ömrün içinde birden çok ömür, çılgınca koşar.
Gün olur bir dağbaşı gibi sessiz, mağrur,
Gün olur akan sular gibi çağlar, coşar.
Bazen biri için akar gözünden yaşlar, 
Bazen diğerinin aşk heyecanı başlar.
Bazen küser herkese, hayata darılır, 
Bazen umutla her gördüğüne sarılır.
Bazen sevinç, keder birbirine karışır, 
Bazen tüm duygular birbiriyle yarışır.
Hem beden, hem yürek, hem emek vermek,
Her yere hemen, hızla, koşarak gitmek,
Ağlamak yok, hep gülmek, 
Öfke yerine sevmek.
O küçücük bedende kocaman, dev bir yürek. 
Eş demek, dost demek, anne demek,
Hâlâ soruyor musunuz, kadın olmak ne demek?
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Ayşe Sucu konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk 
ile Ankara’nın Kazan ilçesinde bir kadınla arasında 
geçen diyalogu anlatarak bitirdi.

“Olay Kazan’da geçmektedir. Ankara’da, yakıcı 
bir yaz günüdür. Atatürk, beraberinde arkadaşları ve 
yaverleri olduğu halde Kızılcahamam’a giderken Ka-
zan köyü yakınlarında durmuş ve otomobilinden in-
miştir. Köyün kadını, genci, yaşlısı, ihtiyarı köyleri-
nin içinden geçen şosede duran bu yabancı konukları 
görünce koşuşturdular, kimi su seyirtti, kimi ayran. 
Bunlardan biri, güğümünden aktardığı soğuk ayranı 
Ata’ya uzattı, ‘bir soğuk ayran içer misiniz’ dedi. Bu 
çorak iklimin kavurduğu bronzlaşmış yüzünde Türk 
kadınının en bariz ifadelerini taşıyan bir Türk ana-
sıydı. Böğrüne sıkıştırdığı kundağı biraz daha bastır-
dıktan sonra zekice bir davranışla önce ayranı ken-
disi içti, sonra tekrar doldurduğu ayran bardağı-
nı uzattı, bekledi. Atatürk, ayranı kana kana içti ve 
bir an durakladıktan sonra, ‘Senin kocan kim?’ dedi. 
Köylü kadını, yüzü tunçlaşmış, elleri nasırlı bir Türk 
anası, Ankara’nın kendine has şivesiyle kocasının Sa-
karya harbinde boğazından yaralanmış bir cengâver 
olduğunu söyledi. Ata bir daha sordu, ‘Ne zaman 
doğdun?’ 1919’da Atatürk Samsun’a çıktığı gün doğ-
dum, dedi. Atatürk bir an düşündü, yıl 1934 idi, ka-
dının bu ifadesine göre 15 yaşında olması lazım ge-
lirdi, halbuki karşısındaki kadın 25 – 30 yaşların-
da gösteriyordu. ‘Nasıl olur?’ dedi. Evet, nasıl olur-
du, bu Satı Kadın, hiç tereddütsüz, o her zamanki 
nüktedan haliyle ve memleketin işgal altında geçir-
diği acı yılları ima ederek, ‘Evet Paşam, ondan önce 
yaşıyor muyduk ki’ der. Tam 6 çocuklu bu Anado-
lu kadını, 1890 doğumluydu, Kazan köyünün muh-
tarıydı, Türkiye’nin ilk kadın muhtarı. ‘Babam Kara-
mehmetlerden, Kazan’ın muhtarlık mührü bana on-
dan miras kaldı. Sizi görmek fırsatını bize bahşetti-
ğiniz için bahtiyarız efendim’ dedi. ‘Peki, kadınların 
da erkekler gibi çalışıp çeşitli mevkilere yükselmesi 
konusunda ne düşünürsün bacı?’ dedi Atatürk. ‘Şüp-
hesiz doğrudur, kadınlarımız cumhuriyetin mefkuresi 
altında bunu başarmak azmine sahiptir. Biz kadın-
lar hedefe yürüyecek ve cumhuriyet meşalesini her 
alanda taşıyacağız Paşam’ dedi. Mustafa Kemal bu 
yanıttan son derece memnun kalmıştı. Bu konuşma 
onu bir hayli düşündürdü. Ayrılırken yaverine, kadı-
nın ismini, adresini not ettirdi. Daha sonar Satı Ka-
dın, Büyük Millet Meclisine giren ilk kadın milletve-
kilimiz oldu.”

dan yaratılmış olarak görüldüğü-
nü ve öteki olarak algılandığını be-
lirterek “bu anlayışta kadın eksik 
etektir, saçı uzun aklı kısadır, fitne 
unsurudur. Bu hep böyle söylenegel-
di.” dedi.

Bütün bunlara rağmen bir ci-
hetten de kadına ana ve bacı ola-
rak bir değer atfedildiğini ifade 
eden Ayşe Sucu “Diğer taraftan, 
kadın anadır, kadın bacıdır, kadın 
yârdır, kadın candır, kadın sevgili-
dir. İçten içe bir paradoks oluştur-
sa da kadından vazgeçilmez; hele 
ki ana ise, yâr ise. Hani derler ya 
‘bir evlat pir olsa da anaya muh-
taç imiş.’ Ya da ‘Ana gibi yâr bulun-
maz.’ Enteresandır, kadın yine bir 
kadınla ölçülür, ana ve yâr. Edebi-
yatın vazgeçilmez unsuru oluvere-
ceklerdir her ikisi de.” dedi.

Her şeye rağmen kadın olmak-
tan memnun olduklarını ve dün-
yaya bir daha gelme imkanı olsa 
yine kadın olmak istediklerini be-
lirten Ayşe Sucu “Çünkü, öncelikle, 
Yüce Allah’ın yaratıcı sıfatını taşıyo-
ruz. Hazret-i Mevlana’nın, ‘Sanki o 
mahluk değildir de Halık’tır.’ dedi-
ği gibi. Kimilerince olumsuz gibi de-
ğerlendirilse de, evet, değişken bir 
ruh haline sahibiz, bunu inkâr et-
miyoruz ama değişkenlik ve doğur-
ganlık bizim hayata bakışımızı de-
ğiştiriyor, bizi dinamik kılıyor. An-
nelik, dünyanın en güzel mesleği; 
annelik, dünyanın en güzel duygu-
su; kelimelerin anlatmakta kifayet-
siz kaldığı şey. Bir başka husus, ka-
dın olmazsa erkeğin bir anlamı yok. 
Bunu tersinden de okumak müm-
kün hiç kuşkusuz ama erkeği erkek 
yapan kadındır arka planda. Ka-
dınsız hayatın ne kadar zor olduğu-
nu söyleyenler, bizatihi erkekler de-
ğil mi? Kadınsız evler eksiktir, ka-
dınsız evler tatsızdır, kadınsız evler 
mutsuzdur.” dedi.
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Prof. Dr. Ahmet İnam, sohbeti için dokuz eseri 
seçtiğini ve bu yolculuğa bir Kürdili Hicazkâr şarkıy-
la başlayacağını belirtti.

Birinci eserde; bestekârı Selahattin Pınar’a, sözle-
ri Yusuf Ziya Ortaç’a ait bir “Nereden sevdim o zalim 
kadını, bana zehretti hayatın tadını” adlı eseri yorum-
layan Ahmet İnam, kadının bu eserde zulmeden bir 
yanının olduğuna vurgu yaparak “Demek ki, zulmede-
biliyorsa kadının hâkim gücü var. Ama oradaki prob-
lem şu: Bu zalim – mazlum ilişkisi, hep birbirine dö-
nen bir ilişkidir. Bunu biz felsefede köle – efendi diya-
lekti adıyla da anarız. Bir yerde köle ve efendi varsa, 
orada köle ve efendi birbirine karışır çünkü köle anlar-
sa ki ‘Yahu bu efendi bana muhtaç, şimdi ben bu efen-
diye gerekli köleliği yani efendiliği yapabilirim. Kah-
ve getir, dediği zaman getiririm, içine tükürebilirim 
o görmeden, zehir bile koyabilirim çünkü ben olmaz-
sam efendi olamaz, ben köle olmadan efendi olamaz. 
O kendinin efendi olduğunu zannediyor ama…’ Öyle-
dir, kim köle kim efendi belli değil. Demek ki, zalim ve 
mazlum ilişkisi, bu manada.” dedi.

Erkek ve kadın olarak birbirimize başka türlü 
bakmayı öğrenmemiz gerektiğine vurgu yapan Ah-
met İnam “Çünkü ben kadına nasıl bakılacağını bile-
mezsem, aynaya da bakamam erkek olarak çünkü be-
nim kendime bakışımda kadının bana bakışı vardır;  
kadının kendine bakışında erkeğin…” dedi.

İnsanın bir tarafının zalim olduğunu belirten Ah-
met İnam “‘Nereden sevdim o zalim kadını’, nereden 
sevdim o zalim insanı? Çünkü insanın bir tarafı za-
limdir, insan zulmeden bir varlıktır, dolayısıyla zu-
lüm gören de bir varlıktır ama zulmetmeyi ve zulüm 
görmeyi, yüzyıllar boyu, çok ağır biçimde biz insanlar 
ödedik. Hâlâ dünyada zulüm devam ediyor fakat zul-
mü bir şarkı olarak dinlediğimizde, onu bir muhabbet 
olarak algılayıp üzerinde düşünmeye başladığımızda, 
o musikinin verdiği estetik ruhuyla, etik sorumluluğu-
muzu artırabiliriz.” dedi.

İkinci eser olarak söz ve müziği Teoman Alpay’a 
ait “Sürülmez sefa, çekilmez cefa, beklenmez vefa gibi-
sin kadın” eserini yorumlayan Ahmet İnam, bu eserte 
tipik bir erkek egemen bakışın net olarak görüldüğü-
nü ifade ederek, bu eserde çelişkilerin çokça görüldü-
ğünü, erkeğin bir duygu karmaşası yaşadığını belirtti.

Şarkının bütününde; “kadının sevgiye kanmaz, he-
men ardından da aşka inanmaz” gibi çelişkilere rast-

Prof. Dr. Ahmet İnam

D ünya kadınlar gününü 
kutlayarak konuşması-

na başlayan Prof. Dr. Ahmet İnam, 
musikinin sadece teknik bir icra-
dan ibaret olmadığını, musikinin, 
bir mana ifade eden, bizim hayatı-
mıza dair mana yansıtan, bizi hem 
duygular âlemine götürüp, hem 
düşünceler yolculuğu yaptıran bir 
sanat olduğunu ifade ederek “Sade-
ce duyup, hüzünlenip, sevinip unut-
mayacağız, oradaki sözlerle bütün-
leşmiş musikinin derinliğinde dü-
şünmeyi de öğrenmemiz lazım. Mu-
sikiyle düşünebiliriz, musiki sadece 
bir eğlence aracı değildir, musiki bir 
tefekkür imkânıdır da aynı zaman-
da.” dedi.

Musikimizde kadın hakkında 
sözlü eserlere bakıldığında, bu hu-
susun çok zengin olduğunun görü-
leceğini belirten Ahmet İnam, ka-
dın üzerinde değişik eserleri göz-
den geçirdikçe, kadının bizim tara-
fımızdan nasıl görüldüğünün muh-
telif cephelerinin ortaya çıkabilece-
ğini söyledi.
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hemzebanı olduğunu belirterek “Sevgili budur, ezel-
dendir. Çünkü bizim kültürümüzde insani görünen 
sevgilinin hep ilahi boyutları vardır, yani Leyla – Mec-
nun hikâyesinde de bunu görürsünüz. Bizim sevgili-
ye, yârimize olan aşkımız, ilahi varlığa olan aşkımız-
la yoğrulmuştur. Ezeldendir onun için. ‘Hemzebanım-
sın’ yani aynı dili konuşuyoruz, dildeşimsin, gönülde-
şimsin. Ne güzel, demek ki karşı tarafın incindiğini an-
ladı ve hemzeban oldu. Demek ki muhabbet başlayabi-
liyor, sağlıklı bir muhabbet kurma imkânı sanki bura-
da görünmektedir.” dedi.

Altınca eserde; güftesi Mehmet Akif Ersoy’a, bes-
tesi Lemi Atlı’ya ait, “Zaman olur ki anın hacle-i vi-
salinde, bir inziva ve o canan-ı bi vefa bulunur.” adlı 
eseri yorumlayan Ahmet İnam, bu eserde büyük bir 
hasret sonucu bir visalin söz konusu olduğunu belir-
terek, “Bu eserde bir kavuşma, buluşma, vuslat, hasret 
ardından yerine gelmiştir.” dedi.

Bu eserde insanın yaşadığı vuslatın, dalgalanma-
larının yer aldığını ifade eden Ahmet İnam, “Zaman 
zaman sevgilinin hayalini bile gözümüzün önüne ge-
tiremediğimiz durumlar olabilir, kendimizi çok uzak 
hissettiğimiz durumlar bile olabilir ama o durumlarda 
da hayat-ı ruhuma müşfik bir aşina var, uzağımday-
ken bile. Bakın, ruh-u hayatım demiyor, ‘hayat-ı ruhu-
ma müşfik.’ Çünkü sonuçta galiba insan yavrusu, do-
ğar doğmaz, bir şefkat ihtiyacı duyuyor. Yani sonuç-
ta değişik renklere bürünse de aşkın cismani boyutla-
rı, hormonsal boyutlarını da düşünmüş olsak, sonunda 
galiba aradığımız bir şefkattir, o güvencedir, o sıcaklık-
tır; bu kâinat dediğimiz uçsuz bucaksız âlemde yalnız 

lanacağını belirten Ahmet İnam, 
erkeğin kadın karşısında bir aczi ve 
korkusunun olduğunu, diklenmesi-
nin de aczini örtmek için kullandı-
ğını söyledi.

Üçüncü eserde; sözleri Fuat 
Hulusi’ye bestesi Sadettin Kaynak’a 
ait “Çözmek elinde değil gönlümü 
senden kadın, benim sana bağlanan, 
sen beni bağlamadın” eseri yorum-
layan Ahmet İnam, bu eserde erke-
ğin yavaş yavaş kendini fark etme-
ye ve mesuliyetleri üzerine almaya 
başladığını belirterek “Erkek yavaş 
yavaş, üçüncü adımda biraz kendi-
ne doğru, kendini tanımaya doğru 
bir dönüş yapmıştır, artık karşı ta-
raftan şikâyet etme, kadın konusun-
daki aşırı övgülerle, aşırı yergilerden 
biraz arınmış gibi gözüküyor, sevda-
yı üstlenmiş bir insan görünüşüyle 
karşımıza çıkıyor.” dedi.

Dördüncü eserde; Üstad Sup-
hi Ziya Özbekkan’ın “Gücendi bir 
an sözlerime, münfail oldu, gönlün 
neye incindi deyince, gözü doldu.” 
isimli bestesini yorumlayan Prof. 
Dr. Ahmet İnam, bu eserde erke-
ğin kendi egoizminden çıkıp, karşı 
tarafın insan olduğunu fark etme-
ye başladığını ve karşı tarafın söy-
lediği sözlerden incinebileceğini id-
rak ettiğini ifade ederek, “Bu ta-
bii bir duyarlılık ve olgunluk işidir 
ve dikkat edin, karşı tarafın üzül-
düğünü, incindiğini anlamak önem-
li bir hassasiyet, sorumluluk, duyar-
lılık ve saygı, dikkat isteyen bir ta-
vırdır.” dedi.

Beşinci eserde; Sözleri İstik-
lal Marşımızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’a ait “Ezelden aşinanım ben, 
ezelden hemzebanımsın.” adlı eseri 
yorumlayan Ahmet İnam, bu eser-
de karşılıklı muhabbetin başladı-
ğını, kadın ve erkeğin birbirlerinin 
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olmadığımızı hissetmektir; o tutmaktır, tutuşmaktır; o 
hayatı ruhumuza müşfik aşinalar bulmaktır. Ama bu 
aşina, yabancılığın, uzaklığın ardından gelen bir aşi-
nadır; bu aşinalık, böyle bir aşinalıktır. Belki de aşina-
lığın yozlaşmaması, kokuşmaması buna bağlıdır. Belki 
de yaşama ustalığı böyle bir şeydir yani hayatı birlikte 
sürdürebilmenin ustalığı buradadır.” dedi

Yedinci eserde; sözleri Şahin Çandır’a, bestesi Fet-
hi Karamahmutoğlu’a ait, “Güller koymuşsun vazoya.” 
adlı Hüseyni eseri yorumlayan Ahmet İnam, bu ese-
rin ilk bakışta bir fantezi gibi görünebileceğini, fakat 
biraz incelendiğinde birlikte yaşamanın, birlikteliğin 
nasıl sürdürülebileceği konusunda birtakım ipuçları 
verdiğini ifade ederek, bu eserde paylaşmanın getirdi-
ği kendinden emin olma halinin de var olduğunu ve 
artık hayatın paylaşıldığını söyledi.

Sekizinci eserde; güftesi ve bestesi Bestekâr Tam-
buri Özcan Korkut’a ait, Annem adlı  Hicazkar ese-
ri yorumlayan Prof. Dr. Ahmet İnam, bu eserde bir-
likte yaşamanın, hayatı nasıl birlikte sürdürülebilece-
ğinin, birlikte nasıl güzel insan olabileceğinin işlen-
diğini belirterek, “Bu şarkıyı genellikle ‘Annem’ diye 
biliyoruz, anneye bir borç ödeme olarak, yani ne ka-
dar değerli bir varlıksın diye yapılmış bir şarkı. Tabiî, 
sözlerinin o kadar çok kuvvetli olduğunu söyleyeme-

yiz ama içten söylenmeye çalışılmış-
tır.” dedi.

Dokuzuncu eserde; Beste-
si Kadri Şençalar’a,  güftesi Vecdi 
Bingöl’e ait, “Uyu yavrum ninni di-
yeyim sana” adlı Dügâh eseri yo-
rumlayan Ahmet İnam, bu eserin 
çok yanık bir makam olduğunu, bir 
kadının evladına söylediği bir nin-
ni olduğunu belirterek “Bu eser ha-
yatın devamı için kadının ne ka-
dar önemli olduğunu ve kadın gücü-
ne bu hayatın ne kadar ihtiyaç duy-
duğunu gösteren bir eserdir. Çünkü 
bir başına evladıyla birlikte hayatın 
zorluklarına direnen birisi var. Bu 
ninniden anlaşılıyor ki, uyuyan ço-
cuk, maral dediğine göre, kız çocu-
ğu olsa gerek. O da anne olacaktır, 
o da bir kadın olacak, yoluna de-
vam edecek. Kadın ve erkek birbiri-
nin ellerinden tutacaklar ve tutma-
ları sonucunda tutuşacaklar ve ora-
dan çıkan ateş, bu yolculuğun ener-
jisini sağlayacak.” dedi. TDV
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