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Kutlu Doğum’un
Ardından

Y

üce dinimiz İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlâk
prensipleri konusunda halkımızı doğru
bilgilendirmeyi, manevî ve ahlâkî değerlere bağlılığı artırmayı amaç edinen Diyanet İşleri
Başkanlığı, Hz. Peygamber (sav)’i ve onun insanlığa takdim ettiği değerleri, İslam’ın kuşatıcı mesajını doğru ve sahih bilgiler ışığında, vatandaşlarımıza daha etkili ve yaygın bir şekilde anlatıp tanıtmak, Hz. Peygamber sevgisi etrafında toplumumuza birlik ve beraberlik mesajları sunmak amacıyla 1989 yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfımız
ile birlikte Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlemektedir. Sevgili Peygamberimiz (sav)’in getirdiği rahmet ve sevgi etrafında gönülleri birleştirmeyi gaye edinen bu hafta münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, başlangıcından bugüne değin halkımızın yoğun bir teveccühüne mazhar olmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, dinimizin temel
kaynağı Kur’an-ı Kerim’in, Peygamber Efendimiz
(sas)’e vahyedilmeye başlanmasının 1400. yılı münasebetiyle 2010 yılını ‘Kur’an Yılı’ ilan etmiş, bu
yılda toplumu Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber konusunda daha etkili bir şekilde aydınlatmayı planlamış ve bu çerçevede Türkiye Diyanet
Vakfı ile birlikte bir dizi program düzenlemiştir.
Yurt içinde ve yurt dışında sayısı yirmi bine yakın 2010 yılı Kutlu Doğum etkinliklerinde, tema
olarak Kur’an ve Hz Peygamber (sav) konusu seçilmiş, Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber (sav)’i
doğru anlama, Kur’an ve Sünneti hayatımıza rehber etme ve bu konuda insanlar arasında yüksek bir bilinç oluşturma hedeflenmiştir. Bu hafta
münasebetiyle düzenlenen faaliyetlerin bir amacı
da Kur’an-ı Kerim’in getirdiği ve Hz. Peygamber
(sav)’in bizzat yaşayarak öğrettiği insanî ve ahlâkî

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

“Sevgili Peygamberimiz (sav)’in

getirdiği rahmet ve sevgi etrafında
gönülleri birleştirmeyi gaye edinen
bu hafta münasebetiyle
düzenlenen etkinlikler,
başlangıcından bugüne değin
halkımızın yoğun bir teveccühüne
mazhar olmuştur.”

erdemlerin, kardeşlik ve hoşgörünün yeniden toplumun bütün kesimlerince paylaşılıp, toplumda
kardeşlik duygularının, karşılıklı sevgi ve saygının, milletçe birlik
ve beraberliğimizin güçlenmesi olmuştur.
Kutlu Doğum Haftasının amacına uygun bir şekilde kutlanması için büyük bir özveri ve gayretle çalışan bütün ilgililere, Başkanlığımızın her kademesinde çalışan
görevlilerimize ve Türkiye Diyanet
Vakfı personeline teşekkür ederken,
Kur’an-ı Kerim’i ve Rahmet Peygamberi (sav)’ni anlama çabamızın
ülkemizin ve bütün insanlığın hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmaya vesile olmasını Yüce
TDV
Allah’tan niyaz ediyorum.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Müdür

P

eygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i
Nebevî (Hicri Rebiulevvel ayının
12. gecesi), asırlardır milletimiz
tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır. Mevlid Kandili (Peygamberimizin doğumu) ilk
defa Erbil Atabeği Muzafferüddin
Gökbörü tarafından 13. yüzyılda
haftalarca süren zengin programlar
halinde kutlanmıştır. Benzeri kutlama programları çeşitli zamanlarda Selçuklularda ve Osmanlılarda
devam etmiştir.
Günümüzde de; Yüce Yaratıcının insanlığa gönderdiği en
son rahmet elçisi, İlahi vahyin
son ve tamamlayıcı halkası Hz.
Muhammed’in insanlığa çağrısını doğru ve etkin bir şekilde tanıtmak, Hz. Peygamber sevgisi etrafında toplumumuza birlik ve beraberlik mesajları sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız ve
Vakfımız tarafından ülkemizde ve
yurt dışında 1989 yılından bu yana
Kutlu Doğum Haftası programları
düzenlenmektedir.

<4

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

Kutlu Doğum haftası denildiğinde, Hz. Peygamberi anmak, daha da önemlisi onu anlamak,
onun temsil ettiği değerler bütününü tanımak ve
hayatımıza ışık tutan bir meşale yapabilmek çabası akla gelmektedir ve gelmelidir.
Dünyanın birçok yerinde Müslümanların zor
şartlar altında yaşadığı, ahlâkî değerlerin dumura uğradığı, ulvî meziyetlerin önemini yitirmeye
yüz tuttuğu günümüzde, Kâinatın Efendisi’nin beşeriyete getirdiği yüce ahlâkî değerleri bütün beşeriyete bir kez daha hatırlatmayı ve hatırlamamızı bir sorumluluğun ötesinde bir görev addettik ve
bu düşünce ekseninde de Kutlu Doğum Haftasını ihdas ettik. Geçen 22 yıl içerisinde bu haftanın
özellikle sosyal bütünleşmede büyük etki sağladığına da hep birlikte şahit olduk.
Kutlu Doğum Haftasında Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerini anarken, onun üstün şahsiyetini ve güzel ahlakını tanımaya, getirdiği evrensel mesajı anlamaya ve bütün bunların
özünde barındırdığı dinamizmi çağımıza taşımaya çalışıyoruz.
İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin ve
ahlâkî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan
Hz. Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir
ışık, güzel bir örnek vardır. Onun örnek alınması,
yalın bir taklit ve sünnetinin belirli şekillere hapsedilmesiyle değil; onun sünnetinin ve sîretinin
bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve
mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza yansıtılması, güzel ahlâkının davranışlarımızın mihveri
ve rehberi yapılması ile mümkündür.
Bu düşünce; Kutlu Doğum Haftası programlarında ana hedefimizi oluşturmaktadır ve bunu
geçmişten aldığımız güç ile gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Takip ettiğimiz geleneğin gücü ve
bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaşaması, gelecek için bizleri umutlandırmaktadır.
Nice Kutlu Doğum Haftalarında buluşmak
ümidiyle.
TDV
Saygılarımla.
www.diyanetvakfi.org.tr

www.diyanetvakfi.org.tr
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iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından düzenlenen 2010 yılı Kutlu
Doğum Haftası programı bu yıl Haliç Kongre
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal, Devlet Bakanı Faruk
Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu,
BBP Başkanı Yalçın Topçu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, gayrimüslim

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

cemaat önderleri ve çok sayıda
davetli katıldı. Program saygı
duruşu ve İstiklal Marşının
okunması ile başladı, daha
sonra Kur’an-ı Kerim okunması
ile devam etti. Sinevizyon
gösterilerinin de sunulduğu
programda protokol konuşmaları
güne damgasını vurdu.

www.diyanetvakfi.org.tr

H

Mehmet Ali ŞAHİN
TBMM Başkanı

“Sevgili Peygamberimiz
kötülüklerle kuşatılmış
bir toplum
içerisinden çıkan,
insanlığı aydınlatan
ilahi mesajları
taşıyan rehberdir;
bütün zamanların
en kutlu habercisidir.

”

www.diyanetvakfi.org.tr

z. Muhammed (sav)’in kötülüklerle kuşatılmış
bir toplum içerisinden çıkarak, insanlığı aydınlatacak ilahi mesajları taşıyan bir rehber ve bütün
zamanların en kutlu habercisi olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, Hz. Peygamberin insana iyiliği, güzelliği, doğruyu gerçek anlamda öğreten
bir öğretmen ve barışı, dostluğu arayanlara en güzel
kılavuz olduğunu belirterek “Yüce Allah’ın elçilik görevine mazhar olmuş kutlu peygamberdir O. O, tüm hayatı boyunca insanlığa rehber olmuş ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bizlere ulaştırmıştır. Yüce dinimiz
ve Peygamberimiz bizlere hep iyi insan olmanın yolunu
göstermiştir. ‘Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyuran Peygamberimizi iyi anlamaya ihtiyacımız var; O’nun tebliğ ettiği ilahi mesajları, İslam dinini, Kur’an-ı Kerim’i doğru öğrenmeye ihtiyacımız var.”
dedi.
Günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir hızla
geliştiğini, ancak insanın bu doğrultuda çok mutlu olmadığını belirten Mehmet Ali Şahin “Hızla gelişen teknoloji hayatımızı da kolaylaştırıyor. Bütün bunların insanı daha huzurlu, daha mutlu kılması gerekmez mi?
Ama maalesef böyle olmuyor, insani değerler giderek zayıflıyor, insana sevgi ve saygı giderek azalıyor. Şu koskoca dünyanın çektiği acılara bir bakalım, ne görüyoruz:
İşgaller, savaşlar, insanlık suçları, terörizm, katliamlar, ırkçılık, açlık, sefalet ve daha nice vicdanları yaralayan sorun. Tüm bunlar için, dünyada birçok sebep gösteriliyor, çözüm yolları aranıyor. Hâlbuki, şu çağrıya kulak vermek gerekmez mi; Veda Hutbesi’ne kulak vermek
gerekmez mi? Hani o ‘Ey insanlar, Rabbiniz bir, babanız da birdir’ diye başlayan ve insanların Allah katında
eşit olduğunu ifade eden o mesajlara kulak vermek gerekmez mi? Peygamberimizin asırlar öncesinden verdiği
bu kutlu mesajla, en temel insani değerleri bizlere miras bıraktığını görüyoruz. Yine Veda Hutbesi’nde ‘kendinize de zulmetmeyiniz, kendinizin de üzerinizde hakkı
vardır’ diyor Sevgili Peygamberimiz. Müslümanları terörle anmak isteyenlere, İslam ile terörizmi yan yana getirmeye çalışanlara en iyi cevap Veda Hutbesi’ndeki bu
ifadelerdir, İslam’ın kardeşlik, barış ve hoşgörü anlayışıdır.” dedi.
Bir insanı suçsuz yere öldürmeyi bütün insanlığı
öldürmüş kadar ağır bir suç kabul eden, yaşama hakkını en kutsal hak gören bir dinin temsilcileri olarak,
İslam ve terörü birlikte göstermek isteyen zihniyeti
şiddetle reddettiğini belirten Mehmet Ali Şahin “Yüce
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

7>

dinimizi, şahsi ve siyasî çıkarları için kullanan bir grup
teröristin suçunu tüm Müslüman dünyasına yüklemek
ve ‘İslamofobi’ diye bir korku terimi üretmek insanlığın
barışına zarar vermektedir.” dedi.
Medeniyetler arası çatışma çıkarmak için gayret gösterenlerin olduğuna işaret eden Mehmet Ali Şahin, Müslümanların kutsallarına hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirenlerin bulunduğuna dikkat çekerek “Hâlbuki İslam ülkelerinde, bugüne kadar
diğer semavi dinlerin peygamberlerine ya da kutsal değerlerine yönelik bir saldırı ve hakaret olmamıştır, olmaz da. Çünkü, ilahi vahyin son ve tamamlayıcı halkası olan İslam dini, diğer peygamberleri de Müslümanların peygamberi olarak kabul eder ve onlara gereken saygının gösterilmesini ister. Nitekim, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye, geçmişten beri farklı
din ve inanca sahip insanların barış ve hoşgörü içinde
yaşadığı, mabetlerini kurduğu bir ülke olarak buna en
güzel örnek değil midir? Bunun kaynağı, yüce dinimizin
hoşgörü, barış ve sevgi anlayışıdır. Yine bunun kaynağı, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin
kutsal mesajlarıdır.” dedi.
Peygamber sevgisinin milletimizin gönlünde, kültürümüzün özünde ve edebiyatımızda çok özel bir
yere sahip olduğunu söyleyen Mehmet Ali Şahin,
Mevlana’dan Yunus Emre’ye, Hacı Bektaş-ı Veli’den Süleyman Çelebi’ye, Fuzuli’ye kadar birçok gönül insanının ilhamını hep bu sevgiden aldığını ve bizlere eşsiz
eserler bıraktığını kaydetti.
İnsanı insan yapan erdemlerin odağında yer alan
Peygamberimizi yeniden anlamaya, O’nun bizlere sunduğu çağlar üstü yüce değerlerden ve üstün ahlaktan daha fazla ilham almaya herkesin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Şahin, aynı şekilde, yüce
kitabımız Kur’an’a kulak vermeye ve O’nun mesajları-
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nı doğru anlamaya ihtiyacımız olduğunu da vurgulayarak “İşte o zaman, din üzerinden yapılan yanlışların, aşırılıkların, itidalsiz tutumların ve sevgisiz yaklaşımların meydana getirdiği sıkıntıların çözümlenmesi kolaylaşacaktır.” dedi.
İslam’ın evrensel mesajların en
doğru şekilde toplumumuza aktarılmasında din adamlarına çük büyük
görevler düştüğünü belirten Mehmet
Ali Şahin, bir Anayasal kurum olan
Diyanet İşleri Başkanlığının, halkımızı din konusunda aydınlatmakla
görevli olduğunu söyleyerek “Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini büyük bir takdirle takip ettiğimi ifade
etmek istiyorum. Sayın Başkanımızın
şahsında tüm Diyanet mensuplarına
gerçekten şükranlarımı sunuyorum.
Ben de 9,5 yıl sizin mensubunuz olarak görev yapmıştım. Bir şeref madalyası olarak onu boynumda taşıyorum. Sizler yüce kitabımızın daha iyi
anlaşılması, anlayarak okunması için
gayret sarf ediyorsunuz, bundan sonra da inanıyorum ki sarf edeceksiniz.
Sevgili Peygamberimizin örnek ahlakını yaşayarak sizler gösterecek ve öğreteceksiniz ve gösteriyorsunuz, öğretiyorsunuz. Sizler, çok önemli görevler yapıyorsunuz. O nedenle tüm Diyanet camiasına görevlerinde üstün
başarılar diliyorum.” dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

“K

Deniz BAYKAL

“Hz. Muhammed (sav);

Yüce Allah’ın
insanlığa en büyük hediyesi,
insanlık bilincinin ve
bu bilincin yarattığı
tüm değer ve
erdemlerin
vücut bulduğu
bir şahsiyettir.

”
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ur’an-ı Kerim’in geçmişten geleceğe tüm insanlığı kucaklayan rahmet, şifa, akıl, ahlak,
kardeşlik ve barış mesajı ışığı altında sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” diyerek konuşmasına
başlayan Deniz Baykal, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in Miladi Takvime göre 20 Nisana
denk gelen doğum gününü de içine alan bu haftanın
Kutlu Doğum Haftası olarak kutlandığını belirterek,
bu yıl ki, kutlamaların Kur’an’ın nüzulünün 1400. yıldönümü olması sebebiyle daha önceki yıllardan farklı bir yanının olduğunu ifade etti.
Hz. Muhammed (sav)’in Yüce Allah’ın insanlığa en büyük hediyesi, insanlık bilincinin ve bu bilincin yarattığı tüm değer ve erdemlerin vücut bulduğu
bir şahsiyet olduğunu belirten Deniz Baykal, “Hazreti Muhammed’in 23 yılı peygamberlik devresi olan
63 yıllık yaşamına baktığımızda sadece Kur’an insanlar için bir açıklama, Allah’ın kendisinden korkanlar
için doğru yolu gösterme anlamında bir öğüdü olduğunu ifade eden ayeti kerimeyle tanımlanan Kur’an-ı
Kerim, bize Kur’an-ı Kerim’le Hazreti Peygamber arasındaki bütünlüğü aynı zamanda ortaya koymuştur.
Umutsuzluğumuza umut, ahlaksızlığımıza uyarı, çaresizliğimize çıkış yolu, hatalarımıza rahmet olarak
gönderilen Kur’an-ı Kerim’in aydınlığıyla bezenmiş ve
Peygamberimizin sünneti olarak nitelendirdiğimiz bir
örnek hayat da bizim inancımızın, dinimizin bir temel dayanağını oluşturmuştur.” dedi.
Hazreti Peygamberin, gelen vahyi tebliğ etmesiyle, canlı ve hayatla iç içe kişiliğiyle Kur’an ayetlerini hem fiilleriyle, davranışlarıyla, hem de kavliyle, sözleriyle temsil ettiğine işaret eden Deniz Baykal,
“Hazreti Muhammed’in hayatı Kur’an-ı Kerim’in bizzat bir tefsiridir. Böylece Hazreti Peygamber Kur’an-ı
Kerim’in yaşanılabilir olduğunu ortaya koymuştur.
Ulaşılmaz, hiçbir kimsenin tümünü gerçekleştiremeyeceği afakî, soyut talimatlardan ibaret bir anlayışı sergilemediği, hayata geçirilebilir, uygulanabilir, yaşama
dönüştürülebilir bir anlayışla Kur’an-ı Kerim’in bezenmiş olduğunu hepimize göstermiştir.” dedi.
Hazreti Muhammed’in insanlık tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Deniz Baykal
“Hazreti Muhammed bir peygamberdir. Ama başka
bazı peygamberler gibi ulûhiyeti bizzat kendisi temsil etmez. O beşeriyetin içinden bir unsurdur. O bir insandır. Bizim gibidir; sizin gibidir. O bir beşerdir. O
İlahi bir mesajı taşımıştır. Ulûhiyet Allahın, Rabbin inhisarındadır. Ulûhiyet Allah’tadır. Allahın ulûhiyetini
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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hiçbir şekilde bizim İslam inancımızda peygambere
izafe etmek yoktur. Hazreti Peygamber bir martir değildir. Bir kurban olmuş insan değildir. Örnek olmuş
bir insandır. Yaşamış bir insandır. Yaşayarak yüce bir
makama çıkmak, kaynağında bir ulûhiyet iddiasıyla
ortaya çıkmaktan çok daha müşküldür. Günlük hayatın içinde günlük yaşamın çalkantıları içinde bir peygambere özgü noktaya yükselmeyi başarabilmiştir.”
dedi.
Hazreti Peygamberin bir akıl peygamberi olduğunu, insanları önce bilgiye, akla ve düşünmeye davet ettiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Deniz Baykal, “Hazreti Muhammed akla güvenmektedir. Akılla problemi yoktur. Vahiy elbette olması gereken yerde vardır. Ama vahiy akıl ile çelişki içinde değildir. Hazreti Muhammed akla güvenmektedir, Kur’an-ı
Kerim’de akla güvenmektedir. Rab de akla güvenmektedir. Kur’an Hazreti Muhammed’in en güzel örnek olduğunu belirtir. Örnek olmak taklit etmek anlamına gelmez. Hazreti Muhammed’in taklit edilmeye değil anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Hazreti Muhammed şöyle der;
‘aklı olmayanın dini de yoktur.’ Kur’an aklını kullanmayanların pislik içinde kalacağını, üzerlerine pislik yağacağını söyler. Kur’an’ın ilk emri ıkra’dır. Oku diye başlar. Kur’an ısrarla insanların aklını kullanması, düşünmesi, ibret alması gerektiğini söyler. Yaklaşık 300 yerde Kur’an-ı Kerim’de düşünmez misin, ibret almaz mısın? Şeklinde uyarılar vardır. Açıkça bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu der. Hazreti Muhammed akla
vurgu yaparak bilim talep etmek, kadın erkek her Müslümanın farzıdır ifadesiyle bilimi teşvik etmekle kalmamış, insanlık tarihinde ilk okuma yazma seferberliğini
başlatmıştır. Bedir Savaşı sonrası esirlerin okuma yazma bilenlerinin Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalmasını sağlamıştır.” dedi.
Kur’an’ın insanları özgürleştirirken, toplumsal hayatda adaletin belirleyici olmasını esas aldığını belirten Deniz Baykal, “Kur’an’a göre insan topraktan yaratılmıştır. Bunun anlamı yaradılış bakımından bütün insanların eşit düzeyde olduğudur. Kur’an-ı Kerim bir kavme inmemiştir; bir soya inmemiştir; bütün
insanlara inmiştir. Bu ancak yüzlerce yıl sonra bütün
insanlığın keşfedeceği, bir zamanlar evrensellik, şimdi de globallik diye ifade edilen anlayışın köklerinin
İslamiyet’in bu temellerinde var olduğunu bize göstermektedir.” dedi.
Kimsenin doğuştan Rabbe yakınlık bakımından üstün olmadığını belirten Deniz Baykal “Kur’an
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‘Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir
kadından yarattık ve sizi kavimler
ve kabileler haline koyduk ki, birbirinizi tanıyınız. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız ona karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olandır.’ İnsanlar arasındaki üstünlük Rabbe olan yakınlığı, Rabbe
olan sevginin, saygının samimiyetin
seviyesiyle belli olacaktır. Bu konuda herkes eşit şansa sahiptir. Kimse doğuştan Rabbe yakınlık bakımından daha üstün bir mukadderat ile işe başlama noktasında değildir. Herkes eşit başlayacaktır. Sen
buradasın Rab orada. Ulaş ulaşabildiğin kadar. Kim ulaşırsa o işte
en iyi insandır, en iyi Müslüman’dır.
Bu ayet insanlar arasında her türlü yapay üstünlük ölçüsünün tamamen reddedildiğini gösterdiği gibi,
kimin daha iyi Müslüman olduğunu da ancak Allah’ın bileceğini bize
göstermektedir.” dedi.
İslamı doğru anlamanın tek
yolunun Kur’an’ın ve Hazreti Muhammed’in yaşamının doğru anlaşılmasını sağlamakla olacağına dikkat çeken Deniz Baykal,
“Bunun en doğru şekilde anlatılması dinin bir başka amaçla, bir servet, ün ve menfaat beklentisi içinde olanlar tarafından inhisara alınmış gibi takdim edilmesi İslamiyetin
özüne yapılabilecek en büyük saygısızlıktır.” dedi.
İslam’ın; iman, sorumluluk ve
kurtuluş bakımından bireyi esas aldığını, hedefinin ise birey ve tek
başına insan olduğunu belirten Deniz Baykal “Her insan aklı ve kendi hür iradesiyle inanır, sorumluluğunu üstlenir, hiç kimse bir başkasının günahını çekmez, herkes kendi sevabının ve günahının sahibidir.
Cennete ancak hak eden girer. Cennette hiçbir cemaate toplu rezervasyon yapma imkânı yoktur.” dedi.
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Kur’an ve Allah’a ulaşmanın yolunun herkesin kendi kararıyla mümkün olduğunu belirten Deniz Baykal, “Bu da iyi niyet, yani ihlâs, sonra tevre ve
daha sonrada dua. En son olarak da amel-i salih, iyi
davranmak, iyi yaşamak. Eğer ihlâs içindeysen tevreni biliyorsan, yapmaman gerekenleri, yapman gerekenleri biliyorsan, duanı ediyorsan ve iyi davranış sahibi bir insansan kimsenin sana aracılık yapmasına
ihtiyaç yoktur. Allah böyle yapan insanların tümüne
kollarını açmıştır.” dedi.
Kur’an’ın ve İslam’ın siyasetle ilişkisi konusunda
erkesin duyarlı olması gerektiğine dikkat çeken Deniz Baykal “Kur’an’da siyasi bazı düsturlar ön plana
çıkmıştır. Şura, adalet, işlerin ehline verilmesi gibi ilkeler Kur’an’ın öngördüğü temel ilkelerdir. Ama bunlar herhangi bir devlet modelinin, herhangi bir rejim biçiminin, herhangi bir siyaset anlayışının tekelinde olmayan evrensel, her zaman ve her rejim için,
her siyaset için mutlaka gözetilmesi gereken ana ilkelerdir. Elbette şura lazımdır, istişare olmadan doğru
fikre ulaşmak imkânı yoktur. Doğru; kimsenin tekelinde değildir. İstişare şarttır. İstişareyi ister mecliste
yaparsın, ister partiyle yaparsın, ister kendi çevrendeki ilim adamlarıyla yaparsın ama istişare şarttır.
Şart olan İslamın öngördüğü şuradır. Şuranın biçimini devletin düzeni tayin eder. İşin ehline verilmesi lazım.” dedi.
Kur’an’ın bir hukuk kitabı olmadığını, İslam’a göre
iman, sorumluluk ve kurtuluşun bireysel olduğunu
söyleyen Deniz Baykal, “Kimse kimsenin günahını çekemez. Dileyen Müslüman olur, Tanrı dileyen kimseyi
hidayete ulaştırır. Hiç kimse ne Müslüman olması için,
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ne de Müslümanlığı yaşaması için
zorlanabilir. Çünkü dinde zorlama
yoktur. Hz. Muhammed’in yeni dine
girenlere iman ettim dedikleri zaman ‘iman ettim deme, Müslüman
oldum de’, demiş olduğu, hepimizin
ibret alması gereken çok büyük bir
uyarıyı da böylece ifade etmiş olduğu unutulmamalıdır. Kimin iman etmiş olduğu, ne zaman imanın gerçekleşeceği, o kişinin kendi takdiriyle, kendi uygun gördüğü andaki ifadesiyle ortaya çıkacak bir iş değildir. İmanı takdir edecek olan Yüce
Allah’tır. Sen Müslüman olduğunu
söylersin, bir Müslüman gibi yaşamaya gayret edersin ama sen bir büyük yolculuğa çıkmışsındır; o yolculukta imanın hangi noktada ortaya
çıkacaktır, çıkacak mıdır, çıkmayacak mıdır? O senin takdirinde değildir.” dedi.
Deniz Baykal konuşmasının
sonunda İslam’a ilk giren Müslümanların samimiyetlerini, Allah’ın
hiç kimsenin üstünden eksik etmemesi temennisinde bulunarak
“1400 yıl önce en karanlık günlerde İslamiyetin müjdesini Hazreti Muhammed’in vermeye başladığı günlerde büyük bir içtenlikle Hazreti Muhammed’in yoluna girdiğini ifade eden o ilk Müslümanların büyük bir belirsizlik ortamında, hiçbir örnek yokken sadece Allah’ın peygamberi olduğunu, Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığını çevresine ifade ettiği için ona iman ederek, ona inanarak geleceğin ne getireceğini bilmeden, yarının ne olacağını bilmeden çok büyük bir yolculuğa, büyük bir karanlık ortamında cesaretle yola çıkan o ilk Müslümanların ruh halini, samimiyetini, içtenliğini, inancını ve imanını Allah’ın
hiçbirinizden eksik etmemesini diliyorum.” dedi.
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Devlet Bakanı

“Yüreklerimizi yeniden

birbirimize kenetlemek için
O’nun rahmet yüklü
adaletine,
hikmet yüklü ahlakına
ihtiyacımız var

.”
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utlu Doğum Haftasının birliğimize, dirliğimize, huzur ve esenliğimize vesile olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Devlet Bakanı Faruk Çelik, bu büyük müjdenin, bütün İslam
âlemine ve bütün insanlığa kutlu olmasını diledi.
Kutlu Doğum Haftasının anma toplantısından anlama toplantısına dönüştüğünü ve bu haftanın birlik,
beraberlik, sevgi ve saygı halesi oluşturmasını arzu ettiğini belirten Faruk Çelik “Milletimizin kalbinde hep
var olan engin peygamber sevgisinden hareketle, cumhuriyetimizin ilk yıllarında hâkimiyet bayramı olarak
kutlanan ve 1989 yılından itibaren ise Peygamberimizin evrensel çağrısını daha doğru, daha etkin bir şekilde tanıtmak amacıyla coşkuyla kutladığımız Kutlu Doğum Haftası’nın hem milletimizde, hem de soydaş ve
akraba topluluklarında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik halesi oluşturması en büyük arzumuzdur. Bu arzumuz doğrultusunda, mevlidi nebileri birer anma toplantısından anlama toplantısına dönüştüren ve bu gece
peygamber sevgisi etrafında bir kez daha bizi buluşturan, bir araya getiren Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Peygamber sevgisinin, bizi birbirimize bağlayan, kalplerimizi birleştiren en büyük rahmet vesilelerinden biri olduğuna işaret eden Faruk Çelik “Çünkü, O’nun engin şefkati, sadece inananları ve kendisine bağlı olanları değil, bütün mahlukatı kuşatacak
kadar geniştir. Tarih boyunca insanlık, çorak toprağın yağmur damlalarına hasreti gibi O’nun rahmetine
hasretti. Bu rahmet, bizim de gönlümüze düştü, yeşerdi ve peygamber sevgisi olarak, peygamber sevdası olarak aramızda vücut buldu. Sanat ve edebiyatta, musiki ve mimaride O’nun sevgisi yer etti. O’nun aşkı dilde salat ve selam, yürekte ah oldu; suda ebru, ebruda
gül oldu. Çünkü, gül kokusuyla, güzelliğiyle O’na remz
oldu. O, bazen gönül dünyamızda bir kaside, bir naat
oldu, bazen de İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif ’in
Safahatı’nda sözünü ettiği gibi, siyahi bir Sudanlının
Necef çöllerinde kavruluşu oldu ve Yaman Dede’nin
dilinde bir arayış ve sevda oldu. O, Yunus’un dilinde
merhamet peygamberi, Mevlana’nın dilinde aşk peygamberi, Ahmet Yesevi’nin dilinde hikmet peygamberi,
Hacı Bektaş-ı Veli’nin dilinde eşsiz insan ve sevgi peygamberi oldu.” dedi.
Peygamberi sevmenin; O’nun insanlığın huzur ve
mutluluğu için yaptığı çağrıyı güncelleştirerek hayatımıza yansıtmak, getirdiği erdemleri özümsemek, ahlakını, davranışlarımızın mihveri ve rehberi yapmak
www.diyanetvakfi.org.tr

anlamına geldiğini vurgulayan Faruk Çelik, “Gelin
Peygamberimizin 14 asır önce Veda Hutbesi’nde bütün insanlara haykırışını bir kez daha hatırlayalım:
‘Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da bir; hepiniz
Adem’in çocuklarısınız; Adem ise topraktandır. Arap’ın
Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü yoktur. Beyazın siyah üzerine, siyahın da beyaz üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, ancak takva ile Allah’a yakınlık iledir.’ İşte, bu değişmez ölçü ve
eskimez hakikat, modern dünyanın bugün bile kavramakta güçlük çektiği temel bir adalet ve eşitlik ilkesidir.” dedi.
Bugün dünyanın birçok yerinde hâlâ dili, dini,
rengi ve ırkı yüzünden insanların haksızlığa maruz
kalmasının ne kadar üzücü ve ne kadar düşündürücü
olduğuna işaret eden Devlet Bakanı Faruk Çelik “Bir
anadan, bir babadan doğan varlıkların en şereflisi olarak insan; rengine, cinsiyetine, bölgesine ve sosyal statüsüne göre nasıl ayrıma tabi tutulabilir? Bu ilahi ve ebedi kuralın karşısında, kim, ne hakla bir kısım insanlara buçuk muamelesi yapar ve yapabilir? Kim ne hakla
ve hangi yetkiyle bir başka insana nesebinden, dilinden,
kültüründen, mezhebinden, inancından, cinsiyetinden
dolayı küçümseyebilir, ayrımcılık yapabilir?” dedi.
Yürekleri tükenmeye yüz tutmuş insanların dünyasında yaşadığımızı ve tükenen yüreklerin ve kirlenen gönüllerin Hazret-i Muhammed’in sevgi ve rahmet dolu soluğuna, O’nun kılavuzluğuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Faruk Çelik “Bugün, çağımızın en
büyük sorunu sevgi açlığıdır. O’nu sevmeye, O’nunla
insanı ve kâinatı sevmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. O, 14 asır önce geldi, parçalanmış
gönülleri birleştirdi, insanlığı ateş çukurundan çekip çıkardı. Bugün, küreselleşme ile birlikte örselenen insani ve ahlaki erdemlerin şiddet, terör ve savaşla tahrip
edilen dünyamızın, âlemlere rahmet olarak gönderilen
Yüce Peygamberimizin övülen ahlakına ve örnekliğine ihtiyacı var. İnsana bakışımız değişti, O’nun rahmet
yüklü bakışına ihtiyacımız var. Küreselleşme dalgalarının hayatın kıyılarına savurduğu fakir, garip, yalnız,
kimsesiz insanlara şefkat elimizi uzatmak için O’nun
kalplere aşıladığı merhamete ihtiyacımız var. Tabiatı
hoyratça kullanıyoruz, O’nun âlem tasavvuruna ve tabiatı okşayan bakışına ihtiyacımız var. Toplumsal dokularımız ve bir kale gibi sığındığımız aile bağlarımız çözülmeye başladı. O’nun toplumu sevgi, şefkat ve
merhametle gergef gergef ören sevgi ve merhamet ağına
ihtiyacımız var.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Günümüzde sahip olduğumuz
insani değerlerin erozyona uğramaya yüz tuttuğunu ve dünyevileşmenin büyük ölçüde benliğimizi kapladığını belirten Faruk Çelik “Bireysellik, bencillik, çekememezlik, nemelazımcılık ve tahammülsüzlük gibi
olumsuz değerler ilişkilerimizde öne
çıkmış; bütün bu beşeri zaaflar, toplumumuzda paylaşma duygusunu
zayıflatmıştır. Yüreklerimizi yeniden
birbirimize kenetlemek için O’nun
rahmet yüklü adaletine, hikmet yüklü ahlakına ihtiyacımız var.” dedi.
Kutlu Doğum Haftasının kardeşlik ve birlikteliğimizin daha da
güçlenmesine vesile olacağına işaret eden Faruk Çelik “Kutlu Doğum
Haftasının anlamı işte burada yatıyor. Umuyorum ki milletimizin her
yıl artan bir heyecanla iştirak ettiği Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, bu yoldaki çabalara önemli katkı sağlayacak, sahip olduğumuz kardeşlik kültürümüzün birlik ve beraberliğimizin daha da derinleşip, kökleşmesine vesile olacaktır.” dedi.
Toplumumuzun;
Kur’an-ı
Kerim’le sağlıklı, içten ve kalıcı ilişkilerini pekiştirebilmesi ve Peygamber Efendimizi yakından tanıyabilmesi için 2010 Kur’an yılı etkinlikleri ve Kutlu Doğum Haftasının; sevgi, dayanışma ve birlik vesilesi olacağını belirten Faruk Çelik “Umudumuz ve duamız odur
ki, bu etkinlikler sayesinde Kur’an-ı
Kerim’in sonsuz mesajı ve O’nu insanlığa getiren Hazret-i Peygamber sevgisi dalga dalga gönüllere dolacak, toplumumuzu kuşatacaktır.
Yine umudumuz ve duamız odur ki,
bu yol, bizi, toplumumuzu ve bütün insanlığı yitik cennete götürecek. Gaye insan; ufuk peygamber
Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’ın
izinde aşk ve şevkle yoluna devam
edecektir.” dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

“Efendimizin

insanlığın huzur ve
mutluluğu için
yaptığı çağrıya ve
yol göstericiliğine
her zamankinden
daha fazla muhtacız.
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utlu Doğum Haftasının tüm insanlığa hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, dünya hayatının sonu gelmez koşuşturması içinde
çeşitli yönlerden maruz kaldığımız bilgi kirliliği ve iç
dünyamızda yaşadığımız gel-gitler neticesinde insanlığa umut kapıları açacak ahlâkî duyarlılığa sahip bir
dindarlık ortaya koymakta zorluk çekildiğini dile getirerek, “İnsanlığın huzur ve mutluluğu elde etmekte zorlandığı, kişisel çıkar ve haz odaklı bir yaşantının özendirildiği günümüzde, Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberimizin getirdiği kutlu mesajı
daha iyi anlamaya ve onun örnek ahlakını rehber edinmeye her zamankinden daha fazla muhtacız.” dedi.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de büyük bir ahlak üzere olduğu bildirilen Sevgili Peygamberimizin;
birlikte yaşamanın vazgeçilmez unsurları olan barışı,
hoşgörüyü, affı, merhameti, şefkati kuru bir iddia olmaktan çıkarıp yaşanılan bir gerçekliğe dönüştürdüğünü belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Onun sözlerine ve davranışlarına yansıyan örnek ahlakı sayesinde Cahiliye toplumundaki insanlar şirkten, haksızlıktan, kibir ve nefretten, bencillikten uzaklaşarak adalet,
tevazu, sevgi ve fedakârlıkla bütünleşmiş erdemli bireyler haline geldiler.” dedi.
O rahmet elçisinin tertemiz yaşantısı ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak mükemmel örneklerin bulunduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Ali Bardakoğlu “Onun hayatı dürüstlüğün, doğruluğun, erdemli davranışların, affediciliğin, insanların
dertlerine ortak olmanın, insanlara sırf insan oldukları için sevgi ve saygı duymanın, intikam yerine bağışlayabilmenin, şefkat ve merhametin sınır tanımayan
boyutlarını sunar. O, kutlu sözleriyle bize insanlığımızı
hatırlattı ve kalplerimizi yumuşattı.” dedi.
Yaratıcımızı bize Onun tanıttığını, sevgi, şefkat
gibi bir çok erdemleri Onun öğrettiğini belirten Bardakoğlu “Tatlı dil ve güler yüzün, işini bilen kişiye yardım etmenin, bilmeyene iş öğretmenin sadaka olduğunu, birbirimizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamayacağımızı ondan öğrendik. O bize yaratıcımızı tanıttı. Sadece insanlara değil, bitkilere, hayvanlara hatta cansız varlıklara kadar bütün yaratılmışlara karşı
şefkat dolu bir sineye sahip olmamızı, çevremize sevgiyi, nezaketi ve fedakârlığı yaymamızı tavsiye etti. Bize
sınırsız nimetleri verene nasıl şükredileceğini, güzel düşünmeyi, güzel konuşmayı ondan öğrendik. Hayatıwww.diyanetvakfi.org.tr

mız onun güzel sözleriyle anlam kazandı. O bize iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini gösterdi. Sahte ile gerçeğin farkını açıkladı. Bocalamaktan,
bencilliğe esir düşüp erimekten kurtardı. Dünya-ahiret dengesini, var
oluşun nihai anlamını O’ndan öğrendik. O’nun getirdikleri sayesinde
kendimizi ve Rabbimizi tanıdık, kalıcı kurtuluşun aydınlık yolunu öğrendik.” dedi.
Hz. Peygamberin cömertlik ve
şefkat peygamberi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
“Hz. Peygamber ‘Kesenin ağzını sıkma, Allah da sana sıkarak verir’ buyurarak yardımlaşmaya davet eden
bir peygamber... Şefkat kimi zaman
onun dilinde güzel bir cümle, kimi
zaman gözlerinde ılık birkaç damla,
bazen da etrafına yayılan iyilik olarak beliriyordu. Mekke döneminde
kendisine dayanılması güç eziyetlerde bulunan müşrikler için bile beddua etmeyip hidayet diledi. Onun eşsiz şefkatinden en çok çocuklar, kimsesizler, yaşlılar ve zayıflar istifade etti. Yetim doğdu ama yetimleri
unutmadı. ‘Kalbim katılaştı. Ne duygulanabiliyor ne de ağlayabiliyorum’
diyen bir sahabesine ‘fakiri doyur, bir
yetimin başını okşa. İçinde bir şeylerin kımıldadığını hissedeceksin’ tavsiyesinde bulundu. Düşkünler onun himayesinde huzur buldular. Hayvanlar susuz ve aç bırakılmaktan, ağır
yük taşımaktan onun şefkat dolu
uyarıları sayesinde kurtuldular.” dedi.
Hz. Peygamberin bir af peygamberi olduğuna vurgu yapan
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “O hiç affedilmez gibi gözüken davranışları
bile affetti. Taif ’de kendisini taşa tutanları, canına kastedenleri ve daha
nicelerini bağışlayıp, kötülüklerine
iyilikle karşılık veren, bütün ümitleri
boşa çıktığı anda dahi ellerini açıp
beddua değil hidayetleri için Allah’a
www.diyanetvakfi.org.tr

dua eden, kendisini yurdundan çıkaranları Mekke’yi
fethettiğinde serbest bırakan da yine o Rahmet Elçisiydi. O incelik ve zarafet peygamberiydi. Kaba davranışlara karşı nezaketiyle eritti yürekleri. Yaşayış tarzları,
karakterleri birbirinden farklı olan insanların her birine karşı nazik ve anlayışlı bir tavır sergiledi. Kendisinden; kısa ama özlü bir nasihat isteyen bir kişiye ‘öfkelenme!’ tavsiyesinde bulunan; yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dikkatle dinleyen bir nezaket
peygamberiydi. Çocukları dikkatle dinlemek, kölelerin
sofrasına oturmak, sadaka vermeyi soyluca yapmak,
yanındaki kişiye dünyanın en önemli insanı olduğunu
hissettirecek derecede hürmet göstermek onun nezaket
sanatının ürünlerindendi.” dedi.
Çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi
hayatın ihmaliyle daralan kalplere, onun kutlu mesajlarının şifa olacağını ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
“Efendimizin insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı
çağrıya ve yol göstericiliğine her zamankinden daha fazla muhtacız. Onun şahsında belirginleşen sevgi, şefkat
ve merhamet öğretisi kendimiz için istediğimizi başkası
için de istemeyi, insana sırf insan olduğu için değer verebilmeyi, iyiliğe ve güzelliğe ulaşma yolunda çaba göstermeyi gerekli kılmaktadır. Onun örnek aile hayatı, kin,
nefret ve intikam duygularını sevgi ve şefkate dönüştüren rahmet ve barış yüklü mesajını tam anlamıyla kavradığımızda dil, din, cins ve ırk gibi aidiyetlerimizden
kaynaklanan yapay ayrılıklar ve çatışmalar yerini birbirimizi anlamaya, sevgi ve saygıya bırakacaktır.” dedi.
Hz. Peygamberin insanlığın mutluluğuna yönelik
mesajlarına ve öğütlerine insanların kulak vermesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Yüce
kitabımızın ve Hz. Muhammed’in kendimize güveni,
sevgi ve saygıyı, kardeşliği, paylaşma ve yardımlaşma
kültürünü öğütleyen sesine kulak verelim. Efendimizin
getirdiği değerlerin ve yol gösterici öğütlerinin farkına
varmak ve onları bir davranış bilincine dönüştürmek
dindarlığımızın olgunlaşması açısından temel hedefimiz olsun. Hayatın karmaşası içinde gözden kaçırdığımız güzelliklerin farkına varalım. Aynı coğrafyayı ve
aynı değerleri paylaşan bireyler olarak korku ve düşmanlığı sevgiye, kavgayı barışa, bencilliği fedakârlığa,
haksızlığı adalete, kibri alçakgönüllülüğe, küçümseme
ve dışlamayı ötekine saygıya dönüştürelim. Peygamberimizin örnek hayatıyla kendi hayatımız arasında sağlam bilgiye dayalı bir köprü kurmak için o kutlu elçinin insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrı ve
öğretileri etrafında gönüllerimizi birleştirelim.” dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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S

evginin, barışın, adaletin, hakkın ve hakkaniyetin, iki dünya saadetimizin anahtarı olan
Muhammet Mustafa (sav)’in ahlakıyla; ülkemizin insanlarının ve bütün dünyadaki insanların ahlaklanması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu “Birliğimiz ve beraberliğimiz bu mübarek hafta için inşallah daim olsun, ülkemizin barışı, birliği, esası kıyamete
kadar devam etsin.” dedi.
Yalçın TOPÇU
BBP Genel Başkanı

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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K

ur’an-ı Kerim’in nüzulünün 1400 yıl sonraki
kutlamalarının İstanbul’da yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Kadir Topbaş “Kutlu Doğum’un bugün
burada kutlanır olması, yine Peygamber Efendimizin
müjdelediği, işaret ettiği böyle bir şehrin belediye başkanı ve ev sahibi olmaktan duyduğum mutluluğu burada özellikle ifade etmek istiyorum.” dedi.
Tüm ilahi dinlerin, temelde, insanlığın geleceğine, toplumlar ve bireyler arasındaki ilişkilerdeki mükemmelliği öğütlemiş olduğunu belirten Kadir Topbaş
“Mükemmel insan olmak adına insanlara öğütler vermiş ve İslam dininin de verdiği insan üzerindeki temel
öğretileri zaten bunu yaşayanlar biliyor ve takip edenler de biliyor.” dedi.
İslam dininin; her şeyden önce hoşgörü ve sevgiyi insanlara aşıladığını, komşusu açken tok yatmamayı
öğütlediğini ve yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevme anlayışını ortaya koyduğunu belirten Kadir Topbaş “Böyle
bir anlayışın mensupları olarak, yüzünü güneşe çeviren
gölge görmez anlayışını da biliyoruz. İşte, bundan dolayı ben, özellikle bu yüce dinin mensubu olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum ve diyorum ki: İstanbul,
557 yıldan bu yana bu anlayıştan dolayı, gerçekten, aynı
sokakta farklı din mensuplarını barındırabilmiş, huzur ve
barışın sembol kenti olmuştur. Hazret-i Mevlana’nın güzel bir sözü var: Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır, diyor. Eğer bizler insan olarak,
toplum olarak, bireyler olarak, aramızdaki münasebetleri, kavga yerine hoşgörü ve sevgiyi bina etme adına bir
araya gelir ve böyle temas edersek, inanıyorum ki dünya
daha güzel ve yaşanır hale gelebilir.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

“K

utlu Doğum Haftası Açılış Merasimine nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yurt
dışında bulunmam nedeniyle bu anlamlı merasime katılamıyorum. Bu vesileyle yapılan toplantıların İslam’ın
daha iyi ve doğru anlaşılmasına ve anlatılmasına katkı
sağlayacağına inanıyor, merasime katılan tüm konuklara selam ve sevgilerimi sunuyorum.”
Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı

“D

eğerli gönül dostları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının birlikte düzenlediği Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde başarılar diliyorum.
Öncelikle programınıza katılamadığım, oradaki ilim ve irfan sahibi gönül dostlarıyla kucaklaşma
imkânı bulamadığım için müteessir olduğumu ifade etmek istiyorum.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen
sevgili Peygamberimizin Miladi doğum gününün kutlandığı bu mübarek haftanın bütün âlemlere rahmet
getirmesini, tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bilindiği üzere, 2010 yılı aynı
zamanda Kur’an-ı Kerim’in insanlık âlemini şereflendirmesinin
1400. yıldönümü. Dolayısıyla, bu
yılı Kur’an-ı Kerim yılı olarak idrak
ediyoruz. İlahi mesaj, bundan tam
1400 yıl önce Yüce Peygamberimiz
Hazret-i Muhammed aracılığıyla insanlığa ulaştı. Ikra, yani oku emriy-
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le nazil olmaya başlayan Kur’an-ı Kerim, o andan itibaren tüm insanlığı kucakladı ve sıcaklığıyla, hikmetiyle, nuruyla kuşattı. Hazret-i Mevlana Celaleddin-i
Rumi Divan-ı Kebir’de şöyle buyuruyor: Ben sağ olduğum müddetçe Kur’an’ın kölesiyim. Ben Muhammed
Muhtar’ın yolunun tozuyum.
İşte, bizler de bugün, aynen Mevlana Hazretlerinin
bu güzel rubaisinde ifade ettiği gibi, o hassasiyeti paylaşıyor, Kur’an’ın nuraniyetine ve Sevgili Peygamberimizin rahmet dolu çağrısına sığınıyoruz. Zira, O, söylediğine ve yaptığına herkesin güvendiği Muhammed’ül
Emin’di. O, insanların en hayırlısı ve en aydınlık düşüncelisiydi. O, Allah’ın son elçisi, hakikatin sadık
emanetçisiydi. O’nunla birlikte peygamberlik zinciri
sona ermiştir. Buna bütün kalbimizle iman ediyor, bütün kalbimizle şahadet ediyoruz.
Bu kutlu günde, kalplerimizi, gönüllerimizi, O’nun
taşıdığı barış mesajıyla, O’nun aktardığı rahmet, sevgi
ve hoşgörüyle aydınlatıyor, yoksunluklarımızın bereketlenmesini diliyoruz.
Kanla, gözyaşıyla, acı ve zulümle sarsılan insanlığın bugün de O’nun zamanları aşan ebedi mesajını sevgi, barış ve merhametini hatırlatmasını ümit ediyoruz.
Sevgi medeniyeti kuran Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi
sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.
Hiç kuşkusuz, bugün, Sevgili Peygamberimizin hikmetli sözlerine, yolumuzu aydınlatan hadisi şeriflerinden ilham almaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.
Ben, bu vesileyle bir kez daha programınızda başarılar diliyor, orada bulunan bütün gönül dostlarımızı,
kardeşlerimizi, yürek dolusu sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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B

u yıl Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Muğla ilimizde “O’nun hayatı Kur’an’dı” ve
“Hazret-i Peygamber ve Kur’an” konulu bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyumdan önce düzenlenen
Kutlu Doğum Haftası programına,
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Muğla Milletvekili Yüksel Özden, Muğla Vali Yardımcısı Rıfat Ata, Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Vakfımız yetkilileri ve çok sayıda kalabalık iştirak etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavet edilerek
sinevizyon gösterimi yapıldı.
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Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

İ

nsanoğlunun dünyaya adım
attığı günden, emaneti sahibine teslim edeceği zamana kadar, hayatın büyük bir macera içerisinde,
engebelerle, mücadelelerle dolu olarak geçtiğini ve insanoğlunun çeşitli
gel-gitler yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Dünyanın hevesleri, acıları, huzurları, tatlı tatsız olayları, etrafımızdaki meşgaleler, hevesler, gölgeler
dünyası bizi çok meşgul ediyor ve bir
sığınak olarak belki gönlümüzü, gönül dünyamızı görüyoruz. Ama gönül
dünyamız da yeterli bir sığınak değil
değerli dostlar.” dedi.
Peygamberler ve peygamberlerin getirdiği vahyin, bu gel-gitli hayatımız için çok güvenli bir sığınak olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Ali Bardakoğlu “Yüce Rabbim de, bu
vahyi, insanoğlunun güvenli sığınağı olarak göndermiştir. Arzu ediyoruz
ki, Kur’an yılı ve Kutlu Doğum Haftası bu gönül dünyamız için de bir sığınak olsun, emin bir liman olsun.
Oraya sığınalım ve oranın huzuruyla
yaşayalım.” dedi.
Peygamberlerin
gönderilişinin
iki amacı olduğunu ve insanlığın
www.diyanetvakfi.org.tr

peygamberlere iki cihetten ihtiyacı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Birincisi, Peygamberler Allah’ın elçisi olarak gelmiş ve Allah’tan bize hikmeti
getirmiştir. O ezel – ebet bilgisini getirmiştir. Biz, dünya
imkânlarıyla, kafa gözümüzle, çıplak gözle, deneyle birçok şeyleri biliriz ve buluruz, onlar bizim günlük hayatımız için, hayatımızı idame ettirmemiz için gerekli bilgilerdir. Ama bir de bunun ötesinde bir ezel - ebet bilgisi vardır, bir varoluş bilgisi vardır; bu varlığın nihai anlamını bize kavratan bilgi vardır. Biz ona hikmet ve irfan diyoruz. İşte, Yüce Rabbim elçileriyle bize o bilgiyi
göndermiştir. Bu varoluşun kaynağını, bu varoluşun anlamını, bu varoluşun nereye akıp gittiğini ve önünde sonunda o yüce huzurda nasıl buluşacağını anlatan bilgi,
Mavera bilgisi, ötelerden gelen bilgi. Böyle olduğu için
de, resullerin getirdiği dinin anlattığı bilgi, hikmet, bizim
dünyevi bilgimizi tamamlar ve o sayede biz hayata ve
varlığa daha bütüncül bakarız. Birbiriyle çelişmez. Onun
için de din, onun için de vahiy akılla çelişmez” dedi.
Hz. Peygamberin hep insanlara örnek olduğunu,
güzel ahlakı sadece anlatmadığını, kendisinin bizzat güzel ahlakı yaşadığını belirten Ali Bardakoğlu “O Kur’an’ı
anlatmadı, Kur’an’ı yaşadı… Seçilip gönderilmesinin en
büyük sırrı, anlattıklarının bir beşer hayatına sığabildiğini, bir beşer tarafından yaşanılabilir olduğunu göstermek
ve ispatlamak içindir. Nitekim, Efendimiz Muhammed
Mustafa, Kur’an’ı ayniyle yaşadı. Hazret-i Aişe’ye sordular O’nun ahlakı nasıldı, diye. Buyurdular ki: O’nun ahlakı Kur’an’dı. Bir kişi Kur’an’ı anlamak ve kavramak istiyorsa, mutlaka ve mutlaka Peygamber Efendimize kulak vermek, O’nun sünnetini kavramak zorundadır. Böyle olduğu için de biz Kur’an’la Efendimiz Muhammed
Mustafa’nın sünnetini birbirinden ayırmayız. Kur’an’ı
anlamak için Efendimizin sünnetine, Efendimizin o kutlu çağrısına kulak vermek zorundayız.” dedi.
Kur’an-ı Kerim’in baştan sona âdeta hep Efendimiz
Muhammed Mustafa’yı anlattığını, O’na yetki verdiğini,
bu dini anlatma görevini O’na yüklediğini ifade eden
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “O, Kelime-i Şahadet’te ifade ettiğimiz gibi Allah’ın hem kuludur, beşerdir, hem de
resulüdür ve O’nun kul cihetini, kul yönünü bilenler ve
Rabbinin huzuruna çıkacağını fark eden sahabeler endişeye kapıldılar. Aramızdan Peygamber Efendimiz ayrılacak, halimiz nice olur, dediler. Bir ayet hemen Müslümanlara bir uyarı getirdi. Ayet dedi ki: ‘Muhammed, sadece ve sadece Allah’ın resulüdür. Şayet ölecek, öldürülecek olursa siz eski cahillik günlerinize geri mi döneceksiniz? Size o resul Kur’an’ı getirdi Allah’tan, o resul sünneti
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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bıraktı.’ Nitekim Efendimiz Muhammed Mustafa da öyle
buyurdu: ‘Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız
sürece hiçbir zaman yolunuzu şaşırmazsınız; Allah’ın kitabı ve benim sünnetim.’ Evet, Peygamber Efendimiz
bir beşer idi ama bir başka ayet der ki: ‘Sakın ola ki O
Muhammed’i aranızdan sıradan birisi olarak algılamayın ve öyle nitelendirmeyin.’ Muhammed, sizden herhangi birisinin oğlu, amcası, dayısı, akrabası gibi nitelendireceğiniz sıradan birisi değildir. O, Allah’ın resulüdür ve
son peygamberdir ve O’nun getirdiği risalet, O’nun getirdiği sünnet, O’nun getirdiği Kur’an kıyamete kadar bütün insanlığın yolunu aydınlatacak, bütün insanlığa yol
gösterecektir.” dedi.
Hz. Muhammed’in (sav) bir şefkat örneği, bir rahmet peygamberi olduğunu ve sadece insanları sevmeyi
değil, bütün kâinatı sevmeyi insanlığa öğrettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “O, sadece aynı dine
mensup olanlara saygı duymayı değil, bütün insanlığa
saygı duymayı bize öğretti. Çevre bilincini öğretti, kadın
haklarını öğretti, işçilere, kölelere şefkatle davranmayı,
kurdun kuşun hakkının olduğunu, her şeyin emanet gözüyle algılanması gerektiğini bize öğretti.” dedi.
Hz. Peygamberin rahmet ve şefkatine bir örnek
olarak Taif hatırasını anlatan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
“Efendimiz Muhammed Mustafa, Mekkeli müşriklerin
inadı karşısında, direnmesi karşısında, âdeta bir avuç
müminin etrafında kalmasının üzüntüsüyle risaletin
10’uncu yılında Taif ’e gitti. Taif, uzak bir yerdi, 70-80
kilometre, taşlık, kayalık yolu olan bir yerdir. Oraya gitti ve Taif ’lilere, tek Allah’ı ve kendisinin hak peygamber
olduğunu anlattı. Gelin bu yanlışlardan, bu kötülük-
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lerden, bu haksızlıklardan vazgeçin
dedi. Onlar dinlemek bir tarafa, kölelerine, işçilerine emir verdiler, Peygamber Efendimizi taşlattılar. Mübarek ayakları kanlar içinde kaldı ve
artık yürüyemez olduğu için Taif ’te
bir üzüm kütüğüne yaslandı ve kendi
kendine tazarruda, niyazda bulundu,
dedi ki: ‘Ya Rabbi, şayet bana desteğin, bana rahmetin, mağfiretin devam ediyorsa ben bu insanların yaptıklarına hiç aldırmam, kavmim yüz
çevirdi, insanlar beni dinlemedi, taşladılar, ben bunların hiç birine aldırmam, yeter ki senin desteğin, senin
takviyen, senin nusratın devam etsin.’
O sıra Cibril geldi, dedi ki: ‘Ya Muhammed, ey Allah’ın Resulü, siz büyük bir incinmeye maruz kaldınız,
büyük bir eziyete maruz kaldınız, isterseniz Mekke’nin ve Taif ’in dağlarını Mekke ve Taif ehlinin üzerine geçirelim, onları yok edelim.’ O esnada
Efendimiz Muhammed Mustafa, ‘hayır, asla istemem dedi. Ben onlar için
sadece ve sadece rahmet, mağfiret ve
hidayet dilerim. Onların neslinden
nice insanlar gelecek ve senin dinine
hizmet edecek ya Rabbi.’ Onun için, o
zor durumda bile Efendimiz Muhammed Mustafa insanlar için hep şefkati, merhameti, rahmeti, sevgiyi, saygıyı bize öğretti.
Akabinde İsra ve Miraç hadisesi meydana geldi. O’nun hayatında o kadar güzel örnekler var ki, 23
yıllık risalet hayatı, nübüvvet hayatı,
her bir lahzası bir güzel örnekle dolu.
Onun için de Kur’an-ı Kerim, ‘Resulün hayatında sizin için çok güzel örnekler vardır’ buyurur. O bir üsve-i
hasene, bir ahlak timsalidir. ‘Güzel
ahlakı tamamlamak için gönderildi’
buyurur Kur’an-ı Kerim.” dedi.
Hz. Muhammed’in insanlara düşkün bir peygamber olduğunu
ve hep insanlar için, insanların geleceği ve mutluluğu için çabaladığıwww.diyanetvakfi.org.tr

nı belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
“Bir hadislerinde efendimiz kendi konumunu bize şöyle anlatır; der ki…
Peygamber Efendimiz hâlâ aramızda, aramızda yaşıyor. O bakımdan
bu sözlerini bizim için de geçerli olarak algılayın. ‘Benim sizin aranızdaki örneğim, misalim, durumum, tıpkı
kırda ateş yakmış bir kimseye benzer.
Kırda bir kişi ateş yaktığında ne kadar haşerat varsa, böcek varsa o ışığın cazibesiyle kendini ateşe atar ve o
kişi de onların ateşe düşmemesi için
çırpınır durur. İşte siz, bu dünya hayatına geldiniz, bir hengâmenin içine düştünüz, nefsinizin arzuları ile
dünya hayatının cazibeleri ile âdeta
yegâne hayatınızı, tek fırsatınızı teptiniz ve kendinizi ateşe atmaya başladınız. Ben ise sizin ateşe girmemeniz, sizin ebedi mutluluğu yakalamanız için çırpınıp duruyorum.’ Evet,
O’nun bütün sözleri, bütün örnek hayatı, hep bizim içindi, bizim bu dünyayı ve dünya ötesini sağlıklı algılamamız, bu dünyayı bize verilmiş
yegâne fırsat olarak görüp, hem iyi
bir insan olarak, hem iyi bir kul olarak yaşamamız için. Zaten bir insan,
kendini tanırsa Rabbini tanır, Rabbini tanırsa bütün varlık âlemini tanır. Kendiyle barışan, Rabbiyle barışır; Rabbiyle barışık olan bütün insanlarla barışık olur. Bunlar birbirini
tamamlayan şeylerdir.” dedi.
Kâinata bir sevgi penceresinden,
bir rahmet penceresinden bakmamız
gerektiğini ve güzel ahlak olmadan
dindarlığın olamayacağını belirten
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Dindarlığın olgunlaşması, ancak ve ancak güzel ahlakla olur ve Efendimiz de ‘Ben
güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.’ buyuruyor. Bizim milletimiz, hep peygamber sevgisiyle var
oldu ve peygamber sevgisini aralarındaki en önemli bağlardan biri gördü.”
dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Batı’da meydana gelen karikatür krizine de değinen
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Ben şunu görüyorum: Vahyin gelmeye başladığı ilk günden itibaren, Yüce Rabbim, Cenab-ı Mevla, Efendimize inanmayanlara dokunmadı, Rahman sıfatının tecellisi olarak Efendimize iman
etmeyenlere bir şey yapmadı, dokunmadı, hâl üzere bıraktı. Çünkü bu dünya Allah’ın herkesi özgürce yaşattığı bir sınav, imtihan dünyasıdır. Ama Efendimizi incitenler hep rezil rüsva oldu. Efendimize hakaret edenleri,
amcası dahi olsa üzenleri, eziyet edenleri hep rezil rüsva etti. Bu karikatür krizi gibi hadiseler Batı’nın geneline mal edilmemeli. Batı’da da çok sağduyulu insanlar
gereken tepkiyi veriyorlar ama bu olayların bir olumlu
yönü oldu, o da, biz Müslümanlar Peygamber Efendimizi ne kadar çok sevdiğimizi bir kez daha fark ettik, bir
kez daha aynı dine ve aynı peygambere mensup olmanın onurunu, itibarını yaşadık. Ümmete, ümmet olma
bilincini tekrar aşıladı ve bizim milletimiz için de gerek Kur’an-ı Kerim, gerek Peygamber Efendimizin sünneti bir temel bağlılık noktasıdır. Tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı 72,5 milyon insanımızın hepsinin diyaneti ise, hepsinin diyaneti olmanın gayreti içinde ise, kuşatıcı, kucaklayıcı bir şekilde dinimizin aydınlık mesajlarını insanlığa ulaştırmaya çalışıyorsak; Kur’an da, Peygamber Efendimiz de hepimize aittir, hiç kimsenin inhisarında değil, hepimizin peygamberidir, hepimizin kitabıdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim hepimize ayrı ayrı gelmiş
Allah’ın özel hitabıdır. Efendimizin risaleti hepimizi ayrı
ayrı kurtuluşa çağıran ölmez, eskimez bir davettir.” dedi.
Kutlu Doğum Haftalarının, Efendimizle buluşma,
O’nun sünnetiyle, Kur’an’la buluşma bakımından insanlara yeni imkânlar sunacağını belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Evimize, gönül dünyamıza Efendimizin sevgisini, sünnetini, ahlakını misafir etmeye ihtiyacımız var.
Kur’an’ı anlamaya ihtiyacımız var. Kur’an-ı Kerim’in sadece raflarda hürmete konu bir kitap olması yetmez,
Kur’an’ı dinlemek yetmez. Kur’an’ı anlamak zorundayız,
anladıklarımızı da hayatımıza yansıtmamız gerekir. Zaten Efendimiz de, güzel peygamberimiz de hep Kur’an’ı
yaşadı ve yaşanılabilir bir kitap olduğunu bize gösterdi.”
dedi.
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu konuşmasının sonunda
“Ben, aranızdaki bu peygamber sevgisinin hep daim olmasını diliyorum. İnsan sevgisinin, tabiat sevgisinin, insanı insan olarak sevme hasletimizin kıyamete kadar var
olmasını ve bütün insanlığa örnek olmasını niyaz ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

21 >

K

Rıfat ATA

Muğla Vali Yardımcısı

Yüksel ÖZDEN
Muğla Milletvekili

K

utlu Doğum Haftası münasebetiyle Muğla’da düzenlenen programdan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan
Yüksel Özden “Adaletin ve umudun peygamberi sevgililer sevgilisi Hazret-i Muhammed’in doğum
gününü kutluyoruz. Allah’ın elçisi, aşkın peygamberine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan
< 22

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

utlu Doğum Haftasının toplum hayatında büyük bir anlam ifade ettiğini ve bu haftanın her yıl milletimizin tüm bireylerinin birlik ve
beraberlik içerisinde olmasına vesile olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Muğla Vali Yardımcısı
Rıfat Ata “Çünkü Türk Milleti inançlıdır, hoş görülüdür; dinî inançlarını bir kavga konusu değil, barışın
ve huzurun kaynağı olarak görmektedir. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle ülkemiz genelinde olduğu gibi
cennet yurt köşesi Muğla’da da bugünün anlamına ve
önemine ilişkin çeşitli etkinliklere yer verilmiştir. Bu
haftanın kutlanmasına, toplumumuzun tüm kesimlerinin büyük ilgi göstererek katılımları, düzenlenen bu
etkinliklerin amacına ulaştığını da göstermektedir.”
dedi.

bugünlerde hepinizin dua ve yakarışının, af ve berekete dönüşmesi dileğiyle Kutlu Doğum Haftası hayatımıza ışık, geçimimize bolluk getirsin.” dedi.
İnsanların bir bahar gibi canlanmaya ihtiyacının olduğunu belirten Yüksel Özden “Kendimizi yenilemek, aklımızı berraklaştırmak, sevgilerimizi sadeleştirmek ve bu çağın bunalımlarından uzaklaşmak modern insanın en temel arayışıdır. İnsanlık,
üst öğrenmelerin faydasına ulaşmak istiyorsa, son
Peygamber’in insanı yüceleştiren öğretilerine kulak
vermeliyiz. Siyahı beyazdan, kadını erkekten, çocuğu anneden ayrı düşünmenin büyük günah olduğunu söyleyen ve bu uğurda her türlü mücadeleyi veren kutlu elçiden, Yüce Peygamber’imizden öğrenecek çok şeylerimiz var.” dedi.
Bu asrın ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmesine
ihtiyaç duyulduğunu belirten Yüksel Özden “Annenin evlada, sevenin sevgiliye, toprağın suya, maddenin
manaya, servetin paylaşmaya ihtiyacı vardır. Bu karmaşada, merhametin peygamberinin mevlidini kutluyoruz, Kutlu Doğum’unu kutluyoruz, bizi tamamlayan sevginin sonsuz rahmetinde muhabbeti yakalamayı arzu ediyoruz. Aksi durumlar bizi çaresizliğin girdabında yok olmaya, tükenmeye mahkum edecektir.
Akla şeref, duygulara asalet veren inancımızın aziz
peygamberinin getirdiği mesajı tüm insanlığa ulaştırmak en temel insani sorumluluğumuzdur.” dedi.
Yüksel Özden konuşmasının sonunda, Kutlu Doğum Haftasının güzelliklere vesile olması tewww.diyanetvakfi.org.tr

mennisinde bulunarak “Evet, ilkelerimiz olmalı, ahlakımız bize rehber, inancımız yol gösterici, sözümüz senet, dostluğumuz güven vermelidir. Her gün bu doğrultuda konuştuğumuz halde sözümüzün etkisiz olmasının nedenleri üzerinde hep birlikte düşünmeye ihtiyacımız var. Haydi, dostlarımız, büyüklerimiz, hep birlikte bugünleri, davranışlarımızı yeniden gözden geçirmenin bir fırsatı olarak bilelim, anlamsız sıkıntılarımızdan kurtulmanın yüceliğine adım atmanın erdemiyle dolu bir hayatı gündemimize
alalım.” dedi.

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Belediye Başkanı

K

ur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatının incelendiğinde Kur’an’la Hz. Peygamberin yaşamı arasında çok önemli bir bağın olduğunu ve bu durumu herkesin örnek alması, hayatına felsefe ve inanç olarak oturtması gerektiğini belirten Dr. Osman
Gürün, “1400 yıldır bu yolu başka
yola döndürmek isteyen, başka şekilde yorumlayarak İslamın düşüncesini ve felsefesini kendi hırsları,
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kişisel hedefleri doğrultusunda değerlendiren çok hadiseler yaşadık. Ondan saptığımızda, onu başka türlü değerlendirdiğimizde daima hep başımız beladan
kurtulmadı İslam dünyası olarak. Öyleyse, bizim gerçekten Kur’an’ı ve Hazret-i Peygamberi çok iyi anlayıp, özümseyip bütün yaşama O’nun felsefesini koymamız lazım. Benim sade bir vatandaş olarak anladığım; o felsefenin esasında insan sevgisi var, doğru olmak, dürüst olmak, gerçekten düşündüğü gibi
konuşup konuştuğu gibi düşünmek, insanları sevmek ve onlara yardım etmek var. En büyük mutluluğun insanlara yardım olduğunu, Kur’an-ı Kerim ve
Hazret-i Peygamber’imiz söylüyor. Biz, zaman zaman
bunlardan sapıyoruz, başka şekillerde onu maalesef
araç olarak kullanıyoruz. O zaman yaşam çok daha
kötü ve maalesef sevgili Peygamberimizin ve Kur’an-ı
Kerim’in bize söylediğinden çok daha farklı yönlere
yöneltilmeye çalışılıyor.” dedi.
Sevginin çok önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Osman Gürün “En önemli şey sevgi. Eğer siz
yüreğinizde sevgiyi azaltırsanız, sevgiyi çürütürseniz,
onun üstüne ne inşa ederseniz edin, bunun geleceğe taşınması ve topluma faydalı olması mümkün değildir.
Birbirimizi sevelim, birbirimize karşı anlayışlı ve hoşgörülü olalım. Sevgiyi kaldırdığınızda, düşmanlığı öne
getirip, hırsı öne getirip, yaşamı ve en acısı Kur’an’ı ve
inanışı buna göre yönlendirdiğinizde, topluma en büyük kötülüğü ve tabii ki inancımıza karşı da günahı işlemiş oluruz.” dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Mustafa KAYA

Muğla İl Müftüsü
Türkiye Diyanet Vakfı
Şube Yönetim Kurulu Başkanı

K

ur’an’ın nüzulünün 1400.
yılında Kutlu Doğum Haftası programının Muğla’da düzenlenmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Muğla Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya, “Bizler Türk Milleti ola-

rak necip milletimizin, şanlı ecdadımızın çok şanslı
torunlarıyız. Millet olarak İslam’a hizmette, Kur’an’a
hürmette hep önde olmuşuz. Sevgili Peygamberimizin Kur’an’da övülen güzel ahlakını, ebedilik nuru taşıyan sünnetini hep başımızın tacı yapmışız. Efendimiz Aleyhisselam’ı içimizde evimizden birisi kabul
etmişiz. İnşallah bu sevgi, hep vicdanlarımızı diri tutacak, din kardeşliğimizin mayasını oluşturacak ve
mahşerde de bizi Efendimizin şefaatine erdirecektir.”
dedi.
Muğla’da manevi hayatın geçmişte çok köklü olduğunu ve ilk Mevlevi dergâhlarından birisinin Muğla’da açıldığını, Ahilik kültürünün izlerinin bugün bile görüldüğünü belirten Mustafa Kaya,
Muğla’da dinî ve manevi hayatın, bugün de sade ve
mütevazı şekliyle devam etmekte olduğunu, Muğla halkının dinî inanç ve örflerine sadık olduğunu belirterek “İl ve ilçe müftülüklerimiz olarak, rahmet dini olan İslamiyet’in aydınlık mesajlarını, güzel
bir üslup, şefkatli bir lisanla bütün insanlarımıza arz
ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu yıl, Kutlu Doğum’un
rahmet yüklü bir kutlu iklimi, ülkemiz genelinde olduğu gibi hepimizi, Muğlamızı da kuşatsın. Dileriz
ki, 1400. yıldönümünde Kur’an’la gelen ilahi mesajlar gönüllerimizi yeniden aydınlatsın, hayatımıza yön
versin, millet olarak bugün, yarın, kıyamete kadar
hep kardeşlik ruhu içerisinde yaşayalım.” dedi.

Günün anısına
Vali Yardımcısı
Rıfat Ata,
Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr.
Ali Bardakoğlu’na; Muğla
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü
Öğretim Görevlisi
Çetin Çelebi’nin
hazırlamış olduğu
bir ebru çalışmasını
takdim etti.
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Kur’an
Yirmi iki yıl, yirmi iki gün ve yirmi iki gecede,
Her ayetinde ve her hecede,
Gecelerin gecesi kâdir bir gecede,
İndirilen kelamdır Kur’an.
İnsanlık O’nda bulur aradığını,
Alimlerin çözemeyip sakladığını,
Asırların üst üste katladığını,
Bildiren kelamdır Kur’an.
O’dur ezeli ve ebedi ses,
O’dur âlemlere can veren nefes,
Ne varsa dünyada zararlı, abes,
Kaldıran kelamdır Kur’an.
Muğla İl Müftülüğü tarafından
Hazret-i Muhammed’in
Kutlu Doğumu
münasebetiyle düzenlenen
şiir yarışmasında
dereceye giren öğrencilerden
Ercan Çiftçi,
Gonca Gümüş ve
Melisa Bedel’e
ödülleri takdim edildi.

O ki uğruna taçlar tepildi,
Kubbeler dikildi Haçlar söküldü,
Ateş deryalarından geçildi,
Candan vazgeçilen kelamdır Kur’an.
Âlemler oldukça O da hep var,
Varlığın sırrını açan anahtar,
Zulme, karanlığa, sonsuz bir duvar,
Nurlar saçan kelamdır Kur’an.”

Kur’an-ı Kerim
Bir gün bir çocuk dua etmiş Allah’a,
Allah’ım demiş, bir ışık göster bana.
Allah da demiş ki, benim ışığım,
Yücelerin yücesi Kur’an-ı Kerim’dir.
Yüce Allah gönderdi Kur’an-ı Kerim’i,
Dedi, okuyun öğrenin, duyun İslam Dini’ni.
Kur’an-ı Kerim’e inandık, yüce Allah’a sığındık,
Bazı kişiler inanmadı, bazı kişiler sığınmadı.
Bu Kur’an’ı okuyanın günahları sevap olur,
Allah’a inanan her insan inan ki cennette olur.”

www.diyanetvakfi.org.tr
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P

eygamber Efendimizin doğumu vesilesiyle düzenlenen
etkinlikler, 1989 yılından bu yana,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, “Kutlu Doğum Haftası” olarak planlanıp
gerçekleştirilmektedir. Âlemlere rahmet olarak indirilen, inananlar için
hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerimi insanlığa tebliğ eden, Kur’an ahlakı ile yaşayan, Kur’an’ın getirdiği ilkelerle aydınlık bir medeniyeti inşa
eden Peygamber Efendimizi daha iyi
anlayıp, evrensel dini, ahlaki ilkeleri
hayatımıza aktarabilmek, O’nu sevgiyle anmak için, konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar,
konserler düzenlenmekte, Kur’an-ı
Kerim okunmakta, aş dağıtımı yapılmakta, halkımızın coşkulu katılımıyla dini, ilmi, kültürel bir kutlama gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı, 1996 yılından itibaren her yıl, “Kutlu Doğum Haftası”nda, ülkemizin pek
çok yerinde olduğu gibi, Kocatepe Camii avlusunda gül dağıtmakta,
Kutlu Doğum Aş’ı adı altında etli
pilav, ayran ikram etmektedir.
Aş ikramı, kültürümüzde bulunan eski bir gelenektir. Ocağın tütmesi, aşın kaynaması toplumsal yaşamın, birlik, beraberlik, refah ve
mutluluğun, özgürlüğün, ailenin,
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sevginin, paylaşmanın sembolüdür.
İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” derken ocağın
tütmesinin hayatiyetine vurgu yapmaktadır. Ocağımızı tüttürecek, aşımızı pişirecek, huzur ve mutlulukla tüm insanımızla paylaşacak, birlik ve beraberlik ruhunu hep canlı tutacak manevi kudreti; dinimizin
temel dayanağı Kur’an ve O’nu her
haliyle yaşayan, yaşatan, bizlere örnek olarak sunan, Hazreti Peygamberimiz vermektedir.
İzzet ve ikramın öne çıktığı bu
haftada, kavramların mahiyeti üzerinde kısaca durmak, günün manasına ışık tutacaktır. İzzet; değer, yücelik, şeref, kuvvet, hürmet, ikram,
izan anlamına gelmektedir. İzzetin
karşıtı ise zillettir. İnsanı zillete (şerefsizlik, değersizlik) düşmekten alıkoyan yetenek ve üstünlükler izzettir.
“İzzet (yalnızca) Allah’ındır, Resulünündür ve Müminlerindir” diyor Ayet-i Kerime.
Kötülüklerden sakınanlar, izzet
ve şeref sahibidirler, kötülük yapanlar, ahlak kurallarını hiçe sayanlar
ise şereflerini kaybedip, zelil hale
gelirler.
Kişiye izzet kazandıran haslet ve davranışlar vardır. Bunlardan biri de Allah’ı zikretmektir. Bu
www.diyanetvakfi.org.tr

Allah’ın sevgisi ve rızası için kulluk
yapmak, onun adına güzel amel işlemek, her hali ve tavrıyla güzel ahlaklı olmaktır.
Diğer bir izzet kazandıran davranış ise, Allah yolunda infak etmektir. Çalışan, emek sarf eden, helal kazanç elde eden kimseler, kazançlarından, sahip olduklarından
vererek izzet kazanırlar. İkram, izzetin gereğidir. İzzet sahibi ikramda
bulunur, saygı gösterir, hürmet eder,
sahip olduğu malı, mülkü, ilmi, sevgisini paylaşır ve bunu yalnız Allah
rızası için yapar.
İzzeti sağlayan diğer bir özellikte, ilim sahibi olmak, ilmini iyilik
ve güzellikler yolunda kullanmaktır.
Kötülüğün en önemli kaynağı cehalettir. Bu nedenle ilim öğrenme farz
kılınmıştır. Bilgi kudrettir, cehalet
ise zilletin en önemli sebebidir.
16 Nisan 2010 günü, Türkiye Diyanet Vakfı personeli ile Kadın Faaliyetleri Merkezinin Yönetiminde ve Komisyonlarında gönüllü çalışan kadınlardan oluşan ekibimiz, hazırlanan stantlarda yerlerini aldılar. Sevgi ve paylaşımın izzet - ikramın, Peygamberimizi anmanın, yüreklere her zamankinden
fazla dolduğu bu günde, gönüllü olmak, O’nun adına bir şeyler yapabilmek ayrı bir mutluluktu.
www.diyanetvakfi.org.tr

Cuma namazı için camiyi dolduran cemaat, imamın uyarısı ile
saflarını düzeltip sıklaştırdı. Yüce
Rabbimizin huzurunda aralarına hiçbir kötülüğün sızmasına izin
vermeyecek şekilde saf tuttular ve
namazlarını kıldılar; el açıp hep
birlikte omuz omuza, yürek birliği
içinde yapılan duaya katılıp, “âmin”
dediler.
Her yaştan, her meslekten,
her sosyal statüden insan, sükûnet
içinde, kutlu doğum aşı ikramı
için sıraya girdiler, ellerinde güller,
yüzlerinde huzur, ikramı kabul ettiler, hep birlikte yediler, şükrettiler.
Gönüllülerimiz, bu etkinliğe iştirak etmekten
mutlu, cami avlusunda yaşlı, genç, kadın, erkek dört
bin kişiyi karşıladı, ikramda
bulundu ve uğurladı. İnsanımızın birbiriyle karşılaşmaya, sevgisini paylaşmaya
ne kadar ihtiyacı varmış bir
kez daha anladık.
Kutlu Doğum Haftası
ve Vakfımızın diğer etkinliklerinde tekrar bir araya
Mine CORAL
gelmek dileğiyle bu organiTürkiye Diyanet Vakfı
zasyonu yapan yöneticileKadın Faaliyetleri Merkezi
rimize ve tüm katılımcılara
teşekkür ediyoruz.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Fahri SAĞLIK
Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri

B

u yıl Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’de düzenlenen
program büyük bir coşkuya vesile oldu.
2010 Yılı Kutlu Doğum Haftası Kutlama Programı Kocomkul Spor Sarayında 1300 kişinin katılımı
ile gerçekleştirildi.
Kırgızistan Müftüsü Süyun Hacı Kuluev, Manas
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sebahattin Balcı,
Araşan İlahiyat Fak. Dekanı Doç. Dr. Kadir Özköse,
T.C. Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Behzat Erten ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticisinin katıldığı programda; Müftü Kuluev, Din Hizmetleri Müşaviri Fahri Sağlık, Müftiyat Eğitim Bölüm Başkanı Dr.Niyazali Aripov, Araşan İlahiyat Fak.
Öğ.Üyesi Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu birer konuşma yapılar.
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Yapılan konuşmalarda Türkiye’nin önderliğinde bir çok İslam
dünyasında Peygamber Efendimizin doğum gününün Kutlu Doğum
Haftası olarak kutlandığı belirterek,
hafta münasebetiyle Peygamberimizin insanlığın mutluluğu, huzuru,
barışı ve kardeşliğine yönelik evrensel mesajları ile örnek şahsiyeti
dile getirildi.
Özellikle Kutlu Doğum Haftası Anma Programında dile getirilen
aşağıda sunulan metin dikkat çekiciydi:
“Bugün günümüz insanının
en büyük problemi sevgisizliktir.
www.diyanetvakfi.org.tr

İç dünyasındaki kasırgaların, sosyal hayatındaki çalkantıların gerçek sebebi, maalesef gönül çoraklığıdır. İşte, kavgalı dünyamızın sevgi ve barışa, bunalımlı insanımızın
sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğe
daha çok muhtaç olduğu bir zamanda rahmet elçisini, barış Peygamberini anmak ve anlatmak, daha fazla
önem arz etmektedir. Gerçekten, sevmeyi, sevilmeyi, paylaşmayı, uzlaşmayı unutmuş, yüreğindeki sevgi tomurcukları kurumuş, insanî, ailevî
ve sosyal ilişkilerinde tatlı dile, güler yüze, Muhammedî sevgiye hasret kalmış çağımız insanının her şeyden önce sevginin odağındaki rahmet Peygamberini tanımaya ihtiyacı
vardır. Hatta ihtiras kavgaları, menfaat çatışmaları ile âdeta savaş arenasına döndürülen, neticede yaşanamaz hale getirilen şu kavgalı dünyamızın herkese bal satar gibi, gül satar gibi tatlı, sevecen davranan mümin, seven ve sevilen insandır. “Sevmeyen, sevilmeyen Müslümanda hayır yoktur” buyuran Sevgili Peygamberimizin daha iyi anlamaya ihtiyacı her geçen gün daha fazla artmaktadır. Çünkü, çağdaş toplumumuzun
huzuru, aile yuvalarımızın mutluluğu, kavgalı dünyamızın barışı an-
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cak Sevgili Peygamberimizin çağlara ışık tutan evrensel mesajlarını ve örnek ahlakını iyi dinlemek ve doğru
anlamaktan geçer.”
Programda Kırgızistan’ın meşhur halk şairi Cenişbek Cumakadır ve Sultan Kerimov’da Kırgızca ilahiler okuyarak geceye renk kattılar. Manas Üniversitesi
Konservatuarı Öğretim üyeleri Fatih Erenler ile Abdurrahman Köksal’ın sunduğu ney taksimi de gecede
duygulu anların yaşanmasına vesile oldu.
Ayrıca Araşan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Düşenbek İmanaliev’in Taif Seferi Canlandırması ile Din
Hizmetleri İlahi Korosunun seslendirdiği ilahiler geceye renk kattı.
Programın sonunda 2010 Yılı Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Kırgız şairleri arasında düzenlenen
Naat Yazma Yarışması sonuçları açıklanarak dereceye
girenlere ödülleri takdim edildi.
Naat yazma yarışmasında birinciliği Celal-Abad
İli Toktogul İlçesinden İsabek Toktogulov, ikinciliği Narın İli Merkez Cerge-Tal Köyünden Jılkıçı Camgırçieva, üçüncülüğü Çüy Bölgesi Sokuluk İlçesi Orok
Köyünden Çinara Yusupova, mansiyon ödüllerini de
Alamedin İlçesinden Alaygı Seyitbekov, Bişkek Merkezden Bakıt Cunusaliyev, Bişkek’ten Mahabat Kaseyinova, Oş Merkezden Murzabaydan Amanilla Uulu,
Moskova İlçesi Belovodskaya Köyünden Seksenbay Turdukojoev, Çüy İli Sokuluk İlçesi Janı-Jer Köyünden Ayılçı Toktogulov ve Oş İli Merkeziden Saida
Saypidinova aldılar.
Birinciye 15.000 Som, ikinciye 10.000 Som, üçüncüye 7.500 Som, mansiyon alanlara da 5.000’er Som
TDV
ödül verildi.
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Kutlu Doğum Haftası ve
Kur’an’ın nüzulünün
1400. yıldönümü münasebetiyle
Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü
tarafından düzenlenen toplantıda
Vakfımız kurucularından
Mütevelli Heyeti Üyesi
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
“Semavi Kitaplar ve Kur’an-ı Kerim”
konulu bir konferans verdi.

< 30

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

www.diyanetvakfi.org.tr

B

ir şeye inanmak için inanılan şeye güvenmenin
şart olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Dr. Tayyar Altıkulaç bu güven varsa o inancın
huzurunu ve mutluluğunu yaşamının ancak mümkün olacağını
söyledi.
Semavi kitaplar deyince, bugünkü adlarıyla Hz. Musa’ya indirilen Tevrat’ın, Hz. Davut’a
indirilen Zebur’un, Hz. İsa’ya
indirilen İncil’in ve Sevgili Peygamber’imiz’e indirilen
Kur’an-ı Kerim’in akla geldiğini belirten Dr. Tayyar Altıkulaç “Hz. Musa Aleyhisselam, milattan 1.200 yıl önce yaşamıştır ve onun insanlığa tebliğ ettiği Tevrat’ın, yine milattan Önce
3. asırda yazıya döküldüğünü biliyoruz. Bugün Yahudi cemaatinin inandığı Tevrat’ın en eski tam
nüshası, M.S. 9. asırda yazılmıştır. Hz. Musa ile en eski Tevrat
nüshası arasında kaç asır olduğunun hesabını siz yapın” dedi.
İncil’in durumunun bundan
çok farklı olmadığına işaret eden
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Altıkulaç “Hz. İsa’nın havarilerine nispet edilen İncil metinlerine gelince; Hıristiyan akidesinde o kadar değişik İncil rivayetleri ve yorumları ortaya çıkıyor ki,
nihayet miladın 4. asrına geliyoruz. 14 Haziran 325 – 28 Ağustos 325 tarihleri arasında İznik’te
bir konsil toplanıyor. İznik Konsili diyoruz buna. İmparator 1.
Konstantinos’un çağrısı üzerine ve
bizzat kendisinin başkanlık ettiği
bir konsil. Bu konsilde en az 300,
bir başka rivayete göre 700 piskopos, papaz bir araya geliyor ve
Hıristiyan inancını tartışıyorlar.
Yani iki aydan fazla bir zaman
içerisinde Hıristiyan akidesinin
esaslarını belirlemeye çalışıyorlar. Sonra 393 ve 397 yıllarında
Kartaca’da ve Hippon’da iki ayrı
konsil daha toplanıyor ve bugün
bildiğimiz ve Hz. İsa’nın 4 haverisine nisbet edilen İnciller üzerinde mutabık kalıyorlar. Yani pek
çok rivayet içinden bunları seçerek, bunlar etrafında birleşmeyi
kararlaştırıyorlar” diye konuşmasını sürdürdü.

Bir şeye
inanmak
için
inanılan
şeye
güvenmek
gerekir.
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Kur’an;
ilk defa
Hz.
Ebubekir
zamanında
iki kapak
arasına
alınmıştır.
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Bu bilgiler ışığında Tevrat ve
İncil’in orijinal haliyle günümüze
ulaşmadığını anlatan Dr. Tayyar
Altıkulaç “Yani demek ki, elimizde mevsûkiyetine, yani güvenilirliğine inanabileceğimiz, Cenab-ı
Hakk’ın Hz. Musa’ya ve Hz.
İsa’ya gönderdiği metin olarak
bozulmadan bugüne kadar ulaştığını iç huzuru ile kabul edebileceğimiz kitaplar yok bugün elimizde” dedi.
Kur’an-ı Kerim’in diğer kitaplarla ortak yanının vahye dayanması olduğunu belirten Dr. Tayyar Altıkulaç “Kur’an, Efendimiz Aleyhisselam’a vahiy yoluyla gelmiştir. Mushaflarda yazılıdır, henüz onun sahabileri hayattayken, kendisinin ebediyete intikal ettiği yıl içinde mushaf haline getirilmiş, iki kapak arasına
alınmıştır. O’nu bizzat Hz. Peygamber Aleyhisselam’dan öğrenen, hıfzeden, parça parça, yani
sureler olarak düşünürsek binlerce, ama bütün olarak düşündüğümüz zaman onlarca ezbere bilen sahabilerin hayatta olduğu bir dönemde iki kapak arasına
alınmıştır” cümleleriyle Kur’an’ın
mevsûkıyetine vurgu yaptı.
Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber hayattayken peyderpey
nazil olduğunu ve yirmi üç yıllık
peygamberlik dönemi içerisinde sürekli vahiy geldiği için, gelen ayetlerin bir kitap haline getirilmesinin de düşünülmediğini
ifade eden Altıkulaç “Vahiy geldiği zaman Sevgili Peygamberimiz, hemen vahiy kâtiplerinden
birini çağırarak gelen vahyi yazdırıyordu. Bu konuda şu ayrıntıyı önemli bulurum: Kendisi oku-

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

ma yazma bilmediği için, kâtibin
yazdığı metnin tekrar edilmesini,
okunmasını da istiyordu. Kâtip
okuyordu, bir yanlışı varsa düzelttiriyordu. Kur’an-ı Kerim, yirmi üç yıllık peygamberliği zamanında, bu anlayış ve bu disiplinle vahiy kâtipleri tarafından yazıldı” dedi.
Peygamber Efendimizin ebediyete intikalinin yılı içinde dinden dönme olaylarının görüldüğünü kaydeden Altıkulaç “Bunun
üzerine Yemâme Savaşları çıktı. Bu savaşlarda, 70 kadar hafızın şehit olduğu haberi gelince,
Hz. Ömer telaşlanarak Halife Hz.
Ebû Bekir’e koştu, ‘bu kadar hafızı kaybettik, bu nesil munkariz
olursa Kur’an’ın muhafazası konusunda endişelerim var. Binaenaleyh, hilafet makamı olarak vahiy malzemesini iki kapak arasında resmî bir nüsha haline getirmemiz gerekir’ teklifinde bulundu. Hz. Ebubekir önce tereddüt
ederek ‘Efendimizin yapmadığı
bir şeyi biz nasıl yaparız; bunun
yapılması gerekiyor idiyse bizzat kendisi yapardı’ gibi bir tereddüt geçirdiyse de Hz. Ömer’in ısrarı üzerine teklifi kabul etti. Hz.
Peygamber’in vahiy kâtiplerinden
ve Hz. Peygamber’in Cibril’le her
ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’i
tekrarlama olayına şahit olan
Zeyd b. Sabit çağırıldı, ‘Kur’an-ı
Kerim’i iki kapak arasına resmî
bir nüsha haline getirmesi istendi.
Zeyd de aynı tereddüdü geçirdiyse de, sonunda ikna edildi. Bu iş
için çalışma yöntemi de şöyle olacaktı: Kur’an sûre ve âyetleri olarak sahabîlerde ne varsa getirecekler ve getirdikleri her bir sûre
www.diyanetvakfi.org.tr

ve âyetin Hz. Peygamber’den öğrenildiğine dair yanlarında iki
de şahit bulunduracaklar. Zeyd
b. Sâbit çok iyi bir Kur’an ehli olduğu halde metot bu, yöntem bu.
Hz. Ömer de bu çalışmaya katılıyor ve yardımcı oluyor bu genç
sahabiye” diyerek sözlerini sürdürdü.
Böylesine
bir
olağanüstü dikkat ve disiplinle Kur’an-ı
Kerim’in Hz. Ebubekir zamanında iki kapak arasına alındığını
ve hilafet makamına teslim edildiğini anlatan Dr. Tayyar Altıkulaç konuşmasına devamla şunları
anlattı: “Ondan sonra Kur’an muallimleri çeşitli merkezlere gönderilerek Kur’an öğretimi faaliyetleri devam ediyor, Hz. Ebubekir zamanında, Hz. Ömer zamanında
ve nihayet Hz. Osman’ın hilafeti
yıllarına geliyoruz. Tabiî bu arada fetihler yapılıyor, Azerbaycan
ve Ermenistan’ın fethi vesilesiyle Irak’tan ve Suriye’den gelen askerler arasında Kur’an-ı Kerim’in
okunuşu konusunda ihtilaflar çıkıyor. Iraklılar bir türlü okuyor,
Suriyeliler başka türlü okuyor.
Pek esasa taalluk eden şeyler değil ama; eda, icra farklılığı gibi
hususlar ortaya çıkıyor. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bu
sıkıntı, Hz. Osman’a getiriliyor.
Hz. Osman, derhal dört kişilik bir
heyet kuruyor. Bu heyetin başına da ilk mushafı iki kapak arasına alan Zeyd b. Sabit’i getiriyor ve bu heyet Kur’an-ı Kerim’in
nüshalarını çoğaltıyor. Kur’an-ı
Kerim’i benim kanaatime göre
en az altı nüsha olarak yazıyorlar. Hz. Osman ihtilafları halletmek ve kaynak olsun düşüncesiywww.diyanetvakfi.org.tr

le bu orijinal nüshaların birini
Medine’de alıkoyuyor, bir diğerini
Mekke’ye, birisini Şam’a, birisini
Kufe’ye, bir diğerini de Basra’ya
gönderiyor. Bunu yaparken de,
postayla bir devenin üzerine koyup göndermiyor! Kur’an konusunda mütehassıs kimseler seçiyor; bunları bu mushafları esas
almak suretiyle Kur’an tedrisiyle görevlendiriyor, buna göre okutacaksınız diyor. ‘Nerede buna aykırı bir şey bulursanız imha edin’
diyor. Altıncı nüshayı da kendisi özel nüsha olarak hilafet makamında alıkoyuyor. Şehadeti sırasında okuduğu, kan lekesi bulaştığı söylenen mushaf da bu mushaftır”.
Bu mushafların nerede olduğu konusuna da değinen Dr. Tayyar Altıkulaç, bu konuda yapılan
çalışmaları ve incelemeleri şu şekilde özetledi: “Bizim esas sualimiz ‘Hz. Osman’ın bu mushafları
nerede?’ sualidir. Bu orijinal nüshalardan muhtelif nüshalar çoğaltıldığı muhakkak. Artık Kur’an-ı
Kerim nüshaları, bu altı nüshadan ibaret değil. Kısa zamanda belki yüzlerce, zaman içerisinde binlerce nüsha yazıldı. Hicretin ilk asrından, ikinci asrından,
üçüncü asrından bize intikal eden
yüzlerce mushaflar var. Bunlar,
o günün yazı malzemeleriyle ve
daha çok işlenmiş deriler üzerine yazılmış mushaflardır. Bugün
araştırdığımız zaman, dünya kütüphanelerinde en eski mushaflar
olarak şunlarla karşılaşıyoruz:
Bunlardan
birisi
Taşkent
mushafıdır ve bugün Taşkent’te
dini idarenin kütüphanesinde
muhafaza edilmektedir. Bizzat

Hicretin
ilk
asrından
itibaren
bize
ulaşan
orjinal
mushaflar
var.
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kendisini başından sonuna kadar
kelime kelime, harf harf incelediğim zaman gördüm ki, mushafın
üçte ikisi zayi olmuş, yok. Ancak
üçte biri bize ulaşmış. Peki, nasıl
olmuş, nereye gitmiş bu üçte ikisi?
Bizim oradaki kardeşlerimiz mushafı ziyarete açmışlar ve ziyaretçiler teberrüken birer ikişer yaprak koparıp evlerine götürmüşler.
Bu mushafın, Hz. Osman’ın o altı
mushafından biri olduğu üzerinde çok şeyler yazılıp çizilmiş, ama
bizzat mushafı başından sonuna
kadar inceleyen hiç kimse olmadığı için birtakım tahminlerle Hz.
Osman’ın bu altı mushafından
biri olduğu ileri sürülmüş. Benim incelemem sonucunda onun
Hz. Osman’ın mushaflarından
biri olmadığı, ancak Hz. Osman’ın
Kûfe’ye gönderdiği mushaftan yazıldığı sonucuna varıyoruz. İmlâ
farklılıkları var mı az çok? Esasa
müteallik hiçbir şey yok. Mevcut
varakları Hz. Osman’ın Kûfe’ye
gönderdiği mushafla tam bir paralellik arz ediyor.
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda
da bir mushaf var; bunun da Hz.
Osman’ın mushaflarından biri olduğu ileri sürülüyordu. Biz bu
mushafı neşrettik, hem tıpkıbasımını hem de incelemeli baskısını yaptık. Bu mushafı Kahire’den
Mehmet Ali Paşa II. Mahmut’a
hediye olarak göndermiş ve kapağında Hz. Osman’ın bizzat yazdığına dair bir not var. Ama yine
başından sonuna kadar incelediğimiz ve ancak iki yaprağının zayi
olduğunu gördüğümüz bu mushafın da, Hz. Osman’ın Medine’de
alıkoyduğu mushaftan kopya edildiğini tespit ediyoruz.
< 34
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Diğer
bir
nüsha
yine
İstanbul’da Türk ve İslâm eserleri müzesinde bulunuyor. Bazı yazarlara göre günümüze ulaşan en
eski mushaf ifadesi kullanılıyorsa da, benim pek katılamayacağım bir görüş bu. Hicretin 2. asrında yazıldığını zannediyorum.
Ama maalesef son sayfasında bu
mushafın hicri 30 yılında Hz. Osman tarafından yazıldığına dair
bir ibare var. Bu ibaredeki bilginin doğru olmadığına dair kanaatimiz kesindir. Bu mushafın
841 (1437) yılında, dağınık vaziyette Mekke’de bulunduğunu bize
gösteren bir açıklama var sonunda. Davut b. Ali el-Geylânî adında bir zat, dağınık halde olan bu
mushafın varaklarını Kâbenin
karşısında düzene koymuş ve eksik olan 14 yaprağını da yeniden
yazmış. Onun bir notudur bu. Bu
not bize bu mushafın o tarihlerde Mekke’de bulunduğunu gösteriyor ki, oradan İstanbul’a nezaman geldiğine dair bir bilgimiz
yok. Mushaf önce Ayasofya Müzesi Kütüphanesi’nde iken şu anda
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
Bu mushafı da biz neşrettik, araştırmacıların istifadesine sunduk.
Tıpkıbasımı da yapıldı.
Londra’da ve Paris’te de mushaflar var. Bunların da Hz.
Osman’ın Şam nüshasından kopya
edildiği izlenimi var bende. Özellikle Paris’teki nüsha, sahabe hayatta iken yazıldığından şüphe etmek istemediğim ve belki de bir
sahabi kaleminden çıktığına inanmak istediğim bir mushaf. Ancak
günümüze dörtte biri gelebilmiş.
Gerisi zayi olmuş.
www.diyanetvakfi.org.tr

Hz. Osman’ın mushaflarından biri olduğuna inanılan bir başka nüsha da Kahire’de bulunmakta olup Mısır resmi makamlarının tanıtım yazısında onun Hz.
Osman’ın mushaflarından biri olduğuna dair görüş açıkça dile getirilmiştir. Biz çalışmamızla bu nüshayı da neşrettik. Ancak bu nüshanın da ilk asırdan veya en geç ikinci asırdan geldiğini kabul etmemiz
mümkün olmakla birlikte, incelememiz sonunda gördük ki, bu mushafın da Hz. Osman’ın mushaflarından biri olması ihtimal dışıdır.
Peki, bunlar Hz. Osman’ın bizzat yazdırdığı mushaflar değilse,
onun yazdırdıkları nerede? Bunların izlerini tam veya eksik nüshalar olarak hicri 8. asra kadar takip edebiliyoruz. Ama ondan sonrası için bir şey söylemek çok zor.
Benim yorumum şöyle: Bu mushaflar, parça parça kapanın elinde
kalmış. Yani teberrüken bir yaprak, iki yaprak, üç yaprak koparılıp götürülmüş. Belki bazıları yangınlar, çeşitli felaketler, savaşlar,
bulundukları şehirlerin istilaya uğraması gibi sebeplerle yok olmuş.
Hz. Osman’a nispet edilen ve
biraz önce günümüze ulaştığından söz ettiğim mushaflar, onun
yazdırdığı mushaflar olmasa da,
hicretin birinci ve ikinci asrından
bize gelen mushaflardır. Ben bunlardan Topkapı mushafını neşretmek üzere çalışmaya başladığımda, acaba bir değişiklikle karşılaşacak mıyım, bir fazlalık olacak
mı, bir eksiklik olacak mı? Bunun
merakını yaşadım.. Ama sonunda
gördüm ki, mushaf ‘elhamdülillahi rabbil alemin’, diye başlıyordu;
‘minel cinneti vennâs’, diye bitiyorwww.diyanetvakfi.org.tr

du. Bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşadım ve yaşıyorum. Neşrettiğim diğer Mushaflar için de
aynı şeyi söylemem gerekir.
Hz. Osman’a nispet edilen ve
sahabe kaleminden çıkmış olması muhtemel mushaflardan üçü,
artık bugün tahkik edilmiş olarak
elimizde ve araştırmacıların da
elinde. Bunlardan ikisinin tıpkıbasımının da yapıldığını biraz önce
ifade ettim”.
Konuşmasında, bütün bu mushafların incelenmesi sonunda,
hepsinin ayrı kalemlerden çıkmış
ve ayrı coğrafyalarda yazılmış olmalarına rağmen hiç birinin birbirinden farkı olmadığına işaret
eden Dr. Tayyar Altıkulaç sözlerini
şöyle sürdürdü: “Baştan sona incelediğimiz zaman, bugünkü mushaflarla aralarında hiçbir farkın olmadığını tespit ettiğimiz bu mushafların hepsi ayrı coğrafyalarda,
ayrı kâtipler tarafından ve birbirinden kopya edilmeksizin yazılmıştır. Mushafın biri daha küçük, diğeri çok kocaman; yazı karakterleri
farklı. Yani birbirinden kopya edilmemiş olan, ama hicretin 1. veya
2. asrından bize intikal eden bu
mushaflar elimizde. Sadece bunlar mı? Hicretin 1. asrından ve sahabe döneminden itibaren Kur’an-ı
Kerim’i her nesilde okuyan, ilk nesilde onlarca, hemen biraz sonra
yüzlerce, daha sonra binlerce, onbinlerce hafızın her nesilden okuyuşlarıyla günümüze gelen bir
Kur’an-ı Kerim var elimizde. Bunların hepsini yan yana getiriyoruz.
Aralarında hiçbir farkın bulunmadığını tespit ediyoruz. İnananlar
için bunun muhteşem bir sonuç olTDV
duğunu düşünüyorum”.

En eski
mushaf
nüshalarıyla
bugün
elimizde
bulunan
mushaflar
arasında
en küçük
bir fark
yok.
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1. İslâm’ın Bazı Temel Nitelikleri
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< 36

İnsanın mutlak olarak dine muhtaç olduğu inkar edilemez
bir gerçektir. Bu da ilahi yolla, bir peygamberin elçiliğiyle vahyedilmiş bir hayat, düşünce, inanç, amel, hukuk tarzını paylaşmakla gerçekleşir, hayat bu şekilde asli anlamını kazanır.
İslâm, Kur’an vasıtasıyla vahyedilen dindir. İnsan bu
dinin sahibine söz vererek bir misakta bulunmuştur. Bu
misakla insan, aklını ve iradesini en büyük hakikate ve ilahi iradeye uyduracağına söz vermiştir. İnsan, Allah ile bir
misak akdetmiştir. Yeryüzünde kendine düşen yükümlülükleri yerine getireceğine dair akidde bulunmuştur.
Müslüman hür olarak kendi iradesini ilahi iradeye uydurmayı kabul eden kimsedir.
İslâm Tevhid dinidir. Sosyal planda Tevhid, insan toplumunun bir akide etrafında bütünleşmesidir. Bu da ifade-
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sini kelime-i tevhidde bulur. Siyasi ve idari olarak ise
Tevhid, İslâm toplumunun bütünü olup bütün ümmeti kapsar. Müslümanlar bir tek toplum oluştururlar ve üyelerinin dünya içinde dağılmış olmaları, birbirinden uzak bulunmaları bir şey değiştirmez. Müslümanın nihai hedefi ümmet-i daveti ümmet-i icabet
haline getirmektir.
Tevhid, sanat ve bilim alanında da kendini gösterir. Sayısız örnekler, İslâmî tevhidin sanat ve bilim
alanındaki gerçekleşmesinin açık delilleridir.
Tevhid dini olan İslâm, dinî ve din dışı ayırımı yapmamıştır. Birlik üzerine kurulan İslâm hiçbir
şeyi dışarıda tutmayan bütün bir hayat tarzı tasarlar.
İslâm teşrii de bu bağlamda gerçekçidir. İslâm’da laik,
antilaik tartışmalarına yer yoktur.
İslâm asla bir kılıç dini değildir. Ancak İslâm daima bir devlet ve imparatorluklar dini olmuştur. Hıristiyanlık ise devlet ve imparatorluk dini olunca
sertlik yanlısı ve savaşçı bir tutum izlemiştir. İslâm’la
Hıristiyanlığı bu hususta kıyaslayıp öz karakterlerini ortaya çıkarma bakımından şu misal çok ilginçtir:
Müslüman İspanya’nın Hıristiyan hâkimiyetine, buna
karşılık Hıristiyan Anadolu’nun İslâm hâkimiyetine
geçişi aynı döneme rastlar. Ortodoks Hıristiyan kilisesinin merkezi hala Türkiye’de bulunurken, bütün İspanya Müslümanları kılıçtan geçirildikleri veya sömürüldükleri için orada bugün hiçbir Müslüman kalmamıştır. Aynı durumlar bugün Bosna-Hersek, Çeçenistan, Keşmir, Filistin ve Azerbaycan için de söz konusudur.

2. Kur’an’ın Merkezî Rolü
İslâm’ın temelini, özünü, ruhunu oluşturan Kur’an,
Müslümanın hayatında merkezî gerçektir. Kur’an,
Müslümanın içinde yaşadığı dünyadır. Müslüman,
Kur’an’la o kadar iç içedir ki yeni doğan Müslümanın kulağına okunan ezan ve ondaki şahadet,
Kur’an’ın bütün insanlığa çağrısının özünü oluşturur. Yeni doğan Müslüman çocuk, Kur’an’ın temel bildirgesiyle kulağından beynine, ruhuna, kalbine açılan bir kanalla temasa geçer, ilk irtibatını sağlar. Müslüman çocukluğunda hemen Kur’an’dan küçük sureleri öğrenir ve konuşmaya başlar başlamaz
Kur’an’dan bazı formülleri tekrarlamaya başlar. Günwww.diyanetvakfi.org.tr

lük namazlarında Kur’an’ın bazı
bölümlerini ezbere okur. Allah’ın
Kelamından bazı ayetler okunarak
nikahı yapılır, evlenir, ölünce de
başında yine Kur’an okunur. Doğumdan ölümüne bütün bir hayat
Kur’an’la geçer. Başlangıçta Kur’an
var, nihayette Kur’an var. Kur’an,
bir Müslümanın hayatının kendisiyle örtüldüğü, dokunduğu kumaştır. O’nun hükümleri, öğütleri,
ilkeleri, itikad, amel, ahlak ve hukuk düsturları ruh kökünün dokunduğu liflerdir. Onsuz Müslüman kuru bir ağaçtan farksız; cansız, ruhsuz bir ceseddir.
Müslüman için Kur’an; Allah’ın
vahyi ve Allah’ın insana mesajını
içeren kitaptır. O, en büyük melek
Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygambere vahyedilen Allah’ın sözüdür. O halde Hz. Peygamber
(sav) Allah’ın, lafız ve anlamı, şekil ve muhtevası tamamen ilahi olan kendi kitabının, kendi kelamının vahyi için seçtiği elçidir,
resuldür. Yalnız mana ve muhteva değil, zarf ve şekil de Allah’dan
gelmekte ve böylece zarf ve şekil de vahyin bütünleştirici parçaları olmaktadır. Burada yeri gelmişken ifade etmekte yarar vardır. Müsteşrikler Hıristiyanlık dini
adına Hz. Muhammed (sav)’e indiren Kur’an-ı Kerim hakkında hiçbir zaman müspet davranmamışlar, O’nun vahiy oluşunu asla kabul etmemişler, Kur’an-ı Kerim’i
Hz. Muhammed’in yazdığını iddia edip durmuşlardır. Kur’an
için bu mesnetsiz, temelsiz iddia
yeni değildir. Kur’an nazil olurken Mekke’li müşrikler bu şekilde iddialarda bulunmuşlar, Kur’an’ı
“esatiru’l-evvelin sabah-akşam biri
O’na dikte ettiriyor” demişler, hatta
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Nahl suresi 103. ayetinde söz konusu edildiği gibi, Hz. Muhammed
(sav)’e şair, mecnun, kahin türü iftiralara ilaveten, “Kur’an’ı O’na bir
insan öğretiyor” iftirasını da yaparak, Rum-Hıristiyan bir kölenin
Hz. Peygamber’e Kur’an’ı öğrettiğini söyleyecek kadar küçülmüşlerdir. Oysa Cebra veya Yaiş adındaki köle Arap olmayıp yabancı Rum
idi. Kur’an ise apaçık, beliğ bir
Arapça idi. Üzülerek ifade edelim
ki bugünlerde dünün Mekke müşriklerinin iftira ve hezeyanlarına
Hıristiyanlık adına bazı müsteşrikler sahiplenmiş, onların bu iddialarını bazı Müslüman araştırmacılar ilim ve araştırma adına benimsemektedirler.
Allah’ın
Kelamı,
İslâm’da
Kur’an’dır. Hıristiyanlıkta ise Hz.
İsa’dır. Şüphesiz Kur’an, yalnız
Araplara gelmiş değildir. Ancak
Kur’an, Arap diliyle insanlığa gönderilmiş ilahi mesajdır. Kur’an’da
belki bir anda irtibatsızlık gibi görünen bir durum söz konusudur.
O, hem ruhanilik, hem de mantık içermesine rağmen ne son derece mistik, ne de bir Aristo mantığı el kitabına benzer. En güçlü şiiri
içermesine rağmen şiir de değildir.
Kur’an metni ilahi kelamın gücü altında beşer lisanının parçalanışını
gözler önüne serer. Düzensiz, irtibatsız olan kutsal metin Kur’an değil, insanın kendisidir. Bununla birlikte Kur’an değişik tipte sure ve
ayetler ihtiva eder.
Bugünlerde yine çok yanlış bir
şekilde tartışmaya konu teşkil eden
Kur’an’ın tarihselliği ile ilgili hususa bir iki cümleyle temas etmek
yerinde olacaktır. Her şeyden önce
Kur’an tarihsel bir kitap değildir.
O’nun bir kısmı veya bazı hüküm< 38
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leri de tarihsel değildir. Kur’an bir bütündür. O, bütünüyle ilahi kelamdır. Kur’an parça parça edilerek,
bölünerek, kısımlara ayrılarak hakkında hüküm verilecek bir kitap değildir. O’na, bütün beşeriyete hidayet rehberi olarak gönderilmiş ilahi bir mesaj kabul
ederek bakmak gerekir. Bu hususta da müsteşriklerin
hadis kritiğinde varmak istedikleri hedefe Kur’an-ı
Kerim’de içine alarak İslâm toplumunun temel inanç
esaslarını sarsıcı şüphe ve tereddüt uyandırıcı oyunlarına alet olmamak gerekir. Aslında Kur’an’da söz
konusu edilen tarihi olaylar, her zaman aktüel olan
bir gerçeğin sembolü olarak bütün insanlığı ilgilendirir. Burada eşyanın tabiatında olan ebedi gerçeğe bilhassa dikkat çekilir. Herhangi bir peygamberle ilgili Kur’an’da anlatılan bir olayı dikkate alın, aynı
olayın günümüz dünyasında şu veya bu şekilde cereyan ettiğini görürsünüz. Kur’an’ın hukuki ve ahlaki
hükümleri için de aynı değerlendirmeler söz konusudur. Her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın, yiyiciliğin
kol gezdiği dünyamızda Kur’an’ın ön gördüğü ağır
caydırıcı cezalardan daha etkili ne olabilir?

3. Kur’an’ın İsimleri ve
Bilgi Kaynağı Oluşu
Kur’an’ın toplumda ilgisini, toplumun değişmesine
öncülük etmesini ortaya koyan üç isminden bahsetmek yararlı olacaktır. İslâm’ın ana kaynağı, kutsal kitabı her şeyden önce el-Kur’an, sonra el-Furkan ve
nihayet Ümmü’l-Kitab diye isimlenir. Kitap, evvelemirde okumak anlamına gelen Kur’an’dır. O, aynı zamanda doğru ve yanlışı ayırt eden el-Furkan ve kitapların anası anlamına Ümmü’l-Kitap’dır. O, gerçeğe
nüfuz etmenin, gerçekle birlikte olmanın bir vasıtası
anlamına okumadır. Zira okuma; bir fikir ve düşünce jimnastiğidir, bir konsantre olmalıdır, kendini vermedir. Kur’an’ı okuma olarak ele aldığımızda gerçekle
irtibat sağlanır. Fikir ve düşüncede yoğunlaşma olur.
İnsan bir yandan kendini diğer yandan Rabbini tanır,
hakikatle iç içe olur.
Kur’an aynı zamanda Furkan’dır. Çünkü O, hakikati yalandan, gerçek olanı gerçek olmayandan, mutlakı nisbiden, iyiye kötüden, güzeli çirkinden ayıran
en büyük vasıtadır, prensipler, ilkeler mecmuası ve
manzumesidir.
www.diyanetvakfi.org.tr

Kitapların anası olarak Kur’an, bütün bilgilerin de
prototipidir. Kur’an’da bütün bilgilerin potansiyel olarak tohum ve prensip halinde bulunduğu bir vakıadır. Ayrıca Kur’an bilgi edinmenin metodunu vererek,
akla hem dünyayı, hem insanı bilme ve tanıma görevi vererek insana geniş ufuklar açmaktadır. Aklı vahyin kardeşi ilan ederek tebcil ve takdir eden Kur’an
getirdiği araştırma ve çalışma azmi ve metodu sonunda Müslümanlar büyük ilmi ve fikri gelişmelere imza
atmışlardır. Eski Yunan Roma Medeniyetiyle çağdaş
Batı Medeniyetinin yanında bir İslâm Medeniyetinden söz etmek mümkünse bu Kur’an’ın ateşlediği ruhlar, gönüller ve akıllar sayesinde olmuştur. Hayranlıkla
ve imrenerek söz konusu ettiğimiz geçmiş büyük medeniyetimizin temelinde Kur’an’ın teşvik ve terğib ettiği ilim anlayışı yatmaktadır. Araplar, Farsları, Türkleri, Hinduları ve pek çok kavmi bir araya getirerek onları bir büyük medeniyetin işçileri, ustaları gibi çalıştıran ruh, Kur’an’ın ilme verdiği engin değerdir. Belki de bugünkü çağdaş uygarlığın temelinde Kur’an’ın
getirdiği ilim anlayışı vardır desek mübalağa etmiş olmayız. Zira Rönesans ve reform hareketlerinin temel
saiki Müslümanlarıdır ve Müslümanları bir medeniyetin sahibi ve yaratıcısı kılan Kur’an’daki ilahi mesajdır.

4. Anahatlarıyla Kur’an Mesajı
Kur’an’ın insana ve yaşadığı topluma mesajını değişik
şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Seyyid Hüseyin
Nasır’ın çok yerinde ifade ettiği gibi Kur’an her şeyden
önce doktrinel bir mesajdır. O, realitenin yapısını, bilgisini ve bu realitenin içinde insanın yerini açıklayan
bir doktrinler bütünüdür. Bu anlamda Kur’an İman’ın,
Hukukun temelini oluşturan insan ve toplum hayatıyla ilgili i’tikadi, hukuki ve ahlaki emir ve hükümleri ihtiva eder. Uluhiyetin mahiyeti üzerine metafizik mülahazaları, kainatın yapısı ve varlığın muhtelif durumları üzerine bir kozmoloji ve insanın nihai akıbeti ve ondan sonraki hayata ilişkin bir eskatoloji’yi ihtiva eder.
O, insanın hayatı üzerine, tarih üzerine ve genelde varlık ve anlam üzerinde bir doktrin içerir. Kur’an, insana
kim olduğunu, yaratılışını, nerede olduğunu ve nereye
gitmek zorunda bulunduğunu bilmesi için gerekli tüm
bilgileri getirmiştir. O, böylece hem ilahi kanunun, hem
de metafizik bilginin temelidir.
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Kur’an’da insan iman, amel ve
ahlak boyutlu olarak takdim edilir.
İnsanın hayatı bu üçlü sistemin dışında değildir. İnsanın değeri ancak bunlarla ölçülür. Kur’an’da sıkça imanla Salih amel birlikte zikredilir. Salih amel uygun, faydalı, yararlı iştir. Bununla kişinin kendisine ve toplumuna yararlı katkıda bulunması kastedilmiştir. Salih
amelin yelpazesi çok geniştir. Müslüman sahip olduğu en üstün değer olan imanını ve onun gereği
olan Salih ameli kendisi ve toplumu
için verimli alanda kullanmak zorundadır. İman gururlanmak, kimliğini diğerlerine üstün tutup böbürlenmek için sığınılması gereken
manevi bir mekan değildir. Sahip
olunan iman, amel, ibadet ve ahlak
gibi üstün değerleri kişi kendisinin
ve yaşadığı toplumun yücelmesi yönünde kullanması uygun olanıdır.
Maalesef bu değerler İslâm toplumunun büyük bir kesitinde menfi, negatif anlamda kullanılmakta,
Kur’an’da çizilen Müslüman ve toplum portresi bir türlü vücut bulmamaktadır. Sebebi, bir Alman bilim
adamı olan Prof. Nevmark’ın dediği gibi şu yanlış anlayıştadır: “Sizin öteki toplumlarla aranızdaki tek
fark, onların ‘selection positive’ yapmaları, yani hak edenleri kalburüstü saymaları, siz ise ‘selection negative’ yapıyorsunuz, yani hak etmeyenleri kalburüstü sayıyorsunuz. Bu
yanılgıyı düzeltirseniz siz de onların
düzeyine gelirsiniz.” Ferd ve toplum
planında iman, amel, ahlak üçlüsüne verdiğimiz yanlış değer, giydirdiğimiz yanlış elbisedir. Bunu düzeltmenin yolu sağlıklı bir din öğretimi, toplumun her ferdine doğru, yapıcı bir şekilde Kur’an mesajının götürülmesidir.
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Burada Kur’an’ın tarihselliğine bir başka açıdan iç
muhteva yönünden tekrar dönmeye gerek duyuyoruz.
Zira bugünlerde konu, gündemde tazeliğini muhafaza etmektedir. Gerçekte Kur’an muhteva yönüyle büyük bir tarih kitabına benzeyen bir mesaj ihtiva eder.
Çağlar boyunca gelmiş geçmiş toplumların, kabilelerin, kralların, peygamberlerin ve ermişlerin tarihini deney ve serüvenleriyle anlatır. Bu mesaj tarihi deyimleriyle ifade edilir, ancak hitabettiği insanın ruhudur. İnsan ruhunun mutlu-mutsuz olaylarını, deneylerini, iniş ve çıkışlarını geçmiş toplumlara ait kıssalar şeklinde canlı ifadelerle anlatır. Bu olaylarda ifade
edilen bizzat bütünüyle ferd ve toplum olarak insan
ruhudur. Kur’an’da tasvir edildiği şekilde tarih sahnesinde görülen bütün şahsiyetler de insan ruhunda bulunan güçleri sembolize ederler. Bundan dolayı
Kur’an, insanın dünyevi varlığı üzerinde geniş bir yorumdur. Kur’an’da anlatılan geçmiş olaylardaki kahramanlar bugün yaşayan insanlardır desek bir gerçeği
ifade etmiş oluruz.
Kur’an bir bütün olarak ele alındığında varlığın bizzat kendisine, Evrene ve Kainat içinde hareket
eden varlıklara benzer. O, evrensel varlığın tüm unsurlarını içerir. İşte bundan dolayıdır ki, O, Müslümanın baştan sona dek hayatını içine yerleştirdiği bir
evrendir.
Metafizik olmaktan daha çok pratik anlamda
Kur’an günlük yaşam dünyamıza tekabül eder. Metafizik anlamda ise Kur’an tüm hilkatin arketipini içerir.
O, her şeyin kendisine göre yapıldığı modeldir.
Kur’an da bir dünya gibi, alem ve kainat gibi
sure ve ayetleri, kelime ve harfleri içinde bir çokluktur. O, bir fikirler, düşünceler, hükümler, tavsiyeler, beyanlar ve düsturlar dünyasıdır. Kur’an bir
anlamda tabiata, Allah’ın yaratılışına tekabül eder.
Bu yüzdendir ki bir tabiat olayını gözlemek, Müslümanı, Allah’ı; O’nun Kudret, İrade, İlim ve Hikmetini hatırlamaya sevkeder. İnsanın hilkatin harikalarına dikkat etmesi ve Allah’ın ayetlerini afakta görmesi gerekir.
Kur’an’ın sunduğu formüllerle Müslümanın ve
toplumun hayatı iç içedir. Bu formüller o kadar yaygındır ki, Müslüman her an onları bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek tekrar eder durur. Sözgelimi her gün yüzlerce defa Allah, Allahü ekber, Elhamdülillah, La İlahe İllallah, Bismillahirrahmanir< 40
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rahim, İnşallah, Maşallah, Sübhanellah vb. kelimelerini söyler dururuz. Bunlar Kur’an kaynaklı dinin
temel kurallarını ifade eden sözlerdir. Bunlara hadis kaynaklı daha
başka sözler de eklenmiş, böylece bu formüller Müslümanın günlük hayatını süsleyen güzel motifler oluşturmuşlardır. Bu Kur’anî
cümleler sayesinde çokluk içinde
dağılan insan hayatı bir anlam kazanır. Rabbisini hatırlatır. Bütün bu
formüller müslümanın ve yaşadığı toplumda Kur’an’ın ve mesajının
varlığının ve sürüp gidişinin açık,
anlamlı, birleştirici delilleridir.
Özetle ifade edecek olursak
şunları söyleriz: Kur’an bir yandan
insanın ameli ahlaki, pratik hayatını yönlendiren kanunun, hukukun
dayanağı, diğer yandan onun entelektüel çabalarına ilham veren bilginin kaynağıdır. O, içinde insanın
doğal ve sosyal muhitinin şekillendirdiği bir evrendir, kâinattır. O,
İslâm’ın merkezî tecellisidir, tezahürüdür, ruhudur. Öylesine bir tecelli ve zuhur ki O’nun elçisi ve insanlara yorumlayıcısı ve açıklayıcısı olarak seçilen insan olmadan
asla anlaşılmayacak… Yaşayışı, ibadeti, ahlaki, bireysel ve sosyal hayatı Kur’an olan Hz. Muhammed’i
(sav) örnek alması, rehber edinmesi gereken Müslümanların bir tek
seçenekleri vardır: Kur’an okumak.
Hz. Peygamberin hayatı ve öğretilerinin tetkikiyledir ki Kur’an’ın
ihtiva ettiği şekilde İslâm Dininin
tüm güzelliklerini tam anlamıyla kavrayabilir, ferd ve toplum olarak arzu edilen amaca ulaşabilir ve
neticede mutluluğa ulaşabiliriz (S.
Hüseyin Nasr, İslâm, İst. 1985; Ş. Gölcük, Allah, Kur’an, Konya, 1990; Konya 1996, Kur’an ve İnsan).
TDV
www.diyanetvakfi.org.tr

2009-2010 eğitim-öğretim döneminde
ülkemizdeki eğitimlerini tamamlayan
Kırgızistanlı öğrenciler bir veda töreni
düzenlediler. Törene Diyanet İşleri Başkanı
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı ve Vakfımız Mütevelli
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı
Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, A.Ü. İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Nedim Serinsu, Kırgızistan
Başkonsolosu Meder Abakirof, A.Ü.
İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri,
Kırgızistanlı, Moğolistanlı öğrenciler
ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende, protokol konuşmaları,
öğrencilerin büyük bir titizlikle hazırladığı
ve büyük bir beğeni toplayan gösterileri
yer aldı.
www.diyanetvakfi.org.tr
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“Biz bu evlatlarımızın her birini
kandil gibi ışığı etrafı aydınlatan
bir vâris olarak,
halef olarak görüyoruz.”

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

İ

slam dinine mensup olmanın büyük bir şeref
olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Rabbimize hamdü senalar
olsun, binlerce hamd ve şükür olsun ki bizi İslam dinine mensup kıldı, İslam diniyle şereflendirdi, Allah’ın
dinine hizmet etmek gibi bir ulvi görevi bize verdi.
Efendimiz Muhammed Mustafa’ya sayısız salat ve selam olsun. O’nun ümmeti olmak gibi bir büyük bahtiyarlığa erdik. Aline, ashabına, bütün peygamberlere sayısız salat ve selam olsun ve biz onların varisi olmakla
iftihar ediyoruz. Onların açtığı hizmet yolundan gidiyoruz, mihrapta, mimberde, kitap okurken, Kur’an öğretirken hep peygamberlerin varisi olmanın onurunu,
itibarını, güzelliğini taşıyoruz.” dedi.
Yurt dışından gelerek ülkemizde ilahiyat eğitimi gören gençleri etrafını aydınlatın birer kandil olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
“Biz bu evlatlarımızın her birini bir kandil gibi ışığı etrafı aydınlatan bir vâris olarak, halef olarak görüyoruz. Fergana Vadisi’nde, Oş İlahiyat Fakültesi ne kadar
güzel, anlamlı duruyor. Ecdadımızın, o büyük alimlerin yetiştiği o topraklarda seksen sene, doksan sene gibi
bir tahribattan sonra, bir ateizmden sonra sizler bizim umudumuzsunuz; evlatlar, gençler. Aradan seksen,
doksan yıl geçti, toprak çorak oldu, kurudu ama Allah
sizin gibi öyle güzel nimetler verdi ki o çorak toprak-
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larda yeniden hayat buldu. İnşallah
siz bu yeni dirilişin öncüleri olacaksınız, yeniden hayat bulmanın rehberleri olacaksınız.” dedi.
İslamiyetin sadece bilgiden ibaret olmadığını ve sadece bilgileri öğrenmek anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “İslamiyet, aynı zamanda o bilgileri içimize sindirmek, o bilgileri ahlak haline getirmek, Peygamber ahlakı ile Kur’an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Bilgimizin yüce, davranışlarımızın çok güzel olması gerekiyor.
Biz bunları hep sizlerde gördük. Her
biriniz, İslam’ın yüce bilgisini, İslamın o yüce ahlakını temsil ediyorsunuz. Ne mutlu sizlere.” dedi.
Öğrencilere, insanlara rehber olmak için yetiştiklerinin farkında olmalarını söyleyen Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Bir İslam kardeşliğini burada yaşamaya başladık. Aynı coğrafyaları asırlarca yaşamış büyük ailenin üyeleri olduğumuzu fark ettik.
Siz, insanlara rehber olmak üzere yetişiyorsunuz. Siz, sadece kendinizi
kurtarmış, İslam’ın bilgisini edinmiş
değilsiniz. Bundan sonra sizin gibi
güzel insanların yetişmesi için rehber olacaksınız. Bu ne kadar büyük,
üstün bir değer, üstün bir meziyet,
haslet, sorumluluk, rütbe değil mi?
Her biriniz, İslamı, Müslümanlığı, 14
www.diyanetvakfi.org.tr

asırlık İslam ahlakını, İslam geleneğinin âdeta mirasçısısınız, öğretmenisiniz. Siz de, sizin gibi güzel çocukları,
evlatları yetiştireceksiniz. O bakımdan da ayrı bir rolünüz, ayrı bir göreviniz var. Bir de köprüler kuruyorsunuz. Burada yetişen her bir öğrencimiz, Türkiye ile Kırgızistan arasında, Türkiye ile Moğolistan arasında
bir köprü görevi görecek; kültür elçisi,
dostluk, kardeşlik elçisi olacak.” dedi.
Kırgızistan, Moğolistan ve Türkiye arasındaki dostluğun, kardeşliğin, bir arada oluşun giderek güçleneceğine inandığını ifade eden Prof.
Dr. Ali Bardakoğlu “Törenin başlangıcında hem İstiklal Marşımızı hem
Kırgız Marşını dinledik; Kur’an’lar
okuduk, beraber dua ettik, beraber
umutlandık, artık bu kalplerimizin,
dualarımızın birleştiğini, ayrılmamak üzere bir araya geldiğini gösteriyor. Allah bu dostluğu, bu birlikteliği daim kılsın.” dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu konuşmasının sonunda öğrencilere
seslenerek “Sevgili gençler on defa
dünyaya gelirseniz yine bu yolu seçin, başka yol yok, bu yolu seçeceksiniz. İslam’ı tanımak, İslam’ı bilmek, Allah’ın dinine hizmet etmek,
insanlara rehberlik etmek. Bundan
daha güzel bir yol var mı? Onun
için, bir defa fakültelerimizi bitiriyoruz. Her biriniz kendiniz gibi
beş, on, yirmi, otuz öğrenci yetiştireceksiniz; ailelere ulaşacaksınız ve
bu ışığı taşıyacaksınız. O çorak topraklara, çorak gönüllere, o kuruyan gönüllere bu nuru, bu hidayeti, bu rahmeti, bu şifayı taşıyacaksınız. Kur’an, şifa ve rahmettir. İşte
o şifayı, o rahmeti, susamış gönüllere, hasta gönüllere siz taşıyacaksınız. Onun için siz artık bizim temsilcimizsiniz; İslam’ın, Müslümanlığın ağır ve onurlu yükünü taşıyorsunuz.” dedi.
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Meder ABAKİROF
Kırgızistan Başkonsolosu

Prof. Dr. Nesimi YAZICI
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

ırgızistanlı öğrencilerin Türkiye’de
eğitim görmelerinden büyük bir
mutluluk duyduğunu ifade eden Meder
Abakirof, bu alanda emeği geçen herkese
teşekkür ederek “Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği adına hepinizi sevgi ve
saygılarımla selamlıyor ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim öğretim
gören Kırgızistanlı öğrencilerimizi hazırlık
sınıfını başarıyla tamamladıklarından dolayı yürekten kutluyorum. Bundan sonra
Kırgızistan’a dönüp eğitim hayatlarını orada devam ettirecek kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bugün burada bu güzide insanlarla bizleri bir araya getirip buluşturan, Türkiye Diyanet Vakfına şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

ğitim hizmetinde bulunmanın büyük
bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Nesimi Yazıcı “Dünyanın neresinde olursanız olun,
bir eğitim öğretim kurumunda, bir eğitim
öğretim hizmetinde bulunmak insanı çok
mutlu ediyor. Bu kardeşlerimiz de coğrafya
olarak uzak bir mekândan aramıza iştirak
ettiler. Ben geçen seneki törenlerinde de bulunmuştum ve bir sene içerisinde kat edilen
yolun, mesafenin büyüklüğü karşısında son
derece büyük bir sevinç duymuştum. Şimdi de aynı sevinci, aynı coşkuyu hissedeceğimiz kanaatindeyim, buna inanıyorum
ve burada Türkiye Diyanet Vakfının desteği, Türkiye Diyanet Vakfını en uygun şartlarda yöneten ve yönlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının hizmetlerini ve
bu hizmet çemberinde Fakültemizin de bir
yer tutmuş olmasından ve hasbelkader şu
sırada da bu fakültenin dekanlığını üstlenmiş olmaktan dolayı son derece mutluyum.”
dedi.
Prof. Dr. Nesimi Yazıcı konuşmasının
sonunda, öğrencilere başarılar dileyerek,
ilahiyat eğitimi alan Kırgızistanlı öğrencilerin tamamının Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde eğitim görmelerini arzu ettiğini söyledi.

K
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Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

T

ürkiye Diyanet Vakfı ve
Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliği ile sunduğu eğitimöğretim faaliyetlerinden birinin
Kırgızistan’ın Osh Devlet Üniversitesi bünyesinde bulunan İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrenciler olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Şerafeddin Gölcük, öğrencilerin aldıkları eğitimle hem İslam dinini yaşayacaklarını, hem de
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İslam dinini anlatacaklarını belirterek “Bu gençlerimiz,
buradan aldıkları bilgiyle, buradan aldıkları davranış özellikleriyle, kendi memleketlerine gidecekler, orada yüce dinimizi hem yaşayacaklar hem de kendi soydaşlarına, kendi dindaşlarına bu dinimizi anlatacaklar. Bu ne büyük bahtiyarlıktır.” dedi.
Kırgızistan denince akla büyük alimlerin geldiğine vurgu yapan Gölcük “Kırgızistan dediğimiz zaman
hemen aklımıza Şemsül Eimme, Büyük İmam Serahsi aklımıza geliyor. Serahsi, Kırgızistan’da Özgen denen bir yerde medfun bulunuyor. Vakfımız şimdi orayı restore ediyor. O büyük fıkıh kitabı Mebsud’un sahibi Serahsi’yi Kırgızlara, belki kendisi hayatta yok
ama canlı olarak onlara takdim ediyor. Ben buradan,
dönecek olan kardeşlerimizin içerisinden yeni Şemsül
Eimme’lerin, yeni Serahsi’lerin çıkmasını bilhassa arzu
ediyorum, temenni ediyorum.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının Kırgızistan’da açtığı ilahiyat fakültesinde İslam dinini anlatmaya ve öğretmeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
“Biz Kırgızistan’da bu dini mübini İslam’ı anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu kardeşlerimiz içerisinden El Uşi,
Kasidetül Emali sahibi, 66 beyit halinde Arapça olarak
kelamı anlatan bu Ali Osman El Uşi’yi aşan, onun gibi
gençlerin yetişmesini bilhassa arzu ediyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük konuşmasının sonunda, gençlere eğitim-öğretim hayatında başarılar dileyerek “Bu genç kardeşlerimize, Kırgızistan’daki hayatlarında da sağlık, afiyetler, başarılar diliyorum.
Kırgızistan’da da başarılı olacaklarına gönülden inanıyorum.” dedi.
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Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

K

ırgızlı öğrencilerin yıl sonu
törenini bir şükür toplantısı
olarak algıladığını belirterek konuşmasına başlayan Ahmet Nedim Serinsu, Kırgızistan’da verilen hizmetin
çok büyük ve önemli olduğuna işaret ederek “17. yılı bitirdik, 18. yıla
girdik. Bu bir şükür toplantısı. Öncelikle Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz.
Çünkü gençliğimde aldığım bir haritayı hiç unutmuyorum, ona sürekli bakıyorum, odama gelen öğrencilere de gösteriyorum. Kırgızistan diye
bir yer yok. Medine-i Münevvere’de
1981 yılında almışım haritayı, İran
baskısı bir dünya haritası. Kırgızis-
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tan yok. Dolayısıyla bu o kadar önemli, o kadar anlamlı, o kadar değerli bir proje ki, her yönüyle 18 yıldır
aksamadan yürüyor. Başkanlığımız, Vakfımız ve Fakültemiz bu oluşan geleneği tatlı dil, güler yüzle sürdürüyor. Cenab-ı Allah’tan niyazım, kıyamete kadar bu müessesenin hayırlı evlatlar yetiştirmede daim olması, baki
olması.” dedi.
Ülkemizde gençlerin dinlerini öğrenmek için bir
çok imkana sahip olduğunu, ancak Kırgızistan’lı gençlerin bu imkana sahip olmadıklarını dile getiren Serinsu “Ülkemizde, aynı yaşta olan gençlerin dinlerini
öğrenmek için çok iyi imkânları var ama bu gençlerin
tek imkânı biziz. Onun için bize öyle sarılıyorlar, bize
öyle tutunuyorlar ki belki hatalarımız varsa onları bile
tebcil edebiliyorlar. Dolayısıyla, bu gençlerden, Osh’ta,
geçen sene, 23 Temmuzdaki seçim töreninde aldığım
sözü bir kere daha onlara hatırlatmak istiyorum. Onlar şu sözü vermişlerdi: Allahımızı çok seveceğiz, Sevgili Peygamberimizi örnek alacağız, anamıza babamıza
hürmet edeceğiz ve Kırgızistan’a hizmet edeceğiz. Gençler, lütfen bu sözünüzü unutmayın.” dedi.
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, gençlere seslenerek “Sevgili gençler size harcanan emekler hiçbir
zaman boşa çıkmadı. Mevzuat gereği fakültemizden
uzaklaştırılan öğrenciler dahi bizim emeğimizi hiçbir
zaman inkâr etmediler. Dolayısıyla bu emeğe, Oş İlahiyat Fakültesine lütfen sahip çıkın, ülkenizi çok sevin, çünkü bu sizin sınav sorunuz. Ülkenizin yaşadıklarını bizden daha iyi biliyorsunuz. Eğer bu sözü tutabilirseniz, ülkeniz çok daha iyiye gidecek. Gittiğinizde
taşına toprağına selam götürün, ailelerinize selam götürün. Cenab-ı Allah yolunuzu açık eylesin, karşınıza
hayırlı insanlar çıkarsın. Hepinize mutluluklar diliyoTDV
rum.” dedi.
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Prof. Dr. Bünyamin ERUL

“Ey Peygamber!
Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve izniyle Allah’a davetçi ve
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”
(33/45-6)

K

ur’an vahyinin ilk defa
indirilişinin 1400. yıldönümünü idrak ettiğimiz 2010
yılı Kutlu Doğum haftası, Kur’an
ağırlıklı temalarla kutlanmaktadır. Aslında bu, sadece ilk vahyin inişinin değil, risalet görevinin de başlangıcını ifade etmektedir. Zira Mekke’de geçirdiği kırk yıllık bir hayattan sonwww.diyanetvakfi.org.tr

ra, Hira’da inzivaya çekildiği günlerde aldığı ilk vahiylerle birlikte Muhammed b. Abdullah, Allah tarafından “Rasûl” olarak görevlendirilmiş
ve “Rasûlullah” olmuştu.
Bu yazımda Sevgili Peygamberimizin risalet görevini en kapsamlı bir şekilde ortaya koyan Ahzab
Suresi’ndeki iki ayet-i kerimeyi tahlil etmeye çalışacağım.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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1. Şâhit/Şehît

Bu ve diğer ayetlerde zikredilen (48/8, 2/143, 22/78)
Hz. Peygamber’in “şahit olma” vasfıyla ilgili olarak birçok tefsirde “İnsanların dünyada yaptıklarına, O’nun
ahirette yapacağı şahitlik” anlamı verilmiştir. Bazı ayetlerde gerçekten bu durum anlatılmaktaysa da (4/41,
16/89) yukarıdaki ayette sözü edilen Rasûlullah’ın “şahit oluşu”, dünya ile ilgilidir ve kendisine risaletin verilmesiyle birlikte, hâl ile tebliğ niteliğinde icra ettiği önemli bir misyondur. Buna göre, “şahit olma”, hemen risaletin akabinde, (73/15) müjdeleme ve uyarma
görevlerinden de önce gelen ve insanların Allah’a ve
Rasulü’ne inanmalarında büyük rolü olan bir durumdur. Buna biz tutarlılık da diyebiliriz.
Buna göre O, bir Rasul olarak, hakkın, vahyin
şahididir, tanığıdır. O, risalet öncesi ve sonrası örnek
şahsiyetiyle, bizatihî ilahî mesajın, risaletin en büyük
delilidir. Şahit olarak göndermenin anlamı, dünyada onlar için hem söz, hem de eylem ile hakka işaret etmesidir. Hz. Peygamber, bütün insanlara sunmak üzere görevlendirildiği şeyleri, önce kendi nefsinde uygulayarak göstermeli, çevresindeki insanlara
örnek ve model olmalıdır. O’nun karakter ve davranışları, davetinde ne kadar samimi olduğuna şehadet
etmelidir.

2. Müjdeci

Hz. Peygamber’in şahitlik vasfından sonra zikredilen bir vasfı da, müjdeci oluşudur. (25/56, 10/12, 48/8,
35/24, 11/3, 5/19, 17/105, 34/28)
Birçok ayette Hz. Peygamber, inanıp dürüst iş yapanlara, müminlere, sabredenlere, mütevazilere, iyiliksever kimselere Allah’ın çeşitli mükafatlarını müjdelemekle emrolunmuştur.
Şüphesiz, insanlara ümit aşılama, onlara aşk, şevk
ve heyecan bahşederek motive etme gibi önemli birçok yönü olan müjdeleme, Hz. Peygamber’in hem
bizzat yaptığı, hem de ashabına emir buyurdukları
önemli bir yöntemdir:
“Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın!”1
İnsanlara güler yüzle, tatlı sözle, yapıcı bir üslupla,
teşvik ederek, iyiyi, güzeli, mükafatı göstererek anlatabilmek, eşyaya olumlu bakabilmek, “müjdeleme” şeklindeki görevini ve bunun arkasındaki ahlâki yönünü
ifade etmektedir.
< 48
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3. Uyarıcı

Hz. Peygamber’in risalet misyonunda, önemli görevlerinin başında “inzâr” yani uyarma vazifesi gelmektedir. (25/56, 10/12, 48/8,
35/24, 11/3, 5/19, 17/105, 34/28)
O, insanları avutan değil, akibetleri konusunda uyaran, uyandıran bir
elçidir.
Başlangıçta sadece yakın akrabalarına yönelik olan bu uyarma
görevi, bilahare bütün Mekke’ye ve
çevresine, nihayet Kur’an’ın ulaştığı herkese yöneltilmiş, böylece Hz.
Peygamber, insanları Kur’an ve azab
günü ile uyarmıştır.
İbn Abbas’ın anlattığına göre
bu ayetler inince Hz. Peygamber
birgün Safa Tepesi’ne çıkıp bütün
Kureyş’e seslenir:
- “Ne dersiniz, size şu dağın arkasında (sizinle savaşmak üzere düşman) atlılar bekliyor diye
haber versem, bana inanır mısınız?” Onlar:
- “Evet, zira biz senden hiç yalan
işitmedik” derler. Bunun üzerine O:
- “Öyleyse haberiniz olsun ki ben,
şiddetli azap öncesinde size gönderilmiş bir uyarıcıyım. Allah bana en yakın akrabalarımı uyarmamı emretti. Bilin ki
“Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur” demeniz dışında benim size
ne dünyada bir menfaatim, ne
de ahirette bir nasibim dokunur!” buyurur.2
Yine Hz. Peygamber bu misyonunu, şu nefis teşbih ve temsiliyle
şöyle anlatır:
“Benim ve Allah’ın beni gönderdiği misyonun misali, bir topluma
gelip ‘Ben çıplak uyarıcıyım, düşman
ordusunu gözlerimle gördüm. Derhal
kaçın! Kaçın!” diyen kimsenin misawww.diyanetvakfi.org.tr

line benzer. O toplumdan bir kısmı,
onun bu uyarısına itaat etmiş ve geceleyin sessizce kaçıp kurtulmuş; bir
kısmı ise onu yalanlamış ve sabahleyin gelen ordu tarafından helak edilmiştir. İşte bana itaat edip, getirdiğime tâbi olan kimsenin misali ile
bana isyan edip getirdiğim hakkı yalanlayanın misali buna benzer.”3

4. Davetçi

Risaletin veriliş sebebi ve bir
Rasul’ün en büyük görevi, insanları Allah’a davet etmektir. O, insanları davet ettiği bu dini, kendi heva
ve hevesiyle ortaya atmadığı gibi,
kendi çıkarları için de ihdas etmiş
değildir. O bunu tamamen Allah’ın
izni ve iradesi doğrultusunda yapmış ve Allah’a davet etmekle görevlendirilmiştir.
Rahmet Peygamberi, çevresindeki herkesin hidayete kavuşması
ve kurtuluşa ermesi için davet görevinde o kadar ısrarlı ve hırslı bir
çalışma yürütmüştür ki neticede bu
yüzden “İnanmıyorlar diye neredeyse
kendini parçalayacaksın!” şeklinde
birkaç defa Allah’ın itabına/azarına
uğramıştır. (33/46, 80/1-2, 26/3-4,
18/6, 16/37, 35/8, 8/67-9)
Ayrıca davet çalışmaları esnasında müşriklerin her türlü olumsuz tepkilerine karşı daima sabırlı olması da istenmiştir. Şüphesiz vahyin güdüm ve gözetiminde devam eden davet çalışmalarında, Rabbânî ve nebevî bir stratejinin takip edildiği görülür. Allah
ve Rasûlü’nün insanlara yönelttiği davet, onlara hayat vermektedir.
(8/24) Hz. Peygamber’e, Rabb’inin
yoluna hikmet ve güzel öğütler ile
davet etmesi, insanlarla en güzel
bir tarzda mücadele etmesi emredilmiş (16/125), o da bu emre uywww.diyanetvakfi.org.tr

gun olarak insanları Allah’a basiretle davet etmiştir
(12/108).
O’nun hedefine ulaşmak için takip ettiği bu merhaleler, kullandığı vasıtalar ve ortaya koyduğu metodlar, gerek sahabe için, gerekse bütün davetçiler için en
güzel davet yöntemini ve ideal bir pratiğini oluşturur.

5. Aydınlatıcı Bir Kandil

Bilindiği gibi, Kur’an’da İslam ile küfür “nur” ile
“zulumât”, yani aydınlık ve karanlıklar olarak ifade
edilmiştir. İşte Hz. Peygamber Allah’ın nurunu yaymak, çevresindeki karanlıkları bu nur ile aydınlatmak
ve nihayetinde onu tamamlamak ile görevlendirilmiştir. O, Allah’ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmakta ve onlara dosdoğru yolu göstermektedir. (5/16, 57/9)
Hz. Peygamber bu misyonuyla bir kandili temsil eder. O, münevver olduğu gibi, münevvirdir de. O
sadece kendi zamanındaki insanlara, civarına, yakın
çevresine ışık tutmuş değildir. O, bütün beşeriyeti aydınlatmakta, onlara yol ve ufuk göstermektedir.
Göç ettiği Yesrib’i İslam’ın nuruyla nurlandırmış
ve orayı kısa sürede “el-Medinetu’l-Munevvere” yani,
“Allah’ın diniyle aydınlanmış şehir” haline dönüştürmüştür.
Onun tutmuş olduğu ışık, vefatından sonra da sürekli yayılmış, hâle hâle bütün İslam alemini aydınlatmış, 15 asırdır aydınlatmaya devam etmektedir. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki içinde yaşadığımız
modern cahiliyyede özelde Müslümanlar, genelde bütün beşeriyet bu nebevî meşaleye her zamankinden
daha fazla muhtaçtır.
Aslında Hz. Peygamber’in risalet görevini anlatan
bu ayet-i kerime, O’nun şahsında biz Müslümanlara
da aynı sorumluluklar yüklemektedir. Buna göre bizler de tıpkı O sevgili rehberimiz gibi, tutarlı ve örnek
bir şahsiyet olmak, davet ederken müjdeleyen bir anlayışı öncelemek ancak yeri ve zamanı geldiğinde uygun bir üslupla uyarmak, insanları Allah için ve sadece
O’na davet etmek ve nihayet çevremizi daima aydınlatTDV
ma gayreti içerisinde olmak durumundayız.
1
2
3

Buhari, İlim 11, I. 25.
Buhârî, Tefsir 26 / 2, VI. 16-7; 111 / 1, VI. 94-5; Muslim, Îman
355, I. 194; İbn Sa’d, Tabakat, I. 200.
Buhârî, Rikak 26, VII. 186; Buhârî, I’tisam 2, VIII. 140; Muslim,
Fedail 16, II. 1788-9.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

49 >

T

ürkiye Diyanet Vakfı Kadın
Faaliyetleri Müdürlüğü tarafından Kur’an’ın nüzûlünün 1400.
yılı münasebetiyle Kur’an ve Kadın
konulu bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyumun açılış programına TBMM Kadın ve Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal
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Akşit, Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Prof. Dr.
Şerafeddin Gölcük, Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme, İLKSAY Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Saim Yeprem, Ankara Müftüsü Mustafa Hakkı
Özer ile çok sayıda vatandaşımız katıldı.
Sempozyumun açılış töreninde Güldal Akşit, Prof.
Dr. Şerafeddin Gölcük, Süleyman Necati Akçeşme ve
Ayşe Sucu birer konuşma yaptılar.
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Güldal AKŞİT
TBMM Kadın ve
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

İ

slam’da; insan olmaları bakımından bakıldığında erkek ile kadın arasında herhangi
bir ayrımın söz konusu olmadığını
söyleyerek konuşmasına başlayan
Güldal Akşit, bunu, ilim adamlarının da bu şekilde yorumladığını belirterek “Her ikisi de eşit derecede Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına muhataptır; kadın da, erkek
de. Erkek olsun, kadın olsun, bütün insanlar yeryüzünü imar etmek
ve orada Allah’a kulluk etmekle yükümlüdürler.” dedi.
İslam’da insanlık ve Allah’a kulluk bakımından kadın ile erkek
arasında bir fark bulunmadığı gibi,
temel hak ve sorumluluklar açısından da kadın – erkek ayrımı bulunmadığına dikkat çeken Güldal
Akşit, dinimizde erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetlerin aynı derecede kadına da tanındığını belirterek “Bunu göre, yaşama, maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliştirme, kişi hürriyeti ve güvenliği, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyeti, mülkiyet ve tasarruf hakkı, meşru vasıta ve yollardan faydalan-

www.diyanetvakfi.org.tr

mak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı ve savunmada bulunma,
kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele
görme hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, evlenme ve aile
kurma hakkı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel
haklar bakımından kadın ile erkek arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir.” dedi.
İslam dininde kadınlara yeterli değer
verilmediği, kadın – erkek eşitliğinin bulunmadığı şeklinde iddiaların ortaya atıldığı ve buna delil olarak da kadınların
mirastaki payları ve şahitliğinin gündeme
getirildiğini belirten Güldal Akşit “Aslında bir hukukçu olarak ifade edeyim, bu
hakikaten İslamiyet’teki miras şekli bence çok daha adil bir şekil. Ama maalesef
olaya farklı bir açıdan bakan kişiler, bunu
bir adaletsizlik ve eşitsizlik olarak niteliyorlar. Kaldı ki, dinimizin temel kaynağı
olan Kur’an ve sünnete bakıldığında, durumun böyle olmadığı da açıkça görülüyor.” dedi.
İslam’a göre kadın ve erkeğin eşit ve
birbirini tamamlayan varlıklar olduğunu
dile getiren Güldal Akşit, “Gerek var oluş
bakımından, gerekse dinî sorumluluk, hukuki ehliyet, temel hak ve hürriyetler bakımından ilkesel bazda kadın – erkek ayrımı söz konusu değildir. Ancak, kadının konumunun belirlenmesinde bu ilkesel
esasların yanı sıra, İslam’ın doğup geliştiği toplumlardaki sosyal ve kültürel çevre,
özellikle ataerkil aile yapısı etkili olmuştur. Bu durum, İslam toplumlarında farklı
kadın anlayışlarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.” dedi.
Kadına hiçbir değerin verilmediği,
kız çocuğuna sahip olmanın utanç verici bir durum olarak kabul edildiği, bu
nedenle bazen kız çocuklarının diri diri
toprağa gömüldüğü bir dönemde İslamın; davetin başladığı ilk yıllarda, kadını muhatap olarak kabul ettiğini ve bu
konuda kadın – erkek arasında herhangi bir ayrım yapmadığını belirten Güldal
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Akşit “Ali İmran Suresi’nin 195’inci ayetinde geçen ‘sizler birbirinizdensiniz’, Tevbe Suresi’nin 71’inci ayetinde geçen ‘Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar’, Bakara Suresi’nin
187’inci ayetinde geçen ‘Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.’ ifadeleri
kadın ile erkeğin birbirine denk ve birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu vurgulamaktadır.” dedi.
Hazret-i Peygamberin Medine’ye hicret ettiğinde erkeklerden olduğu gibi kadınlardan da biat aldığına dikkat çeken
Güldal Akşit “Bu sosyal ve dinî hayatta
hak ve sorumluluk açısından İslam dininde kadın ile erkek arasında bir ayrım olmadığını göstermektedir. Mücadele Suresi, örnek Müslüman kadının siyasi otorite
nezdinde hakkını elde edebilmek için gösterdiği çabaları anlatan bir suredir. Siyasi
otoritenin itirazlarına rağmen kadın haklı davasında ısrar etmiş, uğradığı zulmü
Allah’a şikâyet etmiştir. Bu kadının haklarını elde edebilmek için gösterdiği örnek
gayret ve çaba, Allah’ın takdirine mazhar
olmuştur.” dedi.
İslam dininde, yaratılıştan gelen fizyolojik ve psikolojik farklılıkların ötesinde kadın – erkek arasında bir ayrımın yapılmadığını, Allah katında bir insan ve kul olarak her ikisinin de eşit olduğunu ifade eden Güldal Akşit, Kur’an-ı
Kerim’in, kadın ile erkeğe eşit olarak hitap ettiğini dile getirerek “Dinî yükümlülüklerde, ibadetlerde, ahlaki değer ve faziletlerde kadın – erkek arasında bir fark
bulunmamaktadır. İslam’da insanlar arasındaki tek değer ölçüsü takva yani Allah
korkusudur. Saydığım örnekler dışında,
kadınla ilgili daha pek çok konu Kur’an’da
ele alınmış bulunmaktadır.” dedi.
Sempozyuma katılacak tebliğcilerin
bu konularda daha detaylı bilgi vereceğini belirten Güldal Akşit konuşmasının
sonunda, “Bu kadar yüce bir dinin mensubu olmak, hepimiz için, tüm Müslüman kadınlar için Allah’ın bir lütfüdür.”
dedi.
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Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
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Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

ünya hayatında kadının
önemli bir konumunun
bulunduğunu ve erkeksiz bir kadının, kadınsız da bir ereğin düşünülmesinin yanlış olduğunu belirterek
konuşmasına başlayan Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük “Hepimiz bir noktada bir annenin çocuğu olarak birleşiyoruz. Bu ilk anne, ilk kadın
Hazret-i Havva Validemizdir. Hepimiz o kadının rahmi maderinden
gelmişiz, orada birleşiyoruz. Dolayısıyla, hayatın başlangıcında bir kadın var. Dolayısıyla, Allahü Teâlâ
bu âlemi kurarken, bu âlemi düzenlerken erkeğin yanında kadının olmasını irade buyurmuş. Kadınsız bir
hayat olmaz. Hepimiz bu anlamda
zevil erhamız. Burada sorunlarımızı konuşurken, aynı ailenin çocukları olarak meselelerimizi ortaya koyacağız.” dedi.
Tarihin seyri içerisinde pek çok
kavimlerin gelip geçtiğini belirten
Şerafeddin Gölcük “En son olarak
Mekke’den, içimizden birisini peygamber olarak gönderdi. Bu peygamber de, şu anda ümmetin içerisinde sünnetiyle yaşıyor. Dolayısıywww.diyanetvakfi.org.tr

la her gün mutlaka Peygamber efendimizin bir sünnetini ihya etmek suretiyle O’nunla beraber oluyoruz.”
dedi.
Resulullah Efendimizin, kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra davet ettiği ilk kişinin
yine bir kadın olduğunu ve bir kadından destek gördüğünü dile getiren Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük,
“Ne zamana kadar? Hazret-i Hatice
Validemiz bu dünyadan ayrılıncaya
kadar. En büyük destek kendisinden
geldi, başlangıçtan itibaren sonuna
kadar. Zengin bir hanımefendi olan
Hazret-i Hatice, bütün varını, bütün
zenginliğini Hazret-i Muhammed’in
başarısı için yok etmiştir, harcamıştır. Evet, o bir kadındı. Dolayısıyla, o kadının gayreti, o kadının
Peygamber Efendimizi desteklemesi
onun görevini rahatça ifa etmesinde
büyük rol oynamıştır.” dedi.
Kendisine göre kadın sadece
bir anne olmadığını, aynı zamanda herkese göre kadının babaanne, anneanne, teyze, hala ve kız evlat olduğunu söyleyen Gölcük “Şöyle düşünürüm: Sizler onlardan birisisiniz, mutlaka bu saydığım vasıflardan, niteliklerden birisi mutlaka üzerinizde var. Ben kadını böyle
görüyorum. Dolayısıyla kadın meselelerinin halli için de bu noktadan hareket edelim diyorum. Hiçbir kimse, annesinden daha aziz bir
varlık tanımaz. Anne, en iyi yemeği
pişiren kadındır, kendisine en yakın
varlıktır çünkü biz onun rahminden çırılçıplak olarak dünyaya geldik. O anne beni önce sarıp sarmaladı, ondan sonra göğsündeki sütten, dünyanın en temiz gıdası olan
sütünden içirerek benim yaşamamı
sağladı. Eştir kadın, ben kendi eşime nasıl bakıyorsam, bütün kadınları aynı şekilde değerlendirmek durumundayım. Ben kızıma nasıl bawww.diyanetvakfi.org.tr

kıyorsam, bütün kız kardeşlerime aynı şekilde bakmak
durumundayım.” dedi.
Kur’an’ın, evrensel bir mesaj olduğunu ve Hazret-i
Muhammed’in son evrensel peygamber olduğunu belirten Şerafeddin Gölcük “Altını çizerek söylüyorum, O’ndan önceki hiçbir peygamber bütün insanlığa gönderilmiş peygamber değildir. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ‘kâffeten lin nas’ diyor Kur’an-ı Kerim, kendisi de öyle buyuruyor. Dolayısıyla Peygamber’in getirdiği mesaj evrenseldir. Problemlerimizi halletmek için Kur’an’a gittiğimizde, bizimle beraber yaşayan Resulullah’a gittiğimizde zannediyorum problemleri halletme hususunda önümüzde canlı
bir kaynak bulacağız, dolayısıyla kendimizi daha rahat
hissedeceğiz. Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifleri var, onu hatırlatarak bitirmek istiyorum: ‘Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz, güzel koku ve kadın.’ Altını çizerek söylüyorum,
buradaki kadın annedir, buradaki kadın kızdır, buradaki kadın eştir, buradaki kadın babaannedir, anneannedir, teyzedir, haladır. Dolayısıyla, sevilmesi gereken,
elinin öpülmesi gereken kadın budur. Bir başka anlamda pek çok kişi bunu değerlendiriyor. İnancım şudur ki:
Benim Büyük Peygamberim, o anlamda bir söz sarf etmemiştir. O zaten neslin devamı için tabiî bir şey, doğal bir şey.” dedi.
Peygamber Efendimizin kızı Fatıma’yı çok sevdiğini ve sık sık evine ziyarete gittiğini belirten Şerafeddin Gölcük “Çünkü kızının mutluluğunu görmek istiyordu. Gidiyor, orada oturuyor, dinleniyordu.
Kızı Fatıma, O’nun değer verdiği büyük bir varlıktı.
O’nun mutluluğu kendi mutluluğudur değerli kardeşlerim. Allah, bu Peygamber’i ve onunla beraber evrensel mesajı olan Kur’an’ı bizim mutluluğumuz için
yeryüzünde rahat bir hayat yaşamamız için göndermiştir. Şöyle bakalım diyorum: Eğer Allah tarafından,
eğer Kur’an tarafından, eğer Hazret-i Muhammed tarafından meselelere bakar isek çok çözüm bulabiliriz ama bulunduğumuz noktadan Allah’ı hâşâ ayağımıza getirmek istiyorsak, Kur’an’ı istediğimiz gibi bugünkü birtakım konuları esas alarak yorumlamak istiyorsak, Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’ın sünnetini de kendi şahsi mütalaamızı esas kabul ederek anlatmak istiyorsak, biraz sıkıntıya düşeriz diye düşünüyorum.” dedi.
Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük konuşmasının sonunnda sempozyumda bu konuların daha detaylı ele
alınacağını belirterek sözlerini tamamladı.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Süleyman Necati AKÇEŞME

K

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü

adınsız bir hayatın söz konusu olamayacağını belirterek konuşmasına başlayan Süleyman Necati Akçeşme “Kadın erkeğin yarısı. Yine hocalarımızdan
öğrendiğimiz kadarıyla, Hazret-i
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Adem, Hazret-i Havva yaratılıncaya kadar huzura ermedi diye biliyoruz. Onun için kadınsız bir hayat,
kadınsız bir dünya söz konusu değil.
O bir ana, o bir eş, o bir kız olduğuna göre, üzerinde konuşacağımız
herhangi bir şey olduğu kanaatinde
değilim. Bir elmanın iki yarısı.” dedi.
Kadının önemli bir varlık olduğuna işaret eden Süleyman Necati Akçeşme konuşmasının sonunda “Aslında Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed (sav)
Efendimiz’in şu sözü dahi kadını bütünüyle ifade ediyor ‘Cennet anaların ayağının altında.’ Hepimizin
dünya hayatında, hayatımızı cenneti kazanmak için organize ettiğimizi veya hayatımızı öyle yaşamayı
düşündüğümüz bir nimeti, bir kadının, bir ananın ayağının altına sermesinde kadının büyüklüğünü herhalde ifade eden başka bir söz yoktur diyorum.” dedi.
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Ayşe SUCU
Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü

D

iyanet İşleri Başkanlığının; milletimizin inancına, kültür ve medeniyetine kaynaklık eden Kur’an-ı Kerim’in insanlığa
sunduğu rahmet yüklü mesajlarının
bütün toplum kesimleriyle paylaşılması, getirdiği değerlerin anlaşılması ve yaşanması için yüksek düzeyde bir bilinçlilik meydana getirmek
düşüncesiyle, 2010 yılını vahiy yılı
ilan ettiğini belirterek konuşmasına
başlayan Ayşe Sucu, bu çerçevede
Kur’an’ın kadına bakış açısını ele almak düşüncesiyle de Kur’an ve Kadın konulu sempozyum düzenlediklerini söyledi.
Kur’an’ın kadına bakış açısı yönünden, alimler tarafından bu güne
kadar yüzlerce farklı bakış açıları
oluşturulduğunu bundan sonra da,
Yüce Rabbimizin insanlığa son mesajı olan Kur’an’ı anlamaya yönelik
çalışmalar yapılacağını ifade ederek “Burada ısrarla altını çizmemiz
gereken nokta, Kur’an’ı insanımızla
buluştururken, hayata rağmen değil,
hayatla, hayatın içinden ve hayata
paralel bir bakış açısını öncelememiz
gerektiğidir.” dedi.
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Kadın konusunda; yaşadığımız tarihi süreç içerisinde elde edilmiş kazanımların göz ardı edilmeyeceğini belirten Ayşe Sucu “Ancak, nereye geldiğimizi, bakış açılarımızı ve eylemlerimizi İslam’ın otantik, orijinal kaynaklarına başvurarak hayatın gerçekleri karşısında yeniden gözden geçirebilir ve onları hayatla yeniden sınayabiliriz.” dedi.
Sosyal gerçeklikler göz ardı edilerek meseleler ele
alındığında, farklı kanaatlerin gerçek hayatla örtüşmediğini, son din ve hak din olan İslam’ın evrenselliği ile Müslümanların zihinlerini besleyen kültürün zaman zaman çeliştiğini söylemenin mümkün olduğunu
ifade eden Ayşe Sucu “Bu kültürün de tahlil edilmesi,
bunu yaparken de gerek insanlığın geldiği nokta ile gerekse, Kur’an’ın insan için olgunlaşma hedeflerinin gerçekleşmesi bağlamında nerede olduğu mukayese edilerek sorgulanmalıdır.” dedi.
İlk emri “oku” olan bir kitabın doğru anlamayı ve
doğru yorumlamayı amaçlamasından daha doğal bir
şey olamayacağına dikkat çeken Ayşe Sucu, kadını ve
erkeğiyle, Kur’an’ın muhataplarından öncelikli talebinin bu olduğunu söyledi.
Var oluşumuzu anlamlandıracak, kendimizi bize
tanıtacak, bizi hakikate açacak bir Kur’an’i açılımdan
veya vahyi yeniden anlamaya ve yorumlamaya yönelik bir bilinç seferberliğinden söz edilebileceğini söyleyen Ayşe Sucu “Eskilerin istikşaf dedikleri açınsama,
Kur’an’î yolculukta, insan- Kur’an arasında bir karşılıklılık içinde yolculuk yaptıracaktır insana hiç kuşkusuz. Modern insanın tam da buna ihtiyacı vardır diye
düşünüyorum. Batı dillerinde vahiy, revelation; ortaya koyma, açığa çıkarma, keşif vb. anlamlara geldiğini düşünürsek, pek çok açılımın, iç ve dış dünyamızda
olabileceğini söylemeliyiz. Afakî ve enfüsî deliller de bu
olsa gerektir.” dedi.
Kur’an’ı, anlamaya çabalamanın aslında hakikatin insana açılmasını sağlamak olduğuna işaret eden
Ayşe Sucu “Bir başka ifadeyle, kendini O’na, O’nu kendine açmaktır. Başkanlığın ilan ettiği Kur’an yılı belki
her yüzyılın insanının, bana bu mesaj, bu gün ne diyor sorusunu sormak ve hakikate açılmak noktasında
son derece önem taşımaktadır. Dolayısıyla tarihin akışı
içinde vahyi yeniden okumak ve anlamlandırmak bir
gerekliliği, bir mecburiyeti beraberinde getirmektedir.
Diğer bir husus, muhatap varlığın iki parçasından biri
olan kadının, Vahiy iniş sürecinde, başlangıcından sonuna kadar üstlendiği rol, belki en az konuşulan konulardan biri olarak duruyor.” dedi.
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Kur’an’a ilk iman edenin bir kadın olmasının bir tesadüf olmadığına dikkat çeken Ayşe Sucu “Hz.
Peygamber ‘Kimse bana inanmazken o inandı’ diyerek Allah’ın elçisinin insanların en hayırlısı olarak taçlandırdığı Hz. Hatice’nin belki adım adım, an be an izlenmesi ve
anlaşılması bizi bekliyor. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen,
Hz. Muhammed’in ahlakını soranlara; ‘Kur’an ahlakı’ vurgusunu yapan
da yine bir kadındır. O Hz. Ayşe’dir.
Onca sahabenin içinden bunu anlayabilenin ve anlatabilenin bir kadın
oluşu, üzerinde düşünülmesi gereken
önemli bir ayrıntıdır. Peygamberimizin hayatından rivayet edilen hadislerin pek çoğu yine bir kadının damgasını taşımaktadır. Hatta pek çok
rivayeti ilk tashih de, yine bir kadına nasip olmuştur.” dedi.
Yaratılmışların en güzeli olan
insanın iki asli unsurundan birini
öne çıkarmak için bunları söylemenin doğru olmadığını da söyleyen
Ayşe Sucu “Ancak asli unsurun biri
ile ilgili tarih boyunca yaşanmışlık-

lara baktığımızda, ciddi sıkıntıların
ve sorunların var olduğunu görüyoruz. Günümüzde yapılan dini tartışmaların çoğu zaman, başörtüsü başta olmak üzere, kadın üzerinden yapılıyor olması, konuşulanların açıklığa kavuşturulamaması, farklı görüşlerin konuşulmasından bile kaçınılması, hatta bazı konularda son
derece muhafazakâr bir tutum sergilenmesi, problemlerin devam ettiğinin göstergesidir diye düşünüyorum.”
dedi.
Kadının, değeri bilinmesi gereken bir değer olduğunu ifade eden
Ayşe Sucu “Şurası bir hakikat ki,
insanın iki veçhesinden birini geride bırakmak, görmezden gelmek,
küçümsemek ve hatta aşağılamak
Kur’an’ın getirdiği dünya görüşüyle
taban tabana zıttır.” dedi.
Ayşe Sucu konuşmasının sonunda sempozyumu düzenlerken
hassasiyetle üzerinde durdukları hususun dini söylemlerde kadından
kadına akışı sağlayabilmek ve kadın
bakış açısını öne çıkarmak olduğuTDV
nu söyledi.

u Açılış töreninin ardından Prof. Dr. M. Said Hatiboğlu tarafından “Kur’an ve Kadın” konulu bir konferans verildi. Konferanstan sonra beş oturum ve bir değerlendirme oturumu şeklinde düzenlenen sempozyuma geçildi.
u Sempozyumun birinci oturumunda “İslamiyet Önceki Kadın Algısı”, ikinci oturumunda, “Kur’an’da Kadın Tipolojisi”,
üçüncü oturumda “Kur’an Bağlamında Hak ve Sorumluluklar”, dördüncü oturumda “Günümüz Kadın Sorunları”, beşinci oturumda da “Sorunların Çözümünde Kur’an” konuları
ele alındı.
u Sahasının uzmanlarının katıldığı Sempozyumda sunulan tebliğ ve müzakereler daha sonra kitap haline getirilerek yayımlanacaktır.
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M

ülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Kahramanmaraş Müftülük hizmet binası düzenlenen bir törenle
hizmete açıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Vali Mehmet Niyazi Tanılır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cafer Tatlıbal, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, KSÜ Rektörü
Prof. Dr. Nafi Baytorun, İl Müftüsü Bekir Gülce, Gaziantep Müftüsü Ahmet Bulut, KASİAD Başkanı Abdulkadir Kurtul,
AK Parti İl Başkanı Fatih Mehmet Erkoç,
MHP İl Başkanı Mustafa Bastırmacı, din
adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı, ve
Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan
törende Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile İl
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Gülce birer konuşma
yaptılar.

www.diyanetvakfi.org.tr
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“Bizim inancımızda;
inancı, kimliği, kişiliği
ne olursa olsun
insana insan olduğu için
saygı göstermek vardır.”

Y

üce Mevlanın milletimizi
birlikten beraberlikten, gönül
dünyamızı huzurdan, ailemizi saadetten mahrum bırakmasın
dualarıyla konuşmasına başlayan
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Her şeyin
başı o huzur içerisinde görevini yapmış olmanın, Rıza-i Baliğ’e uygun
yaşamış olmanın onuru ve itibariyle bu hayatı yaşayabilmek ve geride
güzel eserler bırakabilmektir.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının
milletimize doğru bilgiye dayalı;
bütün toplumu kucaklayan, sevgi,
saygı ve hoşgörü esaslı bir din hizmeti ve dinî bilgiyi sunmanın gayreti içerisinde olduğunu belirten
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Sadece
din hizmeti değil aynı zamanda bu
hizmetin doğru, sağlıklı, dinî bilgiye
dayanması gerekiyor. Bunun için de
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilahiyat fakültelerimiz ile ilim üreten
kurumlarımız ile çok sıkı verimli işbirliği içerisindeyiz.” dedi.
Bugün dünyaya baktığımızda, bazı çevrelerce dinin yanlışları
onaylatıcı olarak algılandığını ifade
eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Bir
unsurun bir türlü rahat bir zemine
oturmadığını, kimi çevrelerce dinin
< 58
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Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
yanlışları onaylatıcı olarak algılandığını, özellikle Batıda kimi çevrelerce dinin ve dindarlığın önemli bir risk
alanı olarak görüldüğünü ve hep güvenlik penceresinde bunun ele alındığını görüyoruz. Beyhude korkular
ve vehimler üretildi ve İslam dünyasının da bu konuda yapması gereken ödevler var. İslam dünyasının da
dikmesi gereken sökükleri, temizlemesi gereken kirlilikleri var. Bunu da biz ancak kınayarak, kızarak, dışlayarak değil, insanımıza doğru dinî bilgiyi ve doğru din
hizmetini sunarak yapabiliriz. Ayrıştırmanın, kızmanın, eleştirmenin insanları kırmaktan ve daha uçlara
itmekten başka bir anlamı olmuyor.” dedi.
Bugün İslam dünyasında sağlıklı kurumların olmamasından dolayı çeşitli sıkıntıların yaşandığına
dikkat çeken Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Bugün komşularımızla ve İslam dünyasında yaşanan sorunların biri de sağlıklı dinî bilgiyi üreten ve bu bilgiyi hizmete dönüştüren istikrarlı din kurumlarının olmayışıdır. İstikrarlı ve Diyanet İşleri Başkanlığına benzer, ilahiyat fakültelerimize benzer, bizim dinî geleneğimize
benzer bir çizginin bu ülkelerde henüz kurulmamış olmasıdır. Hâlbuki ben iki gün önce Balkanlardaydım,
Kosova’daydım. Orada Osmanlının o bereketli, asırlarının bıraktığı izin sonucu olarak gerçekten istikrarlı,
hoşgörüye dayanan, müsamahaya dayanan, karşılıklı
sevgiye, saygıya dayanan bir önemli dinî geleneğin teessüs ettiğini… Bugün insanların hepsinin tek bir ağızdan, bizi niçin yalnız bırakıyorsunuz, yüz senedir neredesiniz, bize İslam’ı bu tadıyla siz sundunuz, siz öğrettiniz, niçin hâlâ bizim yanımızda değilsiniz, bizi başkalarına, bizim dokumuza, geleneğimize uymayan başwww.diyanetvakfi.org.tr

ka yâd ellere bizi bırakıyorsunuz
diye sitem ediyorlar. Adeta o insanların yanına girdiğimizde hem kucaklıyor hem de o sitemlerini işitiyoruz.” dedi.
Benzer serzenişlerin Afrikalı Müslümanlardan da geldiğini belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Hiç
unutmam, Afrika’dan dinî liderleri
çağırdık İstanbul’a. Onlar da aynı sitemi ve aynı sitayişleri, aynı özlemlerini dile getirdiler. Osmanlı bizim
topraklarımıza sadece ve sadece karşılıksız hizmet sundu, bize hep güzellikleri ve karşılıksız vermeyi öğretti. Ondan sonra gelenler ise hiçbir
şey vermeden hep alıp götürdüler ve
bizi bugünlere getirdiler. Daha sonra
da Müslümanlık adına bizim; aramıza girenler hep bizi ayırdılar, bizi
aslımızdan, geleneklerimizden kopardılar. Bir Afrika atasözü var: Ormana baktığınızda dalların hep birbiriyle uğraştığını, didiştiğini görürsünüz ama kökler hep birbirini kucaklamıştır. Bizim millet olarak, İslam dünyası olarak köklerimiz hep
birbirini kucaklamaktadır. Bırakın
küçük dallar gelip geçici rüzgârların
etkisiyle birbiriyle didişsin, biz asıl
gövdeye ve köke inelim. Köklerimizde bizim insan sevgisi vardır, birbirimizi saymak ve sevmek vardır.
İnancı, kimliği, kişiliği ne olursa olsun insana insan olduğu için saygı göstermek vardır. Milletimizin ortak değerlerini yaşatma ve sahiplenme vardır. Cumhuriyetimizin temel
ilkeleri, milletimizin ortak değerleri,
çağdaş dünyanın üretimleri, sunumları, değerleri bizim hep önemsediğimiz ve bunlarla uyum içerisinde dinimizin doğru bilgisini elde etmeye
ve sunmaya çalıştığımız bir ana çizgiyi ifade eder.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak
İslam dini konusunda; dinin iki temel kaynağını oluşturan Kur’an’ın
www.diyanetvakfi.org.tr

ve sünnetin doğru ve sahih bilgisini önemsediklerini ve bunu her yerde en doğru şekliyle eğip bükmeden söylemeyi hem Mevla’ya karşı hem insanlığa karşı bir görev saydıklarını ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Ama toplumda elbette devlet işleri ile din işlerinin, siyaset ve din işlerinin birbirinden ayrı gitmesi ve din işlerini din adamlarının dinin doğru bilgisiyle ancak katkı sağlaması gerektiğini de ifade ediyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istiyoruz ki çocuklarımız Kur’an kurslarımızda dinin doğru bilgisiyle erken
yaşta buluşsunlar. Allah’ı sevmeyi, peygamberi sevmeyi, vatanı, milleti, bayrağı sevmeyi erken yaşta öğrensinler. Anne babaya hürmeti dinî bir vecibe olarak öğrensinler. İyi insan olmayı, iyi komşu olmayı öğrensinler. Kur’an kurslarımızın ülke çapında yaygınlaşması emin olun değerli dostlarım toplumda birliğin, huzurun, barışın, sevginin hâkim olması demektir.” dedi.
Kutlu Doğum Haftasında Resul-u Zişan Efendimizin sevgisinin bütün milletimizi kucakladığını ve birleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Çünkü
o Kur’an, o Peygamber hepimizin peygamberidir, hepimizin Kur’an’dır. O yüce peygamber Diyanet İşleri Başkanlığının peygamberi değildir. Hepimizin ortak peygamberidir ve hepimize ortak şekilde kucak açmaktadır.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılı “Kur’an Yılı”
olarak idrak ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Kur’an’la buluşalım, Kur’an’ı tanıyalım, anlayalım, anladığımız Kur’an’ı hayatımıza indirelim; sadece satırlara değil, biraz sadırlara, hayatlara indirelim.
Her bir adım emin olun yarınlarımızı sağduyulu şekilde, huzur, barış ve güven içinde tesisi demektir.” dedi.
Kahramanmaraş İl Müftülüğü binasında çok güzel hizmetlerin yürütüleceğine inandığını ve bu hizmet binasının önemli bir boşluğu dolduracağını belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Mevla nasip ederse ve
Kahramanmaraş’da ve diğer illerde ecdadımızın bize
bıraktığı üslupla binalar ve tarzlar içerisinde din hizmetini sunma imkânına kavuşacağız. Çünkü din hizmeti sıradan bürokratik bir hizmet değil. Sadece masa
başında oturarak yapılacak bir hizmet değildir. Bizim
din görevlilerimizin her biri sıradan bürokratik unsurlar ve memurlar değildir. Din görevlimiz ve imamlarımız arkasında namaz kıldığımız, herkesin hürmet ettiği, topluma doğruyu anlatan kişilerdir. Toplumun kanaat önderleridir, manevi rehberleridir.” dedi.
Din görevlilerinin sunduğu din hizmetinin sadece camide sunulan bilgi, camide kılınan namaz
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu din
görevlilerinin; insanları kucaklayan, kuşatan, küsleri barıştıran toplumun hep yanında olan, yetimin yanında olan, kimsesizin çaresi olan, çevreyi daha güzelleştiren, insanlara temizliği, çalışkanlığı aşılayan,
barışı, sevgiyi aşılayan, ağaçlandırmanın önemini,
dünyada çevreyi kirletmenin adeta insanlık suçu olduğunu insanlara aktaran geniş kapsamlı, geniş açılı bir din anlayışını topluma aktaran fedakâr insanlar
olduğunu söyleyerek “Öyle olmak zorundayız. Dindarlığı sadece belli şekillerden ve belli ibadetlerden
ibaret kılarsak, onlardan hâsıl kılarsak çok eksik ve
çok yanlış bir yola girmiş oluruz. Geri kalan alanı insanların bencillikleri, insanların ihtirasları, insanların kavgaları ve gerilimleri doldurur ve onu telafi etmek, onun olumsuz sonuçlarını telafi etmek mümkün
olmaz.” dedi.
Bugün modern dünyanın adeta bütün değerlerimizi manevi hayatımızı buharlaştırdığını, bombardıman ettiğini ve geride pek bir şey bırakmadığını ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Buna karşın dirençli olmamız, kimliğimizi, kişiliğimizi, özgüvenimizi,
bizi bir arada tutan değerlerimizi, aile yapımızı, büyüklere saygımızı, küçüklere sevgimizi, kardeşliğimizi, milletçe birlik ve beraberliğimizi, bayrağa, vatana,
ülkülere olan bağlılığımızı koruyabilmemiz için bizim
daha çok gençlerimizi eğitmemiz, daha çok birbirimi-

zi anlamamız, ötekini sevmeye başlamamız gerekiyor. Bırakalım insanlar kendi hayat tarzlarını kendileri bildikleri gibi yaşasınlar. İnsanları kendimize benzetmek, kendimize
benzediği sürece sevmek yerine olduğu gibi kabul etmek ve o şekliyle
bağrımıza basmak gerekiyor. İşte bizim din anlayışımız, dindarlık anlayışımız, Müslümanlık anlayışımız
böyledir.” dedi.
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu konuşmasının sonunda en büyük sermayenin sevgi olduğuna vurgu yaparak
“Bizim yer altı petrollerimiz yok, hazinelerde ağzına kadar dolu altınlarımız yok ama insanımız var. İnsanımızın yüreğindeki birbirine olan
sevgisi var, saygısı var, umudu var.
En büyük sermayemiz budur ve siz
Kahramanmaraşlı dostlarım bu sermayeyi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Bize de düşen hep sizin
yanınızda olmaktır. Sizin koşuşturmanızın bir parçası olmak, sizin hizmetlerinizin bir parçası olmak bizim
için en büyük saadettir.” dedi.

Vakfımız hizmetlerine maddî ve manevî katkıda bulunanlara
Vakfımızın bir şükran ifadesi olarak Teşekkür Belgesi takdim edildi.
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ahramanmaraş’ın, bin yıllık
İslam Türk yurdunun güzel bir şehri ve aynı zamanda milletimizin kimliğini taşıyan bir vakıf şehri olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Bekir Gülce, bu
güzel şehri süsleyen vakıf eserlerine
bir yenisinin eklenmesinden büyük
mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.
Müftülük hizmet binası hakkında bilgi veren Bekir Gülce “Bu eserin mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına aittir. Hizmet binamızın projesine 2000 yılında başlanmış ve bugün hizmete açmış olacağız. Bu zaman zarfında Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezince dokuz yüz elli
bin TL para, yardım olarak gönderilmiştir. Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla sekiz yüz bin TL
yardım yapılmıştır. Kahramanmaraş
Vakıf şubemizce yapılan harcamalar
ise iki milyon sekiz yüz bin TL.’dir.
Toplam olarak üç bin yedi yüz otuz
bin TL. harcama yapılmıştır. Binamızın giriş zemin katını İSMAR şirketine kiraya vermiş bulunmaktayız ve bu binanın giriş katının kiraya verilmesiyle hizmetlere daha bir
ivme kazandırılarak hızlı bir şekil-

www.diyanetvakfi.org.tr

Bekir GÜLCE
Kahramanmaraş Müftüsü
Türkiye Diyanet Vakfı Şube Yönetim Kurulu Başkanı
de yapım tamamlanmıştır. Birinci kat henüz boş olup
bir iş adamımız tarafından modern bir kütüphane
olarak dizayn olunması planlanmaktadır. İkinci katımız Kalkınma Ajansına kiralanmıştır. Üç, dört ve beşinci katlar İl Müftülüğü olarak kullanılmaktadır. Altı
ve yedinci katlar Hafız Efendi Kur’an Kursu olarak bir
iş adamımız tarafından tanzim olunmuştur. Sekizinci kat ise misafirhane olarak düzenlenmiştir. Huzurunuzda tüm emeği geçen hayırseverlere, hayır sahiplerine, Vakıf heyetimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve
aziz Kahramanmaraşlılara saygı, minnet ve hürmetleTDV
rimi sunuyorum.” dedi.

Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin
Mehter Töreni halkımız tarafından beğeniyle izlendi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Şanlıurfa’da
il müftüleri semineri düzenlendi. Türkiye Diyanet
Vakfı adına seminere katılan Vakfımız Genel Müdürü
Süleyman Necati Akçeşme, seminerde Türkiye Diyanet
Vakfının hizmetleri ile ileriye dönük projelerini bir sunu
eşliğinde anlattı.

T
Süleyman Necati AKÇEŞME

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
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ürkiye Diyanet Vakfının 1975 yılında kurulduğunu ve 35 yılını ikmal ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Süleyman Necati Akçeşme
Türkiye Diyanet Vakfının hem yurt içinde, hem de
yurt dışında önemli bir çok hizmete imza attığını ifade ederek “Yurt içindeki hizmetlerini sınıflandıracak
olursak, evvela Diyanet İşleri Başkanlığını destekleme
hizmetlerinden bahsedebiliriz. Buna örnek olarak da,
3.079 cami, 303 mescit, 1.934 Kur’an kursu, 501 müftülük hizmet binası, 15 eğitim merkezi, 4.660 adet lojmanın Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetine sunulduğunu arz etmek isterim.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Türkiye Diyanet Vakfının eğitim alanında sunduğu burs ve yurt
hizmetlerine de değinen Süleyman
Necati Akçeşme “Vakfımızın 6 kız,
4 erkek olmak üzere 10 adet yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu kesinlikle yeterli değil. Bizi, doğudan, güneydoğudan
pek çok dernek başkanı, cami cemaati insanlar arıyorlar, kendi kızlarının Ankara’da, İstanbul’da bir üniversite kazandığından bahisle, diyorlar ki siz eğer bir yurda yerleştireceksiniz çocuğumuzu göndereceğiz,
eğer siz ilgilenmeyeceksiniz çocuğumuzu kesinlikle okutmayacağız, diyorlar. Bu manada, bu yurtlarımızda bizim yaklaşık 2.000 kadar öğrenci kalıyor. Ama bizim Ankara’da,
İstanbul’da ve diğer büyük vilayetlerimizde evvela kız yurdu açma mecburiyetimiz var. Hocalarımızın da
bu manada bize işaretleri var, bizi
gayretlendiriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bazı yerlerde
yurt açma imkânımız olacak.” dedi.
Türkiye
Diyanet
Vakfının
önemli hizmetlerinden birisinin de
ansiklopedi faaliyeti olduğunu anlatan Akçeşme “Malumunuz ansiklopedi hizmetlerimiz var. İstanbul’da
Bağlarbaşı’nda İslam Araştırmaları
www.diyanetvakfi.org.tr

Merkezi olarak da faaliyette bulunan merkezde 38. cildini çıkartmış olduğumuz bir ansiklopedimiz var. Kısa
bir zaman sonra bu ansiklopedi de ikmal olmuş olacak. Bununla beraber kısa, öz, dört-beş ciltlik ansiklopedilerle bu başka dillere tercüme edilerek bütün dünyaya yayılacak. Yani artık biz de diyebileceğiz ki İngilizlerin, Almanların, Fransızların olduğu gibi, bizim
müelliflerimizin elinden çıkmış orijinal bir ansiklopedimiz var. İnşallah bu da ikmal olmuş olacak.” dedi.
Konuşmasında Vakfın yayın ve kültürel faaliyetlerine değinen Süleyman Necati Akçeşme “Kültürel hizmetlerimize biraz temas edecek olursak: Yayın hizmetlerimiz Yayın İşletmemiz eliyle devam ediyor. 17 tane
yayınevimiz var. Bu da yeterli değil, bunu da büyütmeyi, genişletmeyi, değişik yerlerde, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu mekânlarda yayınevleri açmak suretiyle büyümeyi, genişlemeyi düşünüyoruz. Şu
ana kadar 453 basılı, 38 sesli, 6 görüntülü, 497 yayınımız oldu; çeşitli yabancı dillerde de 30 eserimiz var.
Yine bu Yayın İşletmemiz eliyle kültür fuarları organize
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ediyoruz. Bunu ancak Ramazan’da yapabiliyoruz. Başka yerlerde açılmış olanlara ise küçük ölçüde katılabiliyoruz. Fakat bu sene, 2010 yılı Kültür Projesi çerçevesinde Beyazıt’tan Sultanahmet’e kadar olan meydan
Ramazan ayında kültür havzası, kültür sahası olarak
değerlenecek. Buraya biz de etkili olarak giriyoruz. Belki oradaki stantların kiralanmasından tutun da oradaki stantlara yerleşeceklere kadar karar verme merciinde
bizler de olacağız; yani önümüzdeki Ramazan ayında
İstanbul’daki fuarımızın çok daha geniş ve büyük çapta
olacağı müjdesini de sizlere verebiliriz.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının sosyal faaliyetler çerçevesinde fakir ve muhtaçlara yardımda bulunduğunu, Ramazan ayında Kocatepe Camii avlusunda iftar verdiklerini belirten Akçeşme, sosyal bir faaliyet olan kurban organizasyonunun da kusursuz bir şekilde devam ettiğine işaret ederek “1993 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığımızla müşterek Kurban organizasyonu düzenliyoruz. Bu sene kurban organizasyonunda büyük bir başarı elde ettik. Kurbanların üçte 1’ini
Et Balık Kurumu vasıtasıyla kestik, üçte 1’ini yurt içinde müftülüklerimiz vasıtasıyla kestik, üçte 1’ini de yurt
dışında kestik. Yani Etiyopya’dır, Senegal’dir, Sudan’dır,
Azerbaycan’dır oralara kadar ulaştık. Hatta bu sene ilk
defa ikişer arkadaş gönderdik oralara, bizzat nezaret ettiler, oradan fotoğraflar getirdiler, CD’ler getirdiler. Yurt
içinde kestiklerimizi, yine sizlerin elleriyle kestik. Van
Müftümüz, Bingöl Müftümüz, Urfa Müftümüz hepsi
büyük gayret gösterdi. Sadece Van’da 6.000 aileye kur-
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ban eti dağıttık. Et Balık Kurumuna
verdiğimiz etler, 800 gramlık kutular halinde 163.200 konserve tipi haline getirildi. Biz bunun 150 bin tanesini, yine Başkanlığımızın onayıyla
illere tasnif ettik. Sizler de ilçe müftülerimiz vasıtasıyla en ücra köşedeki fakirlerimize kadar ulaştırdınız.
Biz, kurbanını kesmek isteyip de kesenlerin değil, kesmek isteyip de kesemeyenlerin kurbanını kesiyoruz;
yani bir insan kendisi kesiyorsa, biz
önce onu özendiriyoruz ama kesemeyecekse, kesme imkânı yoksa, parası var ama kesme imkânı yok, yaşlı,
yeri yok, dağıtacak insanlar bulamıyor, biz o kurbanları alıyoruz.” dedi.
Kurban organizasyonunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini
belirten Süleyman Necati Akçeşme
“Biliyorsunuz her kesilecek yere liste gidiyor, 70 kişilik bir liste, 10 tane
sığır kesilecek, orada her birisi için
ayrı ayrı isimler okunuyor, kurbanlar kesildikten sonra Vakfımız Genel
Merkezine kurbanlar kesilmiştir diye
haber geliyor, biz de arkadaşlarımız
vasıtasıyla kurban sahiplerinin cep
telefonlarına hemen mesaj geçiyoruz. O iş bittikten sonra da her birisine birer mektup gönderiyoruz ki
bu da kesilip kesilmediğinin en büyük delilidir. Hepiniz de zaten kesildiğine şahitsiniz, onları sizler kestiriyorsunuz.” dedi.
Vakfın kadınlara yönelik de
önemli faaliyetler yürüttüğünü dile
getiren Süleyman Necati Akçeşme “Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz var. Ankara’da bu iş için 5 katlı bir bina tahsis ettik. 10.000 üyesi olan, Kur’an eğitiminden, Arapça
eğitiminden, musiki eğitiminden, dil
eğitiminden, tezhip, ebru eğitiminden tutun da, aklınıza gelen her türlü müspet kursu, müspet eğitimi verdiğimiz bir yer haline geldi burası.
İnşallah daha da güzel olacak.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi

Türkiye Diyanet Vakfının yurt
dışına yönelik faaliyetlerini de anlatan Akçeşme özellikle yurt dışına yönelik eğitim faaliyetlerine işaret ederek, “Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 26 değişik ülkeden
620 ilahiyat öğrencimiz, 34 değişik ülkeden 450 imam – hatip lisesi öğrencimiz, 18 ayrı ülkeden 179
yüksek lisans ve doktora öğrencimiz Türkiye’de eğitim görüyor. Bunların ayakkabılarından tıraşlarına
kadar her ihtiyaçları bize ait, burslarını veriyoruz, geliş gidiş biletlerini veriyoruz ve bunları, bu ülkede yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan’da ilahiyat fakültelerimiz, Sofya’da Yüksek İslam
Enstitümüz, Romanya’da bir kolejimiz; Azerbaycan, Romanya ve
Bulgaristan’da da toplam 5 lisemiz
var. Şu anda yurt dışındaki okullarımızda 1.876 öğrencimiz, ülkemizde de toplam 1.238 olmak üzere
3.114 öğrencimiz var. Bunların annesi de, babası da, ağabeysi de, evi
de, yurdu da her şeyi biziz, bunlawww.diyanetvakfi.org.tr

rın bakımı, eğitimi, her ihtiyacı bize ait. Yurt dışından
bugüne kadar fakülte, enstitü ve kolejden 1.234 öğrencimiz, liselerden de 1.791 öğrencimiz mezun olmuştur.
Bu öğrenciler bulundukları ülkelerde imamlık, müezzinlik, müftülük yapıyor, hatta milletvekili olan öğrencilerimiz var. Afganistan’dan getirmişiz, gitmiş geçen sene milletvekili olmuş, milletvekili olarak şimdi orada vazife yapıyor. Yurt dışından ülkemize getirilen öğrencilerden 350 öğrenci lise, 170 öğrenci fakülte, 104 öğrenci yüksek lisans, 36 öğrenci de doktoralarını tamamlayarak toplam 660 öğrenci mezun olmuştur.” dedi.
Süleyman Necati Akçeşme konuşmasının sonunda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul’da açılan
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin Vakfın hizmetlerini taçlandırdığını ifade ederek, “24 Nisan’da çıkan kanunla, üniversite kanunlaştı, İslam Araştırmaları Merkezinde, İstanbul’da, münhasıran bir bina bu işe tahsis edildi ve Allah’tan bir mani olmazsa bu sene Edebiyat Fakültesinde öğretime başlayacak, 30 öğrenci felsefe, 30 öğrenci edebiyat, 30 öğrenci de tarih. Burslu
olarak burada öğretime başlayacak. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Burada, edebiyat fakültesinden başka eğitim fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi
ve idari bilimler fakültesi, yabancı diller yüksek okulu, sosyal bilimler enstitüsü, sağlık bilimleri enstitüsü
olacak ve yakın bir zamanda da inşallah uluslar arası
TDV
ilahiyat fakültesi açılacak” dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Hat san’atıyla tanışmanız, bu san’ata ilginiz ne
zaman ve nasıl başladı?
Hat san’atıyla tanışmamdan önce, Osmanlı kültürüne
âşinâ olabilmenin ilk şartı sayılan -1928 yılına kadar
kullandığımız- harfleri 1953 yılında öğrenmeye başladım. Bu hususta rehberim ve mürebbîm azîz Mahir İz
(1895-1974) hocamdı. Ertesi yıl hayli imlâ hatâlarım
bulunsa bile notlarımı bu harflerle tutabilecek hâle gelmiştim. Sonra İstanbul’da mebzûlen bulunan cami ve
bina kitâbeleri beni cezbetti ve okuma gayretimin ya-

nısıra, harflerdeki bediî kudret dikkatimi çekti. Hüsn-i hat denilen büyüleyici san’atın varlığını hissetmem,
Üsküdar’daki evimizin 500 metre yukarısındaki Toygartepesi’nde ikāmet
eden Üsküdarlı büyük san’atkâr Necmeddin Okyay’a (1883-1976) 1955
yılında talebe olmama zemin hazırladı. Kendileri Üsküdar Yeni Valide Câmii’nin –pederinden intikāl

Uğur Derman’dan celî ta’lîk bir levha (Vakıflar - Hat Müzesi İstanbul, 1963)
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Üstad Necmeddin Efendi’yle
bir hat meşkı sırasında (1963)

eden- imam ve hatipliğini kırk yıl
(1907-1947) sürdürmenin yanısıra
hattatlık, mücellidlik, ebrîcilik, gülcülük ve okçuluk gibi değişik dallardaki behresinden dolayı “hezârfen”
lakabıyla anılırdı. Sanıyorum, zamanımızdaki câmi vazifelileri de eğer
kābiliyetleri varsa namaz saatleri dışında bu san’atlara zaman ayırabilseler daha bahtiyar olurlar.
Okyay’dan başka Mâcid Ayral
(1891-1961), Halim Özyazıcı (18981964), Dr. Süheyl Ünver (18981986) merhumlardan da feyz almaya çalıştım.
Bir hattat olarak hat san’atını
nasıl tarif ediyorsunuz?
Estağfurullah, kendimi hattat değil de muhibb-i hat sayarım. Çünkü gözümde zuhûr eden rahatsızlık beni genç yaşta bu san’atdan kopardı. Şimdi sorunuza gelelim: Hat
san’atının bence en özlü tarifi bir
Arap sözünde gizlidir: “Cismânî
âletlerle gerçekleştirilen rûhânî bir
hendese”. Bir diğer câzip tanıtma da
“sözün resmi” olarak yapılabilir.
www.diyanetvakfi.org.tr

Hat öğrenmeye kaç yaşında başlamak
uygundur, hattat olmak için ortalama kaç
sene eğitim görmek gerekir?
Sâde hat için değil, bütün san’atlarda başlama yaşı
10’lu yıllarda olursa daha makbuldür. Ancak, ilerlemiş
yaşında başlayıp da muvaffak olanlara da tarihimizde
rastlanır. Şair ne güzel söylemiş:
“Kābiliyettir husûl-i matlabın sermâyesi
Elde istî’dad olunca kâr kendin gösterir”.
Haftada bir gün meşk esâsına göre bir hattatın yetişmesi üç ilâ beş yıl gerektirir. Fevkalâde
kābiliyetinden ötürü bunu daha kısa zamanda halledenler de çıkabilir.
Geçmişten günümüze hat san’atını kısaca
özetlemenizi isteyebilirmiyiz?
İslâm âleminde hüsn-i hat, Kur’ân-ı Kerîm’in en güzel
biçimiyle Mushaf hâline getirilmesi gayretinden doğmuştur. Nabatî asıllı Arap harflerinde gizlenmiş bediî
kudreti, yani estetiği ortaya çıkarmak için gerekli faaliyet Emevîler devrinde (660-750) kûfî, Îran sahasında meşrık kûfîsi, İspanya’da da magrıbî hattıyla tezahür
eder.
Fakat esas san’at yazılarının yuvarlak karakterli
gündelik yazıdan şûbelere ayrılarak doğuşu Abbasîler
devrinde (750-1258) olmuştur. Çeşitli merhalelerden
geçtikten sonra Yâkûtü’l-Müsta’sımî’nin (ö.1298) elinde
aklâm-ı sitte adıyla nihâi şeklini alan şu altı cins yazıyı
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Uğur Derman’ın sedefkâr Salih Balakbabalar tarafından uygulanan celî ta’lîk Besmelesi (1963)

sayalım: sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî’, rıkā’.
Tabiî, İslâmiyet yayılıp da Arap âleminden sonra başta Türkler olmak üzere başka kavimlerce de kabul görünce, bu yazı Arap hattı olmaktan çıkmış, İslâm hattı
denilmesi daha doğru bir târif hâline gelmiştir. Amma
Arap âlemi bu gerçeği bir türlü görmek istemiyor.
İslâmî hattın çeşitleri Osmanlılar’da Şeyh Hamdullah (ö.1520) eliyle millî bir karakter kazanmış; Îran
sahasında doğan ta’lîk hattı, Osmanlı resmî yazışmalarına has dîvânî, celî dîvânî yazılarıyla zamanımıza kadar gelmiştir.
Hattı güzel yapan esas unsur nedir?
Hüsn-i hattın sağlam bir üstâz/tilmiz beraberliğiyle öğrenilmesi, bu san’atın vasatî 150 yılda bir kendini
yenileyebilmesi, öğretiminde maddî karşılığa yer verilmeyip gönül zenginliğinin esas alınması en esaslı unsurlardır.

Necmeddin Okyay ve Halim Özyacı ile Uğur Derman (1962)
< 68

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

Eskiye nazaran Hat san’atının
günümüzdeki durumunu değerlendirirmisiniz?
Hat san’atı harf inkılābının tabiî
netîcesi olarak önce reddedilme,
sonra da unutulma safhalarından
geçti. Fakat 1970’lerden başlayarak
yeni nesillerdeki alâka ziyâdeleşti.
Şimdilerde, eski üstadları kendilerine rehber edinerek pek güzel yazan gençlerimiz zuhur ediyor. Tabiî,
bu, biraz da onlardan eser taleb
eden yeni koleksiyoncuların varlığına bağlı...
Hat san’atının Türk tarihi, kültürü ve güzelliklerini yansıtmadaki rolunden bahsedermisiniz?
Bu suâlinize, merhum şâirimiz Faruk Nafiz Çamlıbel’den (18981975) bir kıt’ayla cevap vermek isterim:
“Sen, kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini.
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini”
Son olarak, hat san’atının geleceğini nasıl görüyorsunuz ve
bu san’atla ilgilenenlere ne gibi
tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
Bunu bana kırk sene önce sorsaydınız “tarihe gömüldü, bitti” derdim. Çünkü durum onu gösteriwww.diyanetvakfi.org.tr
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Necmeddin Okyay, Mahir İz ve
Süheyl Ünver hocalarıyla
Uğur Derman (1963)

yordu. Benim yetiştiğim Osmanlı bakıyyesi üstâdlar bu dünyadan
nevmîd olarak çekildiler, bu hususta ümidleri kalmamıştı. Derken
“Allah’ın rahmetinden ümîdinizi
kesmeyin” emr-i celîlinin tecellîsi
vâkî oldu. Yeni hattatlar yetişti;
tabiî XX. asır başlarına kadar sürdüğü gibi öyle 50 mushaf, bir o
kadar murakkaa yazan hattatlara rastlanmıyor. “Mârifet iltifâta
tâbîdir/Müşterisiz metâ’ zâyidir”
kavlince, bunun olması için taleb
gerekiyor. Şimdilerde yeni istif denemeleri ağırlık kazanan câzip levhalar revaçda... Sevinilecek bir husus da, eski hat eserlerinin müzayedelerdeki değerinin yükselmesi... Allah’ın izniyle, artık bu böyle gider, zannediyorum. Ancak ilgilenen gençlerin bu san’at için sabır göstermelerini, bıkmadan devamlı uğraşmalarını, daha henüz
öğrenimine başlarken, hüsn-i hattı ne zaman paraya tahvil edebileceklerinin hesabı içinde olmamalarını tavsiye ederim. Zîra, bu san’at
herşeyden evvel, gözün yanında bir
TDV
de gönül san’atıdır.
www.diyanetvakfi.org.tr

Uğur Derman, 1935’de Bandırma’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi (1953)’nden sonra, Istanbul üniversitesi
Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu (1960)’nu bitirdi. Serbest eczacılık devresi (1963-1978)’nden sonra Türkpetrol Vakfı’nın yönetimini üstlendi (1977); 1981’den
bu yana İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nın da Sanat danışmanlığını yürütmektedir. 1955 yılından itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin emekli hocalarından Necmeddin
Okyay (1883-1976)’ın Osmanlı Kitap Sanatları konusunda öğrencisi oldu; 1960 yılında icazet (diploma)
aldı. Ayrıca Macid Ayral (1891-1961), Halim Özyazıcı (1898-1964), Dr. Süheyl Ünver (1898-1986) gibi bu
konunun uzmanlarından çok istifade etti.
1961 yılından bu yana müstakil eser, tebliğ, ansiklopedi (Türk Ansiklopedisi, D. İslam Ansiklopedisi) maddesi ve makaleleriyle Türk Kitap Sanatlarının öğretilmesi ve tanıtılması için çalıştı. Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü ve Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde derslerini sürdüren Uğur
Derman 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi tarafından öğretim üyeliğine kabul edilerek kendisine Profesör ünvanı verilmiştir. Türk Hat Sanatının tanıtımı
için Kültür Bakanlığı tarafından Kahire (1976), Cidde (1980) ve Chicago (1987)’ya, IRCICA tarafından
Bağdad (1988) ve Kuveyt (1992), İslamabad (1994),
Kahire (1997) ve Tunus (1997) şehirlerine gönderilmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çiçek Derman ile evli
olup üç çocuk babasıdır.
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4
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ESERLERİ
11’i müstakil eser olmak üzere, toplam 247 yayını
vardır. Kitap halindeki hacimli eserleri şunlardır:
Türk Sanatında Ebru, İstanbul, 1977 (Akbank Yayını)
Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul, 1982,
1990 (Kültür Bakanlığı Yayını)
İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, İstanbul,
1992 (IRCICA yayını, bu eser Arapça, Japonca ve
İngilizce’ye çevrilerek aynen yayınlanmıştır.)
Letters in Gold, New York, 1998 (İngilizce olarak
neşredilmiştir.)
Calligraphies Ottomanes, Paris, 2000 (Fransızca
olarak neşredilmiştir.)
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T

ürkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Altındağ Kız Öğrenci Yurdunda barınan ve bu eğitim-öğretim döneminde, okudukları okullardan mezun olarak öğrenci yurdumuzdan
ayrılan öğrenciler için bir mezuniyet gecesi düzenlendi. Öğrencilerin sunumları, skeçleri, şiir ve gösterileri ile geçen programa Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Meh-
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met Kervancı, Genel Müdür Vekili Arif Malkoç, İşletme Müdürü Erdoğan Doğan, Yurt Müdürü Nihat
Ünal, Vakfımız birim amirleri, kurum personeli, öğrenci velileri ve
günün esas aktörleri olarak öğrenciler katıldılar.
Tören münasebetiyle, Mehmet
Kervancı, Erdoğan Doğan, Nihat
Ünal ve öğrenci velisi Hüseyin Tuncay birer konuşma yaparak, duygu
ve düşüncelerini dile getirdiler.

www.diyanetvakfi.org.tr

Mehmet KERVANCI
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyet Üyesi

A dunda

ltındağ Kız Öğrenci Yurkalan öğrencilerin
mezuniyet gecesinde bir konuşma yapan Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kervancı, Türkiye Diyanet
Vakfının yurt içi ve yurt dışında sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.
Türkiye Diyanet Vakfının 1975 yılında kurulduğunu ve Vakfın kuruluş amacının Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemekle birlikte eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda
da hizmet üretmek olduğunu söyleyen
Mehmet Kervancı, Vakfın yurt içinde
olduğu gibi yurt dışında da eğitim hizmetlerine önemli ölçüde destek verdiğini belirtti. Türkiye Diyanet Vakfının
yurt dışında açtığı okullardan bahseden Kervancı, yurt dışından ülkemize öğrenci getirilerek eğitime tabi tutulduğunu da dile getirerek “Vakfımız
sadece Türkiye içinde değil, hemen hemen dünyada bütün ülkelerde eğitim
hizmetlerine yardımcı olmaya gayret
etmektedir. Özellikle yurt dışından gelip de Türkiye’de okuttuğumuz öğrencilerin çoğu Kafkaslardan, Balkanlardan,
Afrika’dan, gelmektedir ve bu ülkelerin
adedi 62 civarındadır. İnşallah sizlerin
de desteğiyle bu imkânlar biraz daha
artırılarak devam edecektir.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Türkiye Diyanet Vakfının öğrencilere yönelik yurt
hizmetinde bulunduğuna da değinen Kervancı, Vakfın
on adet yüksek öğrenci yurdunun bulunduğu belirterek
“Bunların adedini artırmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki altı ay içerisinde Ankara’da 500 kişilik bir yurdun temelini atmaya gayret edeceğiz.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının eğitim alanında sunduğu hizmetleri özetle anlatan Mehmet Kervancı, öğrencilere hitaben “Siz genç öğrencilerimiz, kızlarımız önemli bir eşiği atladınız, önemli bir faslı bitirdiniz, fakat bana
göre hayatın daha başındasınız, esas bundan sonra da
sizlerden çok şeyler beklenmektedir. Binaenaleyh, bu hizmetleri, beklenen hizmetleri daha başarıyla yürütebilmeniz için yetişme serüveninizi bırakmamanız lazım. Şimdiye kadar nasıl yetişeceğinizi öğrenmiş bulunuyorsunuz
belki de. İşte, esas bundan sonra yapacağınız çalışmalarla, okumalarla, hayatta kazanacağınız tecrübelerle bunu
daha iyi kavrayacaksınız. Türkiye’nin geleceği açısından,
Türkiye’nin; okumuş, okumakla yetinmemiş kendisini çok
iyi yetiştirmiş ideali olan annelere ihtiyacı var. Hiç şüphe
yok ki ülkemizin geleceği bu yetişkin annelere bağlı bulunmaktadır. Çünkü geçmişte yetişen dâhileri de şüphesiz
ki anneler yetiştirmiştir.” dedi.
Öğrencilerin hedeflerinin büyük olması gerektiğine
işaret eden Mehmet Kervancı “Değerli öğrencilerim, gözleriniz ufukta değil, yıldızlarda olsun. Bu gözlerinizi ne
kadar yıldızlara diker ve kendinizi ona göre yetiştirmeye gayret ederseniz, hedeflerinize de o ölçüde yaklaşmış
olursunuz. Sakın bunları küçümsemeyin, bunları küçümserseniz o zaman toplumun gerisinde kalırsınız.” dedi.
Topluma hizmet verebilmek için çok iyi yetişmiş olmanın şart olduğuna vurgu yapan Kervancı, öğrencilerin mutlaka bir yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini dile
getirerek “Sevgili öğrenciler, bir kere çok iyi yetişebilmeniz için dünyayı tanımanız lazım. Dünyayı tanıyabilmeniz için dil öğrenmeniz lazım. Bunu ihmal etmeyin. Artık, siz, ev hanımı da olacaksınız ama sosyal hanım da
olacaksınız, topluma hizmet vereceksiniz. Topluma hizmet
verebilmek için çok iyi yetişmek lazım. Çok iyi yetişebilmenin kurallarından biri de dünyayı tanıyabilecek bir dil
bilmektir. Eğer kendiniz tatmin olacak şekilde bir dil öğrenememişseniz, çocuklarınıza dil öğretmek için azmedin.
Eğer bu azim sizde olursa çocuklarınıza dil öğretirsiniz ve
çocuklarınızı çok daha güzel yetiştirirsiniz.” dedi.
Mehmet Kervancı konuşmasının sonunda, bilimin
büyük bir hazine olduğuna vurgu yaparak bilginin peşinde koşulmadıkça bilgi sahibi olunamayacağını belirterek, “Sevgili gençler ilim olayı bir çile olayıdır ama bu
çileyi istemeyerek değil, isteyerek yaşayacaksınız, çile çekmedikçe de ilim sahibi olamazsınız.” dedi.
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Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Türkiye Diyanet Vakfı
İLKSAY Kurulu Üyesi

Ö mutluluk ve hüznün bir arada
ğrencilerin mezuniyet gecesinde

yaşandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Bünyamin Erul,
öğrencilerin okul hayatında aldıkları bilgileri ve edindikleri tecrübeleri yaymaya başlayacaklarını ifade ederek “Yavrularımız mezun oldular. En
güzel tarafı da sadece ilahiyat fakültesi değil, değişik fakültelerden, farklı branşlardan kardeşlerimizin olması.
Eğitim hayatında aldıkları o hikmetten, o ilimden, o eğitim ve öğretimden, aldıkları o güzel hasletleri paylaşmak üzere, öğretmek üzere sadece
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ülkemize değil, belki bütün dünyaya uçacaklar ve kendilerini bekleyen o minicik yavruların ellerinden tutacaklar,
onlara bilgiyi, hikmeti, ilmi ve irfanı öğretecekler. Hocaları kendilerine nasıl öğrettilerse, onlar da öğrencilerine bu
bilgileri paylaştıracaklar, öğretecekler.” dedi.
Geçen sene düzenlenen mezuniyet gecesine de katıldığını ifade eden Bünyamin Erul, senelerin çok hızlı geçtiğine ve ömrün çabuk tükendiğine dikkat çekerek
“Biz geçen sene burada yine bir önceki senenin mezuniyet töreninde bulunmuştuk. Bir sene bir gün gibi geçti, bir ömür de aslında bundan farklı değil. Yüce Allah,
Kur’an ayetlerinde zaman zaman ‘sayılı günler’ ifadesini kullanır, aslında hayatımız sayılıdır. Arapların bir özdeyişi var; ‘Yaşayan insanın alıp-verdiği nefesleri, aslında eceline giden adımlarıdır.’ der. Hepimiz bir yolcuyuz,
O’na doğru gidiyoruz, O’na doğru giderken, O’na götüreceğimiz hediyelerimizi, öbür tarafta bulacağımız, devşireceğimiz yatırımları en güzel bir şekilde toparlayarak gitmeye çalışıyoruz. Kimisi bu yatırımı, bu yavrularla yaptı, evlatlarını yetiştirdi, kimisi hayatı boyunca aldığı her
bir harfi, her bir cümleyi bir sonraki kuşağa aktararak,
amel defterine yazarak bu İlahi yatırımını yapacak, ama
herkesin arzusu güzel bir son.” dedi.
Prof. Dr. Bünyamin Erul konuşmasının sonunda
öğrencilerin okullarından mezun olmalarıyla tahsil hayatlarına bir virgül koyduklarını ama eğitimin, ilmin
bitmeyeceğini ifade ederek “İlmin sonu olmaz. İlim son
nefeste dahi bitmez. Çünkü sevgili Peygamberimiz çok
güzel ifade buyurmuşlardır. ‘İnsanoğlu ölür, amel defteri
şu üç açıdan açık kalır’ der, bunlardan bir tanesi yararlanılan bir ilim bırakmasıdır.’ Eğer bu kardeşlerimiz ‘yararlanılan ilme hizmet edecekler, geride ilim bırakacaklarsa, hizmetlerinin sunacakları bilimsel faaliyetlerinin
ölümsüzlüğüne de imza atmış olacaklar.” dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Erdoğan DOĞAN
Türkiye Diyanet Vakfı
Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesi Müdürü

T Sosyal Tesisler İktisadi İşletmeürkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve

sinin; Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacı doğrultusunda yurt ve
sosyal tesis hizmetleri gerçekleştirdiğini belirterek konuşmasına başlayan Erdoğan Doğan “Vakıf, bir malın bir varlığın belli bir gayeye tahsis edilmesidir. Ecdattan tevarüs ettiğimiz vakıf ruhu ile kurulan Türkiye
Diyanet Vakfı, hizmetlerini en başta
din hizmeti olmak üzere, milli, sosyal
yardım, kültür ve eğitim olmak üzere farklı alanlara vakfetmiştir. Bu çerçevede yurt hizmetleri ve sosyal tesis
hizmetleri de Vakfımız adına işletmemizce ifa edilmektedir.” dedi.
Türkiye genelinde üniversite sayısının artmasına paralel olarak, üniversite gençliğinin de sayısının arttığını ve bunun da beraberinde barınma ihtiyacını gündeme getirdiğini belirten Erdoğan Doğan “Bu konuda yüksek öğrenim gençliğine huzur
içinde kalabilecekleri yer temin etmeyi amaçlayan Türkiye Diyanet Vakfı,
milli, manevi ve kültürel değerlerimizle donatılmış, çağa hitap eden, bilgiyle
mücehhez kadrolar yetiştirmek amacıyla ülke genelinde bazı illerde yurtwww.diyanetvakfi.org.tr

lar inşa ederek hizmete sunmuştur. Bu yurtların çoğaltılması ve mevcutların iyileştirilmesi amacıyla Vakfımızca
çalışmalar devam etmektedir.” dedi.
İşletme tarafından toplam 10 adet yüksek öğrenim
öğrenci yurdunun işletildiğini belirten Erdoğan Doğan
“Ülke genelinde Vakfımıza ait olup İşletmemizce çalıştırılan kız öğrencilerimizin barındığı 6, erkek öğrencilerimizin barındığı 4 adet olmak üzere toplam 10 adet yurdumuz mevcuttur. Kız öğrencilerimizin barındığı yurtlarımız Ankara, Afyon, Isparta, Kastamonu, Kayseri ve Sakarya illerimizde bulunmaktadır. Erkek öğrencilerimizin
barındığı yurtlarımız ise Ankara, Konya ve iki adet de
Bursa ilimizde bulunmakta olup, yurtlarımızda barınan
öğrencilerimizin sayısı yaklaşık 1.650 kişidir.” dedi.
Öğrenci yurtlarında sunulan hizmetleri anlatan Erdoğan Doğan, yurtlarda hizmetin en güzelinin verilmesi için azami özen gösterildiğine dikkat çekerek “Vakfımız yurtlarına evladını teslim eden anne-babalar tam bir
güven ve huzur içinde yurtlarımızdan ayrılmaktadır. Bir
aile yuvasının sıcaklığında sevgi ve saygı yumağı ile yoğrularak verilen yurt hizmetinde ulaşılan başarının sırrı, samimiyet ve hizmet aşkıdır. Emsal yurtlara göre hem
daha iyi ve kaliteli hizmet verilmekte, hem de daha ekonomik fiyatlarla barınılmaktadır.” dedi.
Öğrenci yurtlarının anne-baba ve öğrenciler için büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan Doğan “Aile ortamı içinde güvenilir, sağlıklı, modern sıcak bir yurt; öğrencinin başarısının ve iyi yetişmesine etki eden faktörlerden biridir. Bizim öğrenci yurtlarımızda bu hususa azami özen gösterilmekte ve her öğrencinin üzerine adeta titrenmektedir. Öğrencilerimiz çalışmaya ve başarılı olmaya
özendirilmekte, kültürel ve sosyal faaliyetlerle öğrencilerimizin özgüven ve kişiliklerinin gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Bu konuda başarılı olan öğrencilerimiz ödüllendirilmektedir.” dedi.
Erdoğan Doğan konuşmasının sonunda mezun olan
öğrencilere, hayatlarının bundan sonraki döneminde
başarılar dileyerek “Aziz milletimizin ve devletimizin teminatı olan değerli gençler, sizleri ve ailelerinizi tebrik
ediyoruz. Sizler çok yoğun ve yorucu bir çalışma maratonunu başarı ile tamamlamış bulunmaktasınız.. Bu çabalarınızın semeresini almak için bundan sonra da büyük
bir çalışma göstermeniz gerekecektir. Bunu da başaracağınızdan eminiz. Bu milletin bu vatanın, irfanı, gönlü,
vicdanı hür, münevver kadrolara ihtiyacı var. ‘İnsanların
hayırlısı insanlara faydalı olanlardır’ düsturunu unutmadan bu millete, bu vatana, ailenize ve kendinize hayırlı hizmetler yapmanın gayreti içinde olmalısınız. Aksi
halde şimdiye kadarki çalışmalarınız amacına ulaşamayacaktır.” dedi.
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Hüseyin TUNCAY
Öğrenci Velisi

M renci velisi Hüseyin Tunezuniyet

gecesinde,

öğ-

cay da bir konuşma yapmak istediğini belirterek duygularını şu şekilde dile getirdi.
“Ben beş yıldır bu yurtta kalan bir öğrencinin velisiyim. Geçen
yıl da küçük kızım burada kalmaya
başladı.
Değerli veliler, sevgili öğrenciler; öğrencilerimiz, çocuklarımız bizim için birer çiçek. Onları yetiştiriyoruz, büyütüyoruz ve istiyoruz ki
ilim tahsil etsinler. İlimlerini tahsil
ederken de emin ellere teslim edelim.
Orada büyüsünler, bilgilerle taçlansınlar, Anadolu’nun çorak topraklarında bir zambak gibi açsınlar.
Bizim serüvenimiz beş yıl önce
başladı. Kızım liseyi bitirince, burada
güzel bir üniversiteyi de kazanınca
bir kaygıdır düştü yüreğimize. Kime
teslim edeceğiz, nerede kalacak? Araştırırken, bu yurtla tanıştık ve kızımla
beraber buraya geldik. Değişik yurtları da gördük. Bir yurdu gezerken, o
hantal yapı karşımıza çıktı, beğenmedik. Bir yurdu daha gezdik ve en sonunda Altındağ Kız Öğrenci Yurduna
geldiğimde dedik ki, işte bizim aradığımız burası, dedik.
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İlim tahsil ederken fiziki şartlar da iyi olmalı, çocuklarımıza uygun olmalı. Sayın Müdürüm, Türkiye
Diyanet Vakfının değerli yöneticileri, çok büyük bir iş
yapıyorsunuz. Bunu taşradan gören bir velinin gözüyle söylüyorum size. Biz çocuklarımızı rahatlıkla yurdumuza teslim ettik.
Sevgili kızlarım, Anadolu’nun değişik yerlerinden
gelen değerli velilerimiz; ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. İlim tahsil ederken, o bilinci, o kimliği
kaybetmemek de gerekiyor.
Değerli arkadaşlarım, binalara ruh veren, estetik veren insanlardır. Nice binalar var ki, en sağlam donatılarla donatsanız, en güzel koltukları yerleştirseniz, oraya
onu şereflendirecek, onu güzelleştirecek, onu taçlandıracak insanlar lazım. Biz bu kurumda bunu gördük.
Kızıma zaman zaman soruyorum, arkadaşlarını
anlatıyor. Bu dostluklar sadece Türkiye ile sınırlı değil,
o da ayrı bir güzellik. Ben duydukça seviniyorum, hem
de çok seviniyorum. Türk cumhuriyetlerinden gelen
kızlarımız da var, onlar arasında kurulan dostluklar,
ilişkiler, yarına atılan güzel temeller; bunlar da bizi sevindiriyor.
Zaman zaman tekliflerimiz oldu ve İktisadi İşletmeye telefonlarla görüşlerimizi de ifade ettik ve şunu
gördük: O görüşlerimiz, o düşüncelerimiz dikkate alınmıştır. Bu da ayrı bir güzelliktir. Mademki amaç mükemmeli yakalamak, Anadolu’dan gelen bu çocuklarımıza en güzel ortamı sağlamak, bunlar fevkalade güzel
gelişmelerdir değerli arkadaşlarım.
Türkiye Diyanet Vakfının yeni yurtlar yapacağını öğrendik. Biz de kendi gücümüz nispetinde yardımcı olmaya çalışacağız; yurtlarımız çoğalsın, okuyan çocuklarımız
çoğalsın, kendisini bilen çocuklarımız çoğalsın; kendisine
verilen emaneti bir çiçek titizliğiyle yetiştiren öğretmenlerimiz olsun; Mimar Sinan gibi geleceğe imza atacak mimarlarımız yetişsin, güzel yavrularımız yetişsin; kendi
değerleriyle bütünleşen, onlardan taviz vermeyen, kendisine Türk kültürünü misyon edinen ve bunu yaşatmak
için elverdiğince çalışan güzel kızlarımız yetişsin.
Değerli arkadaşlarım, çok duyguluyum, çok memnunum, mutluyum, bahtiyarım; buraya çocukları için
gelen velilerimizde de aynı şeyi görüyorum gözlerine
bakınca. Daha pek çok şeyi size ifade edebilirim ama
beş yıl boyunca biz memnunduk, mutluyduk, gözümüz
arkada kalmadı.
Bu tesisleri değişik vesilelerle kızlarımızın hizmetine sunan Türkiye Diyanet Vakfına da çok teşekkür
ediyoruz.”
www.diyanetvakfi.org.tr

Bencillikten uzak ol, yalancılıktan sakın.
Terbiye, ilim, edep, takva tacını takın.
İki cihanda olmak istersen hakka yakın,
Peygamberi kendine numune al, çocuğum.
Rükudan başka hiçbir yerde eğilmesin başın,
Şehvet, servet, şöhret olmasın arkadaşın,
İyi seçilir ise, işin, eşin, hem aşın,
İki cihanın dahi olur yağ, bal çocuğum.
Süslesin hayatını sevgi, saygı adalet,
Kötüye karşı, iyi ile mukabele et.
Gıybet, fitne, fesat, kin nefret, yalan ve hased,
Gibi fena şeyleri, lügatinden sil çocuğum.

Nihat ÜNAL
Altındağ Kız Öğrenci Yurdu Müdürü

A nun üç yıldır mezuniyet geltındağ Kız Öğrenci Yurdu-

cesi programı düzenlediğini ve bunu
Ankara’da yalnızca kendilerinin yaptığını belirterek konuşmasına başlayan
Nihat Ünal, yurtta sunulan hizmetlerden bahsederek, öğrenci sayısının
artmasına paralel olarak kız öğrenci
yurdunun kapasitesinin yetersiz olduğunu, bunu aşmak için de girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Nihat Ünal öğrencilerin okudukları okullardan mezun olmaları sebebiyle yurttan ayrılmalarının kendisine
buruk bir hüzün yaşattığını ifade ederek, şunları dile getirdi.
Mezun olacak sevgili gençler!
Sizlerle vedalaşırken bir büyüğünüz olarak, hayat tecrübelerime dayanarak bazı öğütlerim olacak.

Bundan sonraki hayatınızda başarılı, mutlu ve mesut
olmanızı en kalbi dileklerimle temenni ediyor,

Güle Güle Diyorum.
TDV

a En büyük servetinizin güzel ahlak
olduğunu unutmayın.
a En belirgin vasfınız doğruluk olsun. Yalancılıkla dile düşmekten
şiddetle sakının.
a Haklı olduğunuz mücadeleden
korkmayın.
Şairin “Çocuğuma Öğüt” adlı şiirinden 3 kıtasını sizinle paylaşmak istiyorum.
www.diyanetvakfi.org.tr
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A

ntalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Aslen
Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden olan babası Numan Efendi Elmalı Şer’iyye Mahkemesinde baş katipti. İlk ve orta öğreniminin yanı
sıra hafızlığını Elmalı’da tamamlayan Muhammed
Hamdi, tahsiline devam etmek üzere dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti. Beyazıt Camii’ndeki
derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi
Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra hocası Büyük
Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı; yazılarında bu imzayı kullandı. Soyadı Kanunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok doğum yerine nispetle Elmalılı diye meşhur oldu. Tahsili esnasında Bakkal Arif Efendi ile Sami Efendi’nin hat derslerine devam ederek onlardan da icazet aldı. 1904 yılında girdiği ruus imtihanını kazandı. Bu sırada devam ettiği Mekteb-i Nüvvab’ı birincilikle bitirdi. Bir taraftan
da kendi gayretiyle edebiyat, felsefe ve musiki öğrendi. Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırmaya vesile olabileceği ümidiyle meşrutiyet idaresini hararetle savunmaya başladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu.
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Beyazıt Medresesi’nde iki yıl
süren dersiamlık görevinden sonra II. Meşrutiyet’in ilk meclisine
Antalya mebusu olarak girdi. II.
Abdülhamid’in tahttan indirilmesine razı göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynadı.
Daha sonra Şeyhülislamlık Mektubi Kalemi’nde görev aldı. Mekteb-i
Nüvvab ve Mekteb-i Kudat’ta fıkıh,
Medresetü’l mütehassısın’de usul-i
fıkıh, Süleymaniye Medresesi’nde
mantık, Mülkiye Mektebi’nde vakıf
hukuku dersleri okuttu.
1918’de Şeyhülislamlık bünyesinde kurulan Darü’l-hikmeti’lİslamiyye azalığına, bir müddet
sonra da bu müessesenin reisliğine
tayin edildi. Israrlı teklifler üzerine Damad Ferid Paşa’nın birinci ve
ikinci hükümetlerinde Evkaf nazırı
olarak görev yaptı. Bu görevde iken
ikinci rütbeden Osmanlı nişanı ile
www.diyanetvakfi.org.tr

ödüllendirildi. 15 Eylül 1919’da ayan heyeti üyeliğine tayin edildi; ilmi rütbesi de Süleymaniye Medresesi müderrisliğine yükseltildi. Cumhuriyetin ilanı üzerine memuriyet yaptığı kurumlar lağvedilince açıkta kaldı. Milli Mücadele sırasında İstanbul hükümetlerinde görev yaptığı için İstiklal Mahkemesi’nce gıyabında idama mahkum edilmesi üzerine Fatih’teki
evinden alınarak Ankara’ya götürüldü ve kırk gün tutuklu kaldı. Mahkeme sonunda muhtemelen İttihat
ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması sebebiyle suçsuz
bulunarak serbest bırakılınca İstanbul’a döndü. Bundan sonra camiye gitme dışında evinden hiç çıkmadı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi kabul
ederek tefsiri yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili
adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu.
27 Mayıs 1942’de, uzun müddet müptela olduğu kalp yetmezliğinden Erenköy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi.
Çağdaşları arasında benzerine az rastlanan geniş
kültürlü mütefekkir bir din alimi olan Elmalılı Muhammed Hamdi, aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmasına rağmen edebi yönüyle pek tanınmamıştır. Eserlerinde
kullandığı dil üzerinde yapılan incelemelerden anlaşıldığına göre, Elmalılı yazılarında genellikle sade Türkçe kelimeleri tercih etmiş, ancak Türk dilinin öz malı
haline gelen Arapça, Farsça ve Batı kaynaklı kelimeleri de ihmal etmemiştir. İlmi ve dini konulara ilişkin
yazılarında ise oldukça ağır ve ağdalı bir üslup kullanmış, yer yer secili cümleler kurmuş, mantık örgüsü
sağlam uzun cümleler kullanmakta başarılı olmuştur.
İlmi Şahsiyeti: Elmalılı, İslam ümmetinin içtimai vicdanını kaybetmesinin büyük felaketlere sebep
olacağını, Müslümanları Avrupalılaştırmanın bir hata
olduğunu ve kurtuluşun Avrupa’yı içimizde eritip
kendi değerlerimizi korumakla mümkün olabileceğini yazılarında ısrarla belirtmiştir. Ona göre Batı’nın
değerlerinden değil, ilminden faydalanmak gerekir.
Çünkü insanlar ancak İslami esaslara bağlı kalmakla mutlu olabilirler. Esasen insanlık kendi türünü devam ettirebilmek için bir gün mutlaka İslamiyeti benimsemeye mecbur kalacak ve gelecekte İslam dini
daha iyi anlaşılıp uygulanacaktır.
www.diyanetvakfi.org.tr

Muhammed Hamdi, İslami
ilimlerdeki derin vukufunun yanı
sıra felsefi düşünce ve pozitif ilimler alanında da sağlam bir anlayışa sahipti. Nitekim dini endişelerle pozitif ilimlerin önüne engel konulmaması gerektiğini kuvvetle savunmuştur. Dini; kendi arzularıyla
iyilik yapacak ve kemale erecek insanlar yetiştiren bir eğitim müessesesi veya insanları kendi istekleriyle tabiatta gözlenen zorunluluk ve
baskıların üstüne yükseltecek olan
bir hürriyet yolu olarak görür.
Elmalılı’ya asıl ününü kazandıran eseri Hak Dini Kur’an Dili
adlı meşhur tefsiridir. Ona göre
Kur’an-ı Kerim hiçbir dile hakkıyla tercüme edilemez. İhtiva ettiği
manaları keşfetmek çok zor olmakla birlikte, Kur’an’ı tefsir edebilmek
için kelimelerin gerçek anlamını
belirlemek, lafız ve mana bakımından ilişkili olan kelimeler arasında
bağlantı kurmak, lafızların yer aldığı metnin genel kompozisyonunu
dikkate almak ve neticede kastedilen asıl mana ile tali manaları ayırt
etmek gerekir.
Tefsirde hem rivayet, hem dirayet metodunu kullanan Elmalılı,
ibn Cerir et-Teberi, Zemahşeri, Ragıb el-İsfahani, Fahreddin er-Razi,
Ebu Hayan el-Endelüsi, Şehabeddin Mahmud el-Alusi gibi belli başlı
müfessirlerin eserlerinden geniş ölçüde faydalanmış, tasavvufi konularda Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin
kitaplarından alıntılar yaparak fikirlerini bazan tasvip etmiş, bazen
eleştirmiş, fıkhi konularda genellikle Hanefi kaynakları ile yetinmiştir. Kur’an’ı tefsir ederken döneminin tartışma konularına da yer verip bunlardan Kur’an’a uygun olan
görüşleri belirlemeye çalışmıştır.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Çağdaş ilmi verilerden hareketle Kur’an’a yeni yorumlar getiren Mahammed Hamdi’nin önceki alimlerin bazı ayetlere verdiği manaları isabetsiz bularak
onlara yeni anlamlar vermesi onun orijinal tefsir yapabilen bir alim olduğunu kanıtlar mahiyettedir.
Kendi ifadesine göre ictihad ehliyetini haiz bir
alim olan Elmalılı, fıkıh ve usul-i fıkıh sahasında derin vukuf sahibi idi. Ona göre delillerini ve illetlerini
anlamadan hükümleri ezberleyip nakletmek fıkıh bilmek demek değildir.
Muhammed Hamdi, tasavvufla da ilgilenmiştir.
Tefsirini hazırlarken vahdet-i vücud konusunda yer
yer tenkit ettiği İbnü’l-Arabi’den bol miktarda iktibaslar yapması ve zaman zaman sufi meşrepli bir üslup kullanması tasavvufi temayülünün işaretleri sayılmalıdır. Ayrıca onun Şabaniyye tarikatına mensup
olduğu da söylenir.
Üç dört yıl aralıksız felsefe ile meşgul olan Muhammed Hamdi, Batılı bazı yazarların mantık ve felsefe kitaplarını tercüme etmek, pozitivizm, materyalizm ve tekamül nazariyesi başta olmak üzere çeşitli
felsefi sistemleri eleştirmek suretiyle felsefede de söz
sahibi bir alim olduğunu göstermiştir. Bilgiler arasındaki ilişkileri düzenleyerek mutlak senteze varmayı önemli gören Elmalılı, diğer mütefekkir ve alimlerden bağımsız olarak düşünebilmesi ve onları yer
yer eleştirerek farklı görüşler ortaya koyması açısından Müslümanların tefekkür hayatının canlanmasına
katkıda bulunmuştur.
İtikadi konuları desteklemek maksadıyla felsefeye yönelen Elmalılı aynı zamanda yeni devrin önemli bir kelam alimidir. Her ne kadar kelam ilmine dair
müstakil bir eseri yoksa da tefsirinde kelami problemlere büyük bir yer ayırmış ve hemen hemen hepsine çözümler getirmeye çalışmıştır.
Osmanlı Devleti’nin son devrinde yetişip
Cumhuriyet’in ilk yıllarını idrak eden Elmalılı; felsefi, itikadi, fıkhi, tasavvufi ve içtimai meseleler üzerinde derinliğine düşünen bir din alimidir.
Dini problemleri yeni ilmi verilerle teyit etmesi,
özellikle Allah’ın varlığına ilişkin delilleri materyalist,
pozitivist ve evrimci fikirleri reddeden bir yaklaşımla ele alması, nübüvvete felsefi temeller bulmaya çalışması ve bu hususu tartışma ortamına çekmesi, Hz.
İsa’nın nüzulüne ilişkin meselede olduğu gibi itikadi
konulara yeni yorumlar getirmesi onun mütefekkir
bir alim olduğunun delilleridir.
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ESERLERİ
1. Hak Dini Kur’an Dili: Kırk sekiz
yaşında iken başlayıp altmış yaşında tamamladığı tefsiri olup en
meşhur eseridir. 10 ciltten oluşmaktadır.
2. İrşâdü’l – ahlâf fî Ahkâmî’l Evkâf:
Mülkiye Mektebi’nde okutmak üzere hazırladığı Vakıflarla ilgili hükümlere dair bir ders kitabıdır.
3. Hz. Muhammed’in Dini İslâm:
Anglikan Kilisesi’nin sorularına
şeyhülislamlık adına verdiği cevaplardan oluşan bir risaledir. Tefsirin sonraki baskılarının baş tarafına eklenerek yayımlanmıştır.
4. Metâlib ve Mezâhib: Fransız felsefe tarihçisi Paul Janet ve Gabriel
Sealles tarafından yazılan “Histoire
de la Philosophie, Les Problemes et
Les Ecoles” adlı eserin tercümesidir.
5. İstintâcî ve İstikrâî Mantık: İngiliz
müellifi Alexander Bain’e ait eserin
Fransızca’ya yapılan tercümesinden
Türkçe’ye çevirdiği bu kitabı Süleymaniye Medresesi’nde öğrencilere
TDV
ders olarak okutmuştur.

www.diyanetvakfi.org.tr

D

ini geleneğimizde üç aylar diye bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat
mevsimi olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan
aylarının manevi atmosferine girmiş bulunmaktayız.
Yüce Dinimiz İslam, insanın kendisi, çevresi ve
Yüce Yaratan ile ilişkilerini sağlıklı şekilde kurabilecek bir bilinç, iç barış ve özgüvene kavuşmasını gaye
edinmiş; dünya ve ahiret, madde ve mana dengesi ile
iman, akıl, düşünce, duygu ve bilginin ahenkli birlikteliğine büyük bir önem vermiştir. Ancak üzülerek
ifade edelim ki, bilim ve teknolojinin baş döndürücü
bir ilerleme kaydettiği günümüz dünyasında ferdi ve
ailevi mutluluğumuzu, toplum hayatımızı, barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik içinde bir arada yaşamamızı tehdit eden pek çok olumsuzluklar yaşanmakta,
bunun etkileri de bireysel ve sosyal hayatımızda her
geçen gün daha yakından hissedilmektedir.
Üç ayların manevi iklimine girdiğimiz şu günlerde bizlere, hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak
üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah’ın rızasına
uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha
hatırlatmakta, nefsimizin sonu gelmez heveslerinden, tuzak ve yanıltıcı arzularından uzaklaşarak özümüze dönmemizi sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı sunmaktadır. Bu bilinç tazelemenin ve yenilemenin
gerçekleşebilmesi için önce kendi var oluşumuzu anlamlandırmak, iç sorgulama yapmak, Cenâb-ı Hakk’a
yürekten yönelmek, işlediğimiz hata ve günahlardan
dolayı pişmanlık duyarak O’ndan af dilemek, onları
bir daha işlememek için kararlı bir duruş sergilemek
ve istikamet sahibi olmak gerekir.
Üç aylar imandan gelen bir heyecanla ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu feyizli ve bereketli bir
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mevsimdir. Recep ayında Regaip ve
Miraç, Şaban ayında Berat ve Ramazan ayında ise Kadir gibi dört
ayrı mübarek gece bulunmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz (sav)
bu aylarda daha çok ibadet eder ve
“Allah’ım, Recep ve Şaban’ı hakkımda mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” (Ahmet B. Hanbel, Müsned
I, 259) diye dua ederdi.
Peygamber Efendimiz (sav) hastalık, mal-mülk edinme, yaşlılık,
aniden gelen ölüm gibi engeller çıkmadan, ibadet için eldeki fırsatların güzelce değerlendirilmesini istemiş ve şöyle buyurmuştur: “Yedi şey
gelmeden önce ibadetleri yerine getirmede acele ediniz. İnsana her şeyi
unutturan fakirlik, taşkınlığa götüren zenginlik, sağlığı bozan hastalık,
takati kesen yaşlılık, hayatı sona erdiren ölüm, beklenilen ve ne zaman
çıkacağı fark edilmeyen büyük şer,
çok ürpertici ve çok acı bir gün olan
kıyamet.” (Tirmizi, Zühd, Bab 3, IV,
552, H. No:2306)
İdrak edeceğimiz üç aylar ve
mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, milletimize ve ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hatalarımızdan ve
günahlarımızdan tövbe etmemize
TDV
vesile olmalıdır.
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O

kumak, iki ruh arasında âşıkane bir mülakat.
Okumak, içimizdeki meçhul âlemin kapılarını
açan bir anahtar. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza. İç dünyamızın sınırlarını genişleten kitap değil mi?
Türkiye Diyanet Vakfı olarak 1982 yılından bu
yana insanımıza yeni kapılar aralamak, yeni ufuklar
açmak için gayret sarf ediyoruz. Hz. Ebubekir kitaplar
için; “akıllı insanların bahçeleri, faziletli kişilerin güzel
kokulu çiçekleridir” ifadesini kullanmaktadır. Geleceğe dair hedefleri olan milletlerin ellerinde bulundurduğu en büyük silahın “bilgi” olduğuna inanan ve bu
amaçla kitaplar neşredip, yayınevleri açan Vakfımıza
bir ödül de ESKADER (Edebiyat, Sanat, Kültür Araştırmaları Derneği)’den geldi.
Bugüne kadar pek çok alanda onlarca ödüle layık görülen Vakfımı; kısa adı ESKADER olan, Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği’nce, 2009 Kitap Yayıncılığı Kamu Dalında yılın yayıncısı ödülüne
layık görüldü.
24 Nisan 2010 Cumartesi günü İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine ülkemizin yetiştirdiği çok önemli şair, yazar, araştırmacı,
kültür ve sanat adamları ile birçok yayıncı ve davetli
katıldı. 34 türde belirlenen ESKADER ödülleri tek tek
sahiplerine takdim edildi.
Vakfımız adına ödülü, Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer KARA, Türk müziği duayenlerinden Necdet YAŞAR’ın elinden aldı. Tören sırasında zaman zaman duygulu konuşmalar yapıldı.
Vakfımız; Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1995 yılında da Kamu dalında yılın yayıncısı ödülüne layık
görülmüştü.
Portre dalında, “Türk Yurdunun Bilgeleri” adlı eseri ile ödüle layık görülen yazar Altan
DELİORMAN’a ödülünü İşletme Müdürümüz Ömer
KARA takdim etti.
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VAKFIMIZ BUGÜNE KADAR
1995 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“YILIN YAYINCISI” ödülüne,
1995 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“ÇOCUK EDEBİYATI” ödülüne,
1995 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“Vakıf Müesseseleri” adlı yayını ile
“ARAŞTIRMA” ödülüne,
1995 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“Tuna Nehri Konuşsaydı” adlı
yayını ile “GEZİ” ödülüne,
1995 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“Türkiye’nin Batılılaşması ve Milli
Meseleler” adlı yayını ile “FİKİR”
ödülüne,
1995 Yılında, Türkiye Yazarlar
Birliği’nce “Peygamberler Tarihi”
adlı yayını ile yazarımız rahmetli
M.Asım KÖKSAL, “YILIN
KÜLTÜR ADAMI” ödülüne,
1996 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“Aydınlanma Üzerine Bir
Derkenar” adlı yayını ile “FİKİR”
ödülüne,
2001 Yılında, Türkiye Yazarlar Birliği’nce
“Sultaniyegah İstanbul” adlı yayını
ile “DENEME” ödülüne layık
görülmüştür.
Vakfımızın bir kültür ve sanat kuruluşu olan ESKADER tarafından “YILIN YAYINCISI” ödülüne layık görülmesi bizleri onurlanTDV
dırmıştır.
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’ncü Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, 5-15 Mayıs 2010
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Birçok batılı ülkenin yıllardır katıldığı ve ülkesine ait değerleri tanıttığı fuara Vakfımız Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte ikinci
kez iştirak etti.
Genişlik olarak dünyanın ikinci,
Asya’nın ise birinci fuarı olarak adlandırılan kitap fuarı, yaklaşık 120
bin metre karelik bir alanda kuruluyor. Türkiye’nin de bulunduğu 80
ülkeden 980 yayınevinin katıldığı
fuara, İran 1200 yayın eviyle katıldı. Yaklaşık 200 bin kitabın okuyucu ile buluştuğu fuarı ise yaklaşık 3
milyon kişi ziyaret ediyor.
Fuarda, Vakfımız ve Başkanlığımıza ait yaklaşık 200 çeşit yayın,
20 metrekarelik stand da sergilendi. Vakfımız yayınlarından özellikle edebiyat ve tarih konulu yayınlar
başta olmak üzere Mushaf-ı Şerif ile
son dönem yayımlanan romanlarımız büyük ilgi gördü.
Fuara katılan ülke ve yayınevlerince bir çok panel/ konferans tertip edilerek ülkeler kendi kültür ve
edebiyat değerlerini kıyasıya bir yarışla tanıtma noktasında çalışmalar
sergiledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığımız
da ülkemizin tanıtımı noktasında
www.diyanetvakfi.org.tr

ciddi çalışmalar yaparak fuara yaklaşık 400 çeşit eserle
katıldı. Fuar süresince Türk kültür ve edebiyatının tanıtımı yapıldı.
Yaklaşık 35-40 milyon civarında Türk’ün yaşadığı İran’da, talep edilen eserlerin büyük çoğunluğunu, Türkçeyi öğrenmeye yönelik yayınlar, Türkçe sözlükler, Farsça-Türkçe sözlükler ile özellikle Yunus
Emre’nin, Karacaoğlan’ın, Mevlana’nın hayatı ve eserleri ile ilgili yayınlar oluşturmaktadır. Ayrıca, Türk
Müziği, Türk Mimarisi, Türk Hat Sanatları, Türk Şiiri
ve Romanı ile ilgili yayınlara da yoğun bir ilgi ve talep söz konusudur.
Fuarın başlaması ile birlikte özellikle Vakfımız yayınlarından, Kur’an-ı Kerim Meali, Dedem Korkut,
Kutadgu Bilig, İstiklal Marşının Tahlili, Safahat, Sözlük, Arayışlar Devri Türk Şiir Antolojisi, Hacı Bektaş-ı
Veli v.b yayınlarımız ile çocuk yayınlarımız büyük ilgi
gördü. Bugüne kadar kültürümüze her sahada büyük
katkılar sağlamış olan Vakfımız, bu fuara iştirak etmekle İran’da yaşayan soydaşlarımızın da kültür hayaTDV
tına katkı sağlamanın gururunu taşımaktadır.
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usya Federasyonu Tataristan Müftülüğünden 5
kişilik heyet Vakfımız tarafından misafir edilerek, kendilerine muhasebe, hayri ve sosyal hizmetler
vb. konularda eğitim semineri verildi.
Yerli Müslüman Teşkilatı Başkanı Murad Galeev, Yerli Müslüman Teşkilatının Mütevelli Heyeti Üyesi Rüstem Musin, Yerli Müslüman Teşkilatının Mütevelli Heyeti Üyesi, Kazan’ın ve Tataristan’ın Kuzey
Bölgesinin Baş Kadısı Rüstem Zinnurov, Yerli Müslüman Teşkilatının Denetim Kurulu Üyesi Şevket Abubekerov ve Başkanlığın Dış İlişkiler Sorumlusu Haydar Kemaletdinov’dan oluşan heyet Vakfımızın idari
yapısı, faaliyet alanları ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi aldı.
Tatar heyetiyle Vakfımız Mütevelli Heyeti salonunda bir toplantı yapıldı. Toplantıya Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük,
Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kervancı,
Vakfımız kurucu üyesi Yakup Üstün ve Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme katıldı.
Tatar Heyetine Türkiye Diyanet Vakfı Hakkında
genel bilgi veren Vakfımız Genel Müdürü Süleyman
Necati Akçeşme Türkiye Diyanet Vakfının, vakıf geleneğinin çağdaş bir versiyonu olarak 13 Mart 1975 tarihinde zamanın Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Başkan Yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç, Yakup
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Üstün ve Hukuk Müşaviri Ahmet
Uzunoğlu tarafından kurulduğunu,
Vakfın hizmet şeklini biçimlendiren ve ona yön veren gerçek belirleyici unsurun da Allah rızası olduğunu söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacının gereği olarak, Diyanet
İşleri Başkanlığı hizmetlerine önemli ölçüde destek sağladığını, Genel
Merkez ve 959 şubesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı merkezi ile bütün
müftülüklerin, hizmet binası, büro
mefruşatı, demirbaş, araç, kırtasiye,
personelin eğitimi, Kur’an kurslarının bina, iaşe ve ibatesi vb. hizmete
yönelik tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına imkanları ölçüsünde destek
verildiğini sözlerine ekledi.
Toplumsal huzuru, dayanışmayı,
barış ve birlikteliği sağlayan her çabayı, toplumun dinî, sosyal ve kültürel gelişmesine yönelik her faaliyeti önemsediklerini belirten Süleyman Necati Akçeşme “Türkiye Diyanet Vakfı; sosyal sorunlar karşıwww.diyanetvakfi.org.tr

sında duyarsız kalmamayı, bunların
giderilmesi ve şartların iyileştirilmesi yönünde çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba göstermeyi insanî ve dinî
bir görev kabul etmiş ve bu alanda
önemli hizmetlere imza atmıştır. Her
yıl Ramazan ayında kurduğu iftar
sofrası, dini esaslara uygun gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonu, fakir ve yardıma muhtaçlara uzanan yardım eli bunlara
birer örnektir.” dedi.
Kültür hayatımızı zenginleştirmek ve kamuoyunu aydınlatmak
amacıyla çeşitli konularda panel,
konferans ve sempozyumlar düzenlediklerini belirten Süleyman Necati Akçeşme “Türkiye Diyanet Vakfı; dini, milli ve sosyal içerikli çeşitli
yayınlar hazırlayarak, bunları insanımızın istifadesine sunmuştur. Vakıf; geçmişten aldığımız kültür mirasını, gelecek nesillere geliştirerek
aktarmak amacıyla; kamuoyunun
doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, dini ve sosyal birimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynak olan İslam Ansiklopedisini, 500’e yakın basılı, sesli ve görüntülü yayını, dini
ve milli muhtevalı kaynak eserleri
kültür hayatımıza kazandırmıştır.”
dedi.
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1983 yılından buyana Ramazan ayının manevî atmosferine uygun olarak Ankara ve İstanbul’da kitap
ve kültür fuarı düzenlediklerini ve bunun da kültür
hayatına önemli bir katkı sağladığını belirten Süleyman Necati Akçeşme “Kültürel faaliyetler çerçevesinde
Türkiye Diyanet Vakfı; 1989 yılından itibaren, Sevgili Peygamberimizin doğum gününü Kutlu Doğum Haftası adı altında kutlamaya başlamış ve bu kandil ışığından yayılan, huzur, kardeşlik, sevgi mesajlarını tüm
insanlığa ulaştırma gayretine girmiştir.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının toplumumuzun sağlık konusundaki beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, bilimsel kurallara uygun ve kaliteli sağlık hizmetini en üst seviyede vermek, kaliteyi sürekli iyileştirme prensibiyle ülkemizde sağlık hizmeti veren sağlık ve eğitim kurumlarından biri olmak hedefiyle,
Ankara ve İstanbul’da 29 Mayıs adı altında 2 hastaneyi hizmete koyarak, bu alanda da önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Süleyman Necati Akçeşme, hizmetlerin yalnızca yurt içi ile sınırlı kalmadığını, Vakfın yurt dışında da önemli hizmetlere imza attıklarını belirterek, “Türkiye Diyanet Vakfı yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da dindaş ve
soydaşlarımızın yanında olmuş, dinî, sosyal, kültürel ve eğitim alanında ciddi hizmetlere imza atmıştır.
Yurt dışında açtığı camiler, okullar, restorasyon çalışmaları, dini ve milli faaliyetler milletimizin hislerine
tercüman olma adına gerçekleştirilen hizmetlerdir. Bu
meyanda Türk Cumhuriyetlerinde 14 caminin temelden inşası yapılarak ibadete açılmıştır. Yurt dışındaki
soydaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için YÖK, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan’da birer İlahiyat Fakültesi, Sofya’da
bir Yüksek İslam Enstitüsü, Romanya’da bir kolej, yine
Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan’da toplam beş
lise açılmıştır. Bu eğitim kurumlarımızın iaşe, ibate, cari giderleri, Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin
ücretleri v.b. tüm masrafları Vakfımızca karşılanmaktadır.” dedi.
Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme konuşmasının sonunda, yurt dışına yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Özellikle son yıllarda dünyada baş gösteren hızlı değişmeler
doğrultusunda faaliyet alanının ağırlık noktasını Türk
Cumhuriyetleri, Türk Toplulukları, Balkan ve Kafkas
ülkelerinde yaşayan soydaş ve dindaşlarımıza götürüTDV
len hizmetler teşkil etmektedir.” dedi.
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angladeş International Islamic University Chittagong (Chittagong Uluslar arası İslam Üniversetesi) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abu Bakr Rafiqu,e
ile Mütevelli Heyeti Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış
İlişkiler Müdürü Kazi Deen; ülkemizdeki İslami ilimlerdeki bilimsel birikimi yakından tanımak ve din
eğitimi veren kurumlarla fikir teatisinde bulunmak
üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından ülkemize davet edildi.
Vakfımızı ziyaret eden heyetle, Vakfımız Mütevelli Heyeti üyesi Mehmet Kervancı, Vakfımız Kurucusu üyesi Yakup Üstün ve Vakfımız idarecilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.
Bangladeş heyetini ülkemizde görmekten büyük
mutluluk duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kervancı, Türkiye Diyanet Vakfının 1975 yılında kurulduğunu, Vakfın kuruluş amacının da özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemek olduğunu ifade ederek “Vakfın gayesi; Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek hizmetlerin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesine, İslam dininin gerçek hüviyeti ile araştırılmasına ve tanıtılmasına, toplumun din konusunda aydınlatılması-
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na yardımcı ve destek olmak; gereken yerlerde cami ve Kur’an kursları
inşa edip donatmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın desteklenmesine, yurt içinde ve yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın sağlık, kültür ve dini eğitim seviyesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının yurt
içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği, sosyal, kültürel, ilmi, dini, sağlık ve eğitim alanında sunduğu hizmetleri özet olarak anlatan Mehmet
Kervancı, özellikle Vakfın eğitim
alanında sunduğu hizmetleri dile
getirdi. Eğitimin bir toplumun hedeflediği amaçlara ulaşılabilmesi ve
milletler ailesi içinde var oluş mücadelesini sürdürebilmesinin vazgeçilmez bir şartı olduğunu vurgulayan Mehmet Kervancı, “Şekli ve boyutu ne olursa olsun, eğitim faaliyetleriyle varılmak istenilen temel hewww.diyanetvakfi.org.tr

def; içinden çıktığı topluma yabancılaşmamış, milli ve manevi kültürüyle barışık, yaşadığı zamanın ve üzerinde bulunduğu coğrafyanın ehemmiyetini kavrayan ve aynı zamanda
çağın gereği olan pozitif bilimleri de
içine sindirmiş nesiller yetiştirmek,
milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutmak ve böylece devletimizin dünyada hak etmiş olduğu yere ulaşmasına yardımcı olmak,
ayrıca milletimizin milli menfaatlerinin tahakkuk ettirilmesine katkıda
bulunmaktır.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının; geleceğimizin daha da aydınlık olması,
yetişen nesillerin; dünya gerçeklerine vâkıf, ülkemizi daha da yüksek
seviyeye ulaştıracak, gerekli olan
donanıma sahip olabilmeleri düşüncesiyle Vakfın eğitim alanında
yaptığı icraatlarıyla önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Mehmet
Kervancı “Bu amaç doğrultusunda
111.010 yüksek öğrenim öğrencisine burs tahsis eden Türkiye Diyanet
Vakfı, 10 adet yükseköğrenim öğrenci yurdunu gençlerimizin hizmetine sunmuş, ülkemizin eğitim sorununun çözümüne katkıda bulunmak
düşüncesiyle İzmir Bornova’da bir
özel okul açmıştır.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı yurt
içinde olduğu gibi, yurt dışında
da dindaş ve soydaşlarımızın yanında olduğunu, dinî, sosyal, kültürel ve eğitim alanında ciddi hizmetlere imza attığını belirten Meh-
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met Kervancı “Türkiye Diyanet Vakfı; Türk ve Müslüman topluluklarının, beklenti ve umutlarının adresi olmuştur. Vakıf artık bugün; Türk ve Müslüman
topluluklar için manevi bir merkez, müşfik bir dost
ve yardım edici bir el konumundadır. Yurt dışındaki soydaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için YÖK, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan’da birer İlahiyat Fakültesi,
Sofya’da bir Yüksek İslam Enstitüsü, Romanya’da bir
kolej, yine Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan’da
toplam beş imam-hatip lisesi açılmıştır. Bu okulların
tüm giderleri Vakfımızca karşılanmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip liselerinde okutulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklar ile koordineli olarak yurt dışından öğrenci getirilmektedir. 2009-2010 öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde 620, imam hatip lisesinde de 439 öğrenci eğitim görmektedir. Yine
Vakfımız tarafından yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere 179 öğrenci ülkemize getirilmiştir. Vakfımız tarafından yurt dışında açılan okullarda halen ülkelerinde 1.876, ülkemizde de 1.238 olmak üzere toplam 3.114 öğrenci öğrenim görmektedir. Bugüne kadar Vakfımız tarafından yurt dışında
açılan fakülte, enstitü ve kolejlerden toplam 1.234 öğrenci, yurt dışındaki liselerimizden de 1.791 öğrenci mezun olmuş olup, bu öğrenciler halen ülkelerinde
imam-hatip, Kur’an kursu öğretmeni ve değişik branşlarda hizmet yürütmektedirler.” dedi.
Mehmet Kervancı konuşmasının sonunda Türkiye Diyanet Vakfının 29 Mayıs Üniversitesi adı altında yeni bir üniversite kurduğunu da sözlerine ekledi.
Bangladeş International Islamic University Chittagong (Chittagong Uluslar arası İslam Üniversetesi)
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abu Bakr Rafiqu da yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının çok büyük bir kuruluş olduğunu, yapılan hizmetlerin hepsinin hayret uyandırıcı bulduklarını ve bir akademisyen olarak eğitim alanında sunulan hizmetleri büyük
bir hayranlıkla dinlediklerini ifade etti.
Türkiye Diyanet Vakfının bir devlet gibi çok büyük hizmetler gerçekleştirdiğine şahit olduklarını
vurgulayan Prof. Dr. Abu Bakr Rafigu, eğitim alanında ve diğer sosyal ve kültürel hususlarda Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, Bangladeş’deki eğitim ve öğreTDV
tim faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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ran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı ve İslami
Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı
Dr. Seyyid Mahdi Mostafavi ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret
ederek, Vakfımız yöneticileri ile
görüştü. Vakfımız Mütevelli Heyeti
Üyesi Mehmet Kervancı, Vakfımız
Genel Müdürü Süleyman Necati
Akçeşme ile Vakfımız Personel ve
İdari İşler Müdürü Arif Malkoç’un
katıldığı toplantıda, Mehmet Kervancı ve Süleyman Necati Akçeşme tarafından Vakfımızın kurulu-
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şu, amacı, idari yapısı ile yurt içinde ve yurt dışında
gerçekleştiği hizmetler hakkında bilgi verildi.
Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kervancı, Türkiye Diyanet Vakfının 959 şubesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine önemli ölçüde destek verdiğini, eğitim, kültür ve sosyal alanda da önemli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini, sağlık alanında verilen hizmetlerle önemli bir mesafe
kat edildiğini ve Vakfın iki adet hastanesinin bulunduğunu belirtirken, Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme de Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin Vakfın hizmet kervanı içerisinde önemli bir yerinin bulunduğunu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin Müslümanlar tarafından ilk te’lif eser olarak yayımlandığını ve ansiklopedinin tamamlanma aşamasına gelindiğini, bu merkezde büyük bir kütüphane bulunduğunu ve aynı zamanda bir araştırma birimi olduğunu söyledi.
Dr. Seyyid Mahdi Mostafavi de yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyetindeki dini yapı hakkında
bilgi vererek, Türkiye Diyanet Vakfı’nın büyük bir kuruluş olduğunu, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen
TDV
hizmetlerin takdire şayan olduğunu vurguladı.
www.diyanetvakfi.org.tr
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B liklere

alıkesir, çok yönlü özelsahip olması ve
coğrafi konumu sebebiyle, tarih
boyunca birçok kavimlerin yerleşim bölgesi olmuştur. Bölgede
bilinen yerleşim zamanı, Yortan
kazılarında ortaya çıkan bilgilere göre, M.Ö. 3200 yıllarına, ilk
tunç çağına uzanır. İvrindi çevresinde bulunan yerleşim yeri
paleolitik çağdan kalmadır. Havran bölgesinde yapılan araştırmalar, bilinmeyen en eski çağlara ışık tutmaktadır. Bu devirden
sonra, Marmara ve Ege sahillerine yerleşen pelasg kolonileri ise
M.Ö. 2000’lere dayanır.
Homeros destanlarında anlatılan Troya savaşlarında, Troyalıların yanında Mysialılarında bölgede yerleşmesiyle bölge Mizya
(Mysiat) diye anılmaya başladı.
Fakat Mizyalılar burada bağımsız devlet kuramamış ardından
bölgeyi, ülkelerini kıyılara kadar

genişleten Hititler ele geçirmişlerdir.
(M.Ö. 1660)
Mysia Bölgesi Hititlerden sonra sırasıyla Friglerin, Lidyalıların,
İranlıların, Büyük İskender’in, Bergama krallığının ve Romalıların
egemenliği altına girmiştir. Helenistik çağda yörede pek çok şehir devleti kurulmuştur. Bunlardan bazıları günümüzde de antik isimlerini
korumaktadır. Adremyteion (Edremit), Pendoramus (Bandırma), Ertekta (Erdek) gibi.
İlk çağlarda bütün bölge Perslerin istilasına uğramışsa da akıllı politika ve yerinde tedbirlerle
Kyzikos Roma çağına kadar bağımsız ve imtiyazlı olarak önemini korumuştur. Bölge VII. yy’dan itibaren Müslümanlar tarafından tanınmaya başlandı. İstanbul’u iki defa
kuşatan İslam Orduları Mysia’dan
geçtiler. 1071 Malazgirt Zaferinden
sonra Selçuklu Türkleri Anadolu’ya
hakim olmaya başladılar. Batı
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Anadolu’da Bizans karşısında olan Selçuklu uç beylerinden birçoğu bağımsız beylikler kurdular. Bunlardan Kalemşah Beyin oğlu Karesi Bey’de Mysia ve dolaylarında Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir’i kendisine merkez yaptı. Kısa zamanda Kyzikos ve Biga dışında Çanakkale Boğazına kadar bütün bölgeyi ele
geçiren Karesi oğulları, kurdukları donanma ile defalarca komşu beyliklerle birleşerek Trakya ve adalara
akınlar yapmışlardır. Daha sonra Osmanlıların egemenliğine giren Karesi, merkezi Kütahya olan Anadolu beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezidir.
Karesi sancağı, Marmara kıyılarına yakın yerlerde
doğu taraftaki bir kısım topraklar hariç, hemen hemen
şimdiki il topraklarını kapsamaktaydı. Karesi emirleri Osmanlı Devleti emrinde çalışmalara başladıktan
sonra Rumeli’nin fethinde önemli görevler üstlendiler.
Osmanlı döneminde Balıkesir ve çevresi sakin bir hayat sürdü. 1862’den itibaren konar-göçer yörük aşiretleri bölgede iskan edildi. 1878 sonunda gelen muhacirler
bölgede yeni köyler kurdular. İzmir’in işgalinin hemen
ertesi 16 Mayıs 1919’da Balıkesir’de toplanan Redd-i İlhak cemiyeti silahlı direniş kararı aldı.
28-29 Mayıs 1919’da Ayvalık’a asker çıkaran işgal
kuvvetleri karşısında sivil güçlerden oluşan bir cephe buldu. Kısa zamanda gelişen karşı hareketi sonucu
Akhisar, Ayvalık, İvrindi ceplerinde düşmanın önünde
13 ay diretildi. 30 Haziran 1920’de işgal edilen Balıkesir 6 Eylül 1922’de kurtuldu. Balıkesir Milli Mücadelede Redd-i İlhak Cemiyetini kuran ve düşmana karşı
koyan ilk iller arasındadır.

COĞRAFİ YAPI

Balıkesir ilinin büyük bir kısmı Güney Marmara’da yer
almakla birlikte, hem Marmara hem de Ege Bölgesi’nde
toprakları bulunmaktadır. Doğuda Bursa, Kütahya, güneyde İzmir, Manisa; batıda Ege Denizi, Çanakkale
ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Yüzölçümü
14.292 km2 olup, kent merkezinin rakımı 139 metre’dir.
İl arazisinin % 45’i (640.335 hektar) orman, % 8’i
(112.292 hektar) mera, % 33’ü (471.165 hektar) tarım
arazisidir. Sulanan arazi 83.582 hektardır.
Balıkesir İli, Anadolu Yarımadası’nın kuzeybatısında ve önemli bir bölümü Marmara coğrafi bölgesinin, Güney Marmara bölümünün, Karesi yöresinde;
diğer küçük bir bölümü ise, Ege coğrafi bölgesindeki
Asıl Ege bölümünün Kuzey Ege kesiminde yer alır.
Ovaların başlıcaları ise Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir,
Manyas, Gönen ve Edremit ovalarıdır. Bu ovaların denizden yükseklikleri 10 - 220 m arasında olup, hepsi
birer çukurova niteliğindedir.
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Yer yer 200 m’ye ulaşan dağlar
bulunmaktadır. Balıkesir ili sınırları İçinde plato özelliğini gösteren
aşınım yüzeyleri geniş bir yer tutar.
Dağlık ve platoluk alanlar akarsular
tarafından derin vadilerle yarılmıştır. Ayrıca sahada özellikle çöküntü alanlarında gelişen ovalar önemli
yer kaplar. Nispeten yüksekçe olan
kısımlar, çoğu kez yoğun bir orman
örtüsüyle de kaplıdırlar.

TARIM VE EKONOMİ

Balıkesir ilinin tarımda kullanılan
arazi dağılımı şöyledir. Tarla arazisi % 72.78, sebzelik % 7.57, meyvelik % 1.86, bağlar % 0.76, zeytinlik
% 16.65, dutluk % 0.38’dir. Balıkesir Türkiye’nin en fazla ilçesi olan
ilidir. Bunlardan ayvalık, Edremit,
Burhaniye, Erdek ve Havran ilçeleri zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olup; Bigadiç kavun,
Kepsut şeftali ve Bandırma ilçesi
ise su ürünleriyle ünlüdür.
Genel olarak verimli arazilere
sahip olan Balıkesir her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği bir ilimizdir. Üretilen sebze ve meyvenin
genel olarak üreten köylü tarafından semt pazarlarında taze ve ucuz
satılmasından dolayı, Balıkesir’in
emekliler şehri diye anılmasına vesile olduğu söylenir. Balıkesir’de tarım ve tarıma dayalı işletme sayısı
olarak 118 adet bitkisel yağ, 42 adet
un, 12 adet salça ve konserve fabrikası, 164 adet süt işletmesi 8 adet su
ürünleri işletmesi vardır.
Balıkesir’in ekonomik yapısı Batı Anadolu bölgesinin genel karakterlerini taşımaktadır. Tarımın
geniş bir alana yayılmasından dolayı
tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Un,
yem, zeytin, zeytinyağı, salça, konserve, nebati yağ ve şeker üretiminin Balıkesir ekonomisinde yeri büyüktür. Yine et, özellikle son yıllarda tavukçuluk, yumurta başta olmak
üzere süt ve süt mamulleri sektörleri
www.diyanetvakfi.org.tr

de önemli yer tutmaktadır. Balıkesir
iklim şartları bakımından bütün yıl
boyunca her türlü sanayi çalışmalarına uygundur. Karayolu ve denizyolu ile ulaşımı kolay bir ilimizdir.
Üniversitesi sanayicimizin ihtiyacı
olan kalifiye işçi, usta, teknik ve idari personeli yetiştirmektedir.
İldeki en modern fabrikalar Balıkesir ve Bandırma’dadır.

Çoğu 1970’lerde kurulan bu fabrikaların bir bölümü
Etibank’ın, bir bölümü özel kesimindir. Borik asit, boraks, sodyum perborat, sülfirik asit ve yapay gübre
üreten fabrikalar bunların arasında en önemlileridir.
Balıkesir yeraltı zenginlikleri bakımından da ülke
çapında önemli bir yer tutmaktadır. Bor, kömür, demir
başta olmak üzere krom, mermer, kurşun, çinko, kaolen gibi maden yatakları rezerv bakımından zengin ve
sayıca kabarıktır. Ülke mermer rezervinin % 80’i Balıkesir ilinde bulunmaktadır.

BALIKESİR MÜFTÜLÜĞÜ

B

alıkesir Müftülüğünün kuruluşu Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak iki bölümde ele alınabilir.
Bursa’dan Hasan Babanın, Kepsut’dan Pir Alinin şehre
gelişleri, toprakları gibi insanları da bereketli kılmıştır. İl Müftülüğü de bu sesin halkalarından biridir. Osmanlı döneminde Balıkesirin ilk İl Müftüsü Ali Şuri
Efendi dir (1850-1865).
Bundan sonra Ali Şuri Efendinin Damadı Ağabeyzade Hacı Süleyman Efendi (1865-1899), bunu takiben Osman Nuri Efendi(1899-1911), arkasından
Kodanazzade Hacı Ahmet Efendi (1912-1918) ve daha
sonra Yırcalı Zade İbrahim Sadık Efendi iki dönemi birleştiren köprü niteliğinde görev yaptı. Cumhuriyetin ikinci Müftüsü ise Nennicizade Abdullah Esat
Efendi (1923-1931) olup, daha sonra Çıkrıkçızade İbrahim Naci Efendi (1932-1952) gelmektedir. Daha
sonra Mehmet Hamdi ERDEM (953-1962), Yaşar TUNAGÜR (1959-1960), Mehmet EMRE (1963-1972),
İsmail CÖMERT (1973-1979), Nurullah SOYAK
(1979-1981) İlk TDV Balıkesir Şube Başkanı. Seyfettin
YAZICI (1981-1985), Selahattin YILDIZ (1985-1991),
www.diyanetvakfi.org.tr

Nizamettin ŞAHİN (1991-1992)
Mustafa KUTLU (1992-2002) Necdet ÇETİN 15.09.2003 de göreve
başlamış olup halen göreve devam
etmektedir.
Müftülük Hizmetleri ilk defa
Hacı Ali (Belediye) Camii’nin yanındaki Küçükada’da yürütülmüştür.
Halen bu bina Kültür Müdürlüğünce kullanılmaktadır. Ancak her geçen gün gelişme gösteren teşkilata
birkaç odalı daireler yeterli gelmediğinden, müstakil bina yapımına karar verilmiş ve halen içinde hizmet
yürütülen 338 m2 alana oturan 5
katlı müftülük sitesi imar edilmiştir.
2008-2009 yıllarında plan ve
projeleri hazırlanıp 15.04.2009 tarihinde temeli atılan yeni müftülük sitesi, Kur’an kursu eğitim ve kültür
merkezi binasının yapımı Vakfımızın Balıkesir Şubesi aracılığı ile yapılmaktadır.
Muhammen bedeli yaklaşık
(4.640.265,63 TL) 4.5-5 Milyar TL.
olan, büyük bir külliye şeklinde
planlanan binanın bodrum ve zemin kat kaba inşaatı tamamlanmıştır. 1, 2 ve 3. kat inşaatının yapımı
devam etmektedir.
İnşaatı devam eden külliyenin müştemilatında; 800 kişilik çok
amaçlı konferans salonu, 50 kişilik
eğitim merkezi, 50 kişilik yatılı hafızlık merkezi, büyük bir kütüphane
ve ayrıca toplantı salonları ile müftülük hizmet birimleri yer alacaktır.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI BALIKESİR ŞUBESİ
Balıkesir Müftülük Hizmet Binası İnşaatı

Ş

ubemiz, Balıkesir ilinde 25.12.1979 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlamıştır. İlk Şube Başkanı ve Yönetim Kurlu üyelerimiz:
Nurullah Soyak, Ahmet Karatoprak, Bekir Ayvalılı, Edip Uğur, Hasbi Gürcan, Sabri Karagöz ve Hasan
Erkahraman’dan oluşmuştur.
Dini ve hayri hizmetlerde müftülük faaliyetlerini
desteklemek ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın genel amacı
doğrultusunda kurulan Balıkesir Şubesi; vatandaşlarımızın yaptığı ayni ve nakdi yardımlarla, 1985 yılında
Yıldırım (Eski) Camii Erkek Yatılı Kur’an Kursunun
bütün giderlerini üstlenmiştir. Adı geçen bu kursumuz her yıl onlarca (kuruluşundan bu güne kadar 393
adet hafızlık belgesi verilmiştir) hafız yetiştirmektedir.
1995 yılında Balıkesir merkezde, mülkiyeti Vakfımıza kazandırılan bir arsa üzerine Yatılı Kız Kur’an
kursu inşa edilerek hizmete açılmıştır. Halen eğitimöğretim faaliyetine devam eden Kız Kur’an kursu bu
güne kadar 119 kız öğrencimize hafızlık diploması ka-
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zandırmıştır. Yatılı Kız Kur’an kursunda kalan öğrencilerin iaşe-ibate
ve idame giderleri ile kursun bakım
onarım ve tadilat vs. her türlü gideri de şubemizce karşılanmaktadır.
Aynı zamanda mülkiyeti Vakfımıza ait olan gündüzlü kız ve erkek
Kur’an kurslarımızın bakım onarım
ve tamiratları ile yakıt giderleri Balıkesir Şubemizce karşılanmaktadır.
Hayırsever vatandaşlarımız tarafından Vakfımıza bağışlanan gayrimenkuller kabul edilerek cami,
Kur’an kursu ve diğer hizmet birimleri olarak hizmete sunulmaktadır.
Bu bağlamda 40 adet gayrimenkul
Vakfımıza kazandırılmıştır.
Şubemiz tarafından; Müftülük
ve Vakıf hizmetlerinde kullanılmak

www.diyanetvakfi.org.tr

üzere bir minibüs, 3 adet binek otosu temin edilerek
hizmete sunulmuştur.
Her yıl Şubemiz imkanları dahilinde, fakülte ve
yüksek okul öğrencilerine öğrenim yardımı (Burs) verilmektedir. 2009-2010 öğretim yılında 60 öğrencimize toplam 24.000,00 TL yardım yapılmıştır.
Bununla beraber yine her yıl Ramazan ayı içerisinde fakir ve yoksul ailelere gıda ve yakacak yardımları yapılmaktadır.
Plan ve projeleri Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü
Yapı İşleri Teknik Daire Banlığınca hazırlanan ve Şubemizce yapılacak olan Kampus Camii’nin temel atma
hazırlıkları devam etmektedir. Cami yerinin hafriyatı yapılmış olup, cami 2.000 kişilik kapalı alan olmak
üzere toplam 5.000 kişinin aynı anda namaz kılacağı
şekilde yapılacaktır.
Dini ve milli gün ve gecelerde Balıkesir Müftülüğünün düzenlediği konferans, panel, sempozyumlar
ile irşat faaliyetleri gibi organizasyonların masrafları
da şubemizce karşılanmaktadır.
Her yıl Vakıflar Haftası nedeniyle Vakıflar Bölge
Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak hayır sahiplerine hatimler ve mevlitler okutulmaktadır.
Mülkiyeti Vakfımıza ait olmayan, merkez ve köy
camilerinin bir çoğununun da ihtiyaç halinde inşası,
bakımı, onarım vb. ihtiyaçları karşılanmaktadır.
İlçe müftüleriyle yapılan bir toplantıda her ilçeye
bir hizmet aracı alımı planlanmış olup, her ay bir ilçe
için ihtiyaç sırasına göre hizmet araçları alınarak ilçe
müftülüklerimizin hizmetine sunulmuştur.
Balıkesir iline bağlı ilçelerden, Ayvalık, Bigadiç,
Bandırma, Erdek, Susurluk İlçelerine, Merkez ve tüm
ilçelerin katkılarıyla yeni hizmet binaları yapılarak
TDV
hizmete açılmıştır.

www.diyanetvakfi.org.tr

Necdet ÇETİN
Balıkesir İl Müftüsü
TDV Şube Yönetim Kurulu Başkanı
1950 yılında Sakarya’nın Geyve İlçesinde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra Sakarya İmam Hatip Lisesine kaydoldu. 3. sınıftan ayrılıp 8 yıla yakın Arapça, fıkıh, tefsir,
kelam, hadis, vb. dersleri aldıktan
sonra 1969 yılında vekil imam hatip olarak Bilecik İli Osmaneli İlçesinde göreve başladı. 1970’de imam
hatip lisesi I. devresini dışarıdan bitirip asil imam hatip oldu. Sakarya
Merkezinde 4 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra, İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsüne talebe olarak 1974-1975
öğretim yılında girdi ve Beyoğlu İlçesi Murakıplığına atandı. 1980 yılında Sakarya İl Murakıplığına atandıktan kısa bir süre sonra Manisa İli
Sarıgöl İlçe Müftüsü oldu. 1981-1985
yılları arasında 4,5 yıl bu görevi ifa
ettikten sonra Almanya’ya din görevlisi olarak gitti. 1985 Mayıs ayından
itibaren 4 yıl 3 ay bu görevi yaptıktan sonra, Zonguldak İl Müftü Yardımcı olarak görevine devam etti.
1989 Eylül ayında başladığı bu
görevi 2 yıl yaptıktan sonra 1991 yılında Bartın İl Müftülüğüne atandı. 4 yıla yakın bu görevi yaptıktan sonra 1995’de Bilecik İl Müftülüğüne atandı ve 3 yıl sonra emekli oldu. 5 yıla yakın bir zamandan
sonra tekrar göreve dönerek 2003’de
Balıkesir İl Müftülüğüne atandı. Evli
ve iki çocuk babası olan Necdet Çetin, orta derecede Arapça, İngilizce
ve Almanca bilmektedir.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Osmanlı Düşünce Tarihi Projesi
İSAM’da Başlıyor

O

smanlı Düşünce Tarihi Çalışma Grubu adı
altında Harvard Üniversitesi, İSAM ve Sabancı Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde ilk etkinlikler 2010 yazının önümüzdeki günlerinde başlayacak. Projede atölye çalışması, uluslararası konferanslar ve yayınlar yer alıyor. Aralarında dünyanın ve Türkiye’nin
değişik üniversitelerinden Cemal Kafadar (Harvard), Cornell Fleicher (Chicago), Metin Kunt
(Sabancı), Kemal Beydilli (Yeditepe), Mehmet İpşirli (Fatih) gibi yerli ve yabancı Osmanlı tarihçilerinin tebliğlerle yer alacağı ilk etkinlik Ebussu-

ud ve Düşünce Dünyası konulu
bir atölye çalışması olarak belirlendi. 31 Temmuz - 1 Ağustos
2010 tarihlerinde İSAM’da gerçekleşecek olan toplantıda Osmanlı Düşünce Tarihini çalışma
metodolojisi ile Osmanlı Hukuk Düşüncesi üzerinde tebliğler sunulacak ve müzakereleri
yapılacak. Bu etkinliğin detayları önümüzdeki günlerde İSAM
web sitesinden öğrenilebilecek.

DÂHİLÎ
SEMİNERLER

İLMÎ TOPLANTILAR
Aylık Konferanslar

P

rof. Robert W. Hefner, (Antropoloji Profesörü ve
Boston Üniversitesi CURA Başkanı), “Civil Islam:
How Muslim Societies Respond to Modern Challanges? (Sivil İslam: Müslüman Toplumlar Modern Karşıtlıklara Nasıl Tepki Veriyorlar?)” konulu bir konferans verdi. Boston Üniversitesi’nde Antropoloji profesörü olarak görev yapan ve aynı üniversitede bulunan CURA (Institute on Culture, Religion, and World
Affairs)’nın başkanı olan Prof. Hefner, konferansında
Müslüman dünyadaki değişikliklerden bahsederek, bu
toplumların hızlı değişimlere ayak uydururken geliştirdikleri politika ve sistemlerden bahsetti. Buna göre
dünya üzerinde yaşayan Müslüman toplumlar çok yoğun, sosyal, kültürel ve politik değişimlerden geçmektedirler. Bu topluluklar aynı zamanda çeşitli demoratikleşme, siyasi katılım ve eğitim alanlarında çeşitli
zorluklar ve meydan okumalarla yüz yüze kalmaktadırlar. Prof. Hefner konferans boyunca temelde şu sorular üzerinde durdu: Müslümanlar yeni meydan okumalar ve zorluklar karşısında nasıl bir yol izliyorlar?,
Devlet dışı aktörlerin tutumları bu süreçte nasıl şekillenmektedir?, Sivil İslam ne demektir? Nasıl doğmuştur?, Türkiye’nin modernite ve sekülarizm konusundaki deneyimi neyi ifade etmektedir?
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Dr. Berat Açıl (Şehir Üniversitesi),
“Alegori ve Edebiyat:
Hüsn ü Dil Örneği”, 10 Mayıs 2010.

B

oğaziçi Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı bölümünde, Eski
Türk Edebiyatı sahasındaki doktorasını tamamlayan Dr. Berat Açıl,
doktora tezine dayanan bir seminer
sundu. Açıl önce, alegori ve edebiyat
ilişkisi üzerinde durarak Muhyî’nin
16. yüzyıla ait alegorik eseri olan
Hüsn ü Dil adlı mesnevisi üzerinde
yaptığı çalışmanın bir özetini sundu.
Buna göre tezde şu üç bölüm bulunmaktadır: 1) Hüsn ü Dil’in Fars, Osmanlı, Urdu, Alman ve İngiliz edebî
muhitlerine yayılış şekli ve tarihi 2)
Muhyî hakkında biyografik bilgi vererek Hüsn ü Dil’’in transkripsiyon
alfabesiyle günümüz Türkçesi’ne aktarımı. 3) Alegori kuramının tanımı
ve alegorik yazın ve yorumun Batı
ve Doğu edebiyatları ve kültürlerinde ortaya çıkması ve tarihi gelişimi.
www.diyanetvakfi.org.tr

DÂHİLÎ
SEMİNERLER
n

Gökhan Yorgancıgil
(Yönetmen- Senarist)
“Türk Sanat Anlayışı ve Sinema”,
7 Mayıs 2010.

B

atı sanat felsefesinin temelinde Aristo vardır. Bu
sebeple sanat ve kökeni üzerine yapılan tartışmaların büyük bir çoğunluğunu Aristo’nun ortaya attığı mimesis kavramı ve çevresinde gelişen biçim-içerik
tartışmaları oluşturur. Peki sanata ve kökenine tek ve
mutlak bakış açısı bu mudur? Batılı bir sanat olarak
tanımlanabilecek klasik drama ve sinema sanatını evrensel yapan nedir? Bugün dünyanın hemen her yerinde sinema filmleri yapılıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Bu durumun tek açıklaması küreselleşme mi?
Drama sanatının dolayısıyla sinemanın “yerli” sanat anlayışı ile çakışan ya da çelişen yönleri nelerdir?
Türk sinemasının temel problemi basit anlamıyla bir
kimlik sorunu mudur?

Y E N İ YAY I N L A R I M I Z
POSTER
Kurtuluş Dönemi
Osmanlı Sultanları (1302-1481),
Halil İnalcık,
İstanbul: İSAM Yayınları,
262 sayfa, ISBN 978-605-5586-06-5
Osmanoğulları geniş bir coğrafyada
dünya tarihinin en uzun ömürlü ve
etkili siyasî teşkilâtlarından birinin
kurucusudur. Kitap bu hânedanın
hükümranlığı altındaki Osmanlı
Devleti’nin tarihine, kuruluş döneminde hüküm sürmüş yedi sultanın
biyografileri penceresinden ışık tutmaktadır. Kuruluş döneminin ağırlıklı olarak askerî ve siyasî serüveni
bilimsel ve yalın bir anlatımla okuyucuya sunulmaktadır. Osmanlı tarihi konusunda yaşayan en büyük
otorite olan yazar, bir kısmı hiç kullanılmamış kronikler, vakfiyeler gibi
erken dönem Osmanlı ve Bizans
kaynakları olmak üzere konuyla ilgili Doğulu - Batılı bilgi ve belgeleri titiz şekilde inceleyip eleştirmekle kalmamış, görüşlerini toponimiktopografik ve arkeolojik alan araştırmalarıyla da desteklemiştir.
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İslam Araştırmaları Dergisi’nin
Yeni Sayıları
İslam Araştırmaları Dergisi’nin 20 ve 21. sayıları yayımlandı. 20. sayıya Mehmet Boynukalın, Ömer Türker, Osman Demir ve Elmin Aliyev birer makale ile katkıda bulunurken, kitabiyat bölümü Ali Akdoğan, Ahmet Çapku, E.
Fuat Keyman, Seyfi Kenan, Mehmet Zahit Tiryaki ve Tamer Yıldırım tanıtımlarından oluşmuştur. Dergide ayrıca, Mustafa Uzun’un Necla
Pekolcay için hazırladığı vefat yazısı yer almaktadır. 21. sayıda ise Saim Yılmaz, Ekrem Demirli, Nurettin Gemici, Enes Kabakcı ve Nuri
Tınaz’ın makaleleri; Elmin Aliyev, Ayşe Zişan
Furat, Michalengelo Guida, Güneş Işıksel, Seyfi Kenan, Mehmet Sait Reçber, İpek Gençel Sezgin, Mustafa Tekin, Aydın Topaloğlu, Taner Yıldırım ve Feza Uzunoğlu’nun kitap tanıtımları
yer almaktadır.
İSAM Yayınları için,
Tel : 0.216 472 12 02-03 İSAM
		 0.212 511 44 32 TDV Cağaloğlu Yayınevini
arayabilir veya
www.diyanetyayinlari.com.tr web sitesi ve
istek@isam.org.tr e-posta adresinden
TDV
istekte bulunabilirsiniz.
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Ve elini bağlayıp,
boynuna asma
(eli sıkı olma),
hem de onu büsbütün açma,
sonra kınanmış,
pişman bir halde oturup
kalırsın.
(17/İsrâ, 29)

A

llah Teâlâ’nın, Hz. Peygamber’e
(sav) vahyederek kullarına
öğütlediği hikmet pınarından bir
katre olan bu ayet-i kerime, tüm insanlığa malî/ekonomik olarak na- Elif Yücel ERDEM
TDV Konulu
sıl rahat bir hayat sürülebileceğinin
Hadis
Projesi
anahtarını sunmaktadır. Günümüzün en büyük problemlerinden biri
addedilen ekonomik sorunlar, bu
ayette verilen mesajın önce bireyler
sonra da kurumlar tarafından düstur edinilmesiyle aşılabilecektir.
Allah Teâlâ öncelikle kinaye yoluyla, bir tefrit olan cimrilikten uzak olmayı tavsiye etmektedir. Ayette ‘Elini boynuna bağlamak’
şeklinde ifade edilen cimrilik, harcanması gereken malı harcamaktan çekinmek, aşırı mal düşkünlüğünden dolayı başkasına bir şeyler vermekten sakınmaktır. Cimrilik, insanlar arasında karşılıklı hediyeleşmek ve vermekle ortaya çıkacak muhabbet ve samimiyet duygularının gelişmesine mani olur. Yine
kinaye yoluyla ‘Elini büsbütün aç-
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mak’ diye anlatılan tutum ise savurganlıktır. İsraf olarak da adlandırılan savurganlık ise; sahip olunan
imkânların gereksiz şekilde ve ihtiyaçtan fazla olarak sarf edilmesidir. Bir ifrat olan savurganlık, ayette
belirtildiği üzere çoğunlukla kınanmak, pişman olmak ve muhtaç olmakla neticelenir.
Cimrilik ve savurganlık arasında en orta ve makul yol olan tutumluluk ise insanların, zaman,
mal, para ve sağlıklarını olması gerektiği gibi ve gerektiği miktarda kullanması demektir. Ayet-i
Kerime’de kötü sonuçlar doğuracak iki tutum zikredilerek insanların bu iki uç nokta arasında orta
bir yol izleyerek öncelikle malî/ekonomik açıdan sonra diğer açılardan
huzur, mutluluk ve refaha kavuşmalarının yolu gösterilmiştir. Her iki
aşırılıktan kaçınarak tutumlu davranan fertler öncelikle bireysel huzuru sonra da toplumsal ve kurumsal
huzuru tesis etmiş olacaklardır. TDV
www.diyanetvakfi.org.tr

E

“Gereksiz şeyleri
terk etmesi,
kişinin
Müslümanlığının
güzelliğindendir”

bû Hureyre’den (ra) nakledildiğine göre,
Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kişinin
kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyaniyi) terk
etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir.”
(Tirmizi, Zühd, 11) Allah Rasulü, kişiyi ilgilendirmeyen, onun için bir faydası olmayan her türlü boş söz ve davranışı “mâlâyanî” şeklinde nitelendirmiş ve bu tür gereksiz işleri terk etmeyi insanın Müslümanlığıyla ilişkilendirmiştir. Buna
göre insan, boş işlerden hayatını temizlediği ölçüde yaşamının kalitesini artırarak Müslümanlığının tadına varabilecektir.
Rasûl-i Ekrem, insanın İslam’ın getirdiği ilkeleri
kuşanarak, yaradılış amacına uygun bir hayat sürmesini hedeflemiş, bu hedefe uygun olarak yaşamış ve insanlara da bu doğrultuda yol göstermiştir. Böylece onların gerek düşünceleriyle gerekse
söz ve amelleriyle Allah’a karşı sorumluluk bilinci
taşıyan ideal insanlar olmalarını gerçekleştirmeye çalışmıştır. Nitekim İslam dinine göre, kâinat
boş yere yaratılmamış, Allah’ın halifesi olma şerefini taşıyan insan yeryüzüne boşuna gönderilmemiştir. Yüce bir gaye için yaratılarak dünyaya
gönderilen insan, hayatını doğru yoldan ayrılmadan, yararlı ve hayırlı işler yaparak, kötü, zararlı
ve faydasız şeylerden uzak durarak geçirmelidir.
Kur’an-ı Kerim’de mü’minlerin özellikleri arasında
onların boş söz ve davranışlardan yüz çevirdikleri zikredilmiş (Mü’minun, 23/3), Hz. Peygamber
de lüzumsuz konuşmalarda bulunmak yerine “ya
hayır konuşmayı ya da susmayı” tavsiye etmiştir.
(Buhârî, Edeb, 31) Buna göre lüzumsuz ve faydasız her türlü söz, fiil hatta fikir Allah Rasulü’nün
sakındırdığı mâlâyani kapsamında değerlendirilmiş ve hoş görülmemiştir. Boş söz ve fiillerle
meşguliyet yerine Hz. Peygamber, insanın hayatını anlamlandırmaya yönelik değerlere işaret etmiş ve bu değerlerle hayatın zenginleştirilmesini
istemiştir. Zira ancak bu şekilde insan ömür sermayesini hakkıyla kullanabilir ve her iki dünyasını hayırlı amellerle donatıp bereketli bir ömre saTDV
hip olabilir.
Rukiye AYDOĞDU
TDV Konulu Hadis Projesi
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Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz | TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi

G

ebelik, kadın hayatında önemli yer tutan ve dikkatle takip edilmesi gereken bir dönemdir. Normal bir gebelik süresi 280 gündür. Halk arasındaki
hesaplama ile 9 ay 10 gündür. Ancak son adetten itibaren 280 gün olan bu süre bize göre 40 haftadır ve
38 ile 40 hafta arasında da sonlanabilir.

GEBELİK BELİRTİLERİ

1. Adet görmeme; Adeti geciken her kadının aklına
önce gebelik gelir. Kendinizin yapacağı testler ile
sonuca ulaşabilirsiniz. Kesin tanıyı ise ancak doktor koyacaktır. Bu nedenle daha gebeliğin başında doktor kontrolüne girmek önemlidir. Gebeliğin rahim dışında yerleşmesi ile oluşan dış gebelikte de gebelik testi pozitif olabilir bunu ayıracak
olan muayene ve tetkikleri yapan doktordur.
2. Bulantı Kusma; 7. hafta civarında bulantılar başlar
ve üç ay doluncaya kadar devam edebilir. Yaklaşık
olarak gebelerin yarısında görülür. Daha çok sabahları görülür bu nedenle verilen bulantı önleyici ilaçlar sabah daha yataktan kalkmadan alınmalı
diğer öğünlerde de yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.
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3. Memelerdeki Hassasiyet; Gebelikte salgılanan hormonlara
bağlı olarak ve meme bezlerinde
gelişme ve genişleme buna bağlı
olarak da hassasiyet görülebilir.
Hatta bazen gebelik döneminde
dahi süt salgılanması görülebilir.
4. Sık İdrara Çıkma; Gebeliğin başında ve son aylarında gebeliğin
mesaneye yaptı bası ve hormonların etkisiyle ortaya çıkan bir
durumdur. Bir enfeksiyon söz
konusu olmadığında bu dikkate alınacak risk olacak bir belirti
değildir.
5. Kabızlık; Gebelikte salgılanan
progesteron hormonu bütün
düz adalelerde gevşeme yapar
buna bağlı olarak, rahim büyür
ve gebeliği barındıracak hale gelir. Ayrıca bağırsak hareketinde
yavaşlama olur ve buna bağlı da
kabızlık olabilir.
www.diyanetvakfi.org.tr

6. Halsizlik ve Yorgunluk diğer bir belirtidir, gebelerin çoğunda görülebilir.
7. Kilo artımı olur bu kilo artımı gelişen gebelik
hemde kişinin kilo almasıyla ilgilidir. 6. aydan
sonra ayda 250 gr. dan fazla kilo alışı olmamalıdır
8. Vücut ısısında yarım derece kadar bir artış olur
bu normaldir progesteron hormonuna bağlıdır.
9. Bebek Hareketlerini Hissetme; Eğer ilk gebelikse
5. ayda daha önce doğum yapmış ve deneyim kazanmışsa 4. aydan itibaren hissedebilirsiniz. Ayrıca gebeliğin ilk aylarında bayılma hissi de olabilir. Bu durum aniden pozisyon değiştirme örneğin
aniden ayağa kalkma gibi hareketlerle olabileceği
gibi, öğün aralarında kan şekerinin düşmesiyle de
olabilir.
Gebelik ilerledikçe ayak bileklerinde şişme varisler, bacak, baldır ve kalça kaslarında kramplar
(kasılmalar) olabilir.

5.

GEBELİKTE EN ÇOK SORULAN SORULAR

1. Cinsel İlişki:
Genelde kesin bir kısıtlama olmamakla birlikte
ilerleyen gebeliğin el verdiği oranda müsaade edilir. Öncesinde gebelik kaybı hikayesi varsa veya o
andaki gebeliği sorunlu devam ediyorsa kısıtlama
getirilmelidir.
2. İlaç Kullanımı:
Gebeliğin hangi dönemi olursa olsun doktora danışmadan ilaç kullanılmaz. Bazı ilaçlar gebeliğin ilk üç ayında bazılarında son aylarda sakıncalı olabilir. Bazılarında da gebeliğin hangi dönemi
olursa olsun gebeliğe ve de doğacak bebeğe zarar
verecek bir yapı vardır ancak bu konuya karar verecek olan doktorlarımızdır.
3. Gebelikte Seyahat:
Gebelik hangi ayda olursa olsun seyahatle birlikte bir risk alındığı bilinmelidir. Çünkü yolculuğa
bağlı stres ya da kaza olduğunda gebe kadın herkesten daha fazla risktedir. Ayrıca yolculuk sırasında uzun süre oturulmamalıdır. Arada bir mola
verip hareket ettirmek bacakları yürümek gerekir
çünkü hatta destekleyici çoraplar giymek gerekir
çünkü hamilelik süresince damarlarda pıhtılaşma
riski vardır. Gebeliğin son aylarında araba kullanan gebelerin araba kullanmaması gerekir.
4. Aşılama gerekir mi?
Gebelikte tetenoz aşısı uygulanabilir, diğer aşılar
için doktorun onayı alınmalıdır. Kızamıkçık gibi
www.diyanetvakfi.org.tr

6.

7.

8.

bazı aşılar gebeye yapıldığında doğacak bebekte sakatlıklar
oluşturur. Bu bilinen bir şeydir.
Hatta kadınlar gebe kalma dönemlerinde ise kızamıkçık aşısı
yaptırdı ise üç ay boyunca gebe
kalınmaması konusunda uyarılır.
Hangi durumlar acil ve tehlikelidir?
Kanama, bayılma hissi, karın
ya da kasık ağrısı, ateş, bacak
ve vücutta şişme (ödem) devamlı baş ağrısı, idrar miktarında azalma, görme, bozuklukları, mide de yanma ile birlikte şiddetli ağrı, vajinal akıntının
su boşalması şekline dönüşmesi
derhal doktora başvurulmasını
gerektiren ve önemli rahatsızlıkların belirtisi olabilecek ciddiyette rahatsızlıklardır.
Riskli gebelikler neye diyoruz?
- Diyabet (şeker hastalığı)
- Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği)
- Çoğul gebelikler
- Servikal yetmezlik (rahim
ağzı açıklığında artma açılma)
- Tekrarlayan gebelik kayıpları
hikayesi
- Erken Doğum eylemi
Riskli gebeliklerden birisinin
tanısı konduğunda hangi testlerle takip edilir?
- Ultrasonorafi
- İkinci trimestır tarama testi
- Koryonvilus örneklemesi
- Üçlü test Üçlü tarama testi
- Amniyosentez
- Fötalekokardiyografi
- Kordosentez
- Umblikal Arter Doppleri
- Fötal Venöz Doppler
Hangi durumlarda genetik danışma hizmeti verilir?
- Akraba evliliği
- Ailede sakatlık öyküsü
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- Özürlü çocuk doğurma hikayesinin varlığı
- Tekrarlayan düşüklerde tanı ve
tedavi için
- Tüp bebek uygulamalarında
özürlü çocuk gelişme riskini önlemek için
9. Normal Gebelik Takibinde hangi
testler ve muayene usulleri uygulanır?
- Pelvik muayene
- Obsetrik USG
- Tansiyon Arteryel ölçülmesi
- Triod testleri
- Açlık Kan şekeri, Üre, Kriatinin,
tam kan gibi biyokimyasal testler
- Tam idrar
10. Gebe Kadın Hangi aralıklarla kontrole gitmelidir?
24. haftaya kadar ayda bir, 24-32
hafta arasında 3 haftada bir, 32-38
hafta arasında 15 günde bir, 38.
haftadan doğuma kadar haftada bir
kez kontrole gidilmelidir. 40 haftayı
dolduran gebeliklerde kontrol sıklığına gebeliği izleyen doktor karar verir. Ayrıca gebelik öncesi ya
da sonrası tıbbi problemler gelişirse yine kontrol aralıkları değişebilir
ve bu konuda yine gebeliği izleyen
doktorun kararı önemlidir.
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Bazı gebeler özellikle gebe kalmayı çok isteyenler çok mutlu olurlar gebelik haberiyle. Gebe kadın hasta olmadığını ve dünyanın en güzel ve en
normal olayı ile karşı karşıya kaldığını bilmelidir. Bunun yanı sıra gebeliğin sonuna kadar normal seyr edip seyr etmeyeceğini doğacak bebekte bir sorun olup olmayacağı ve doğum şekilleriyle ilgili endişeler zaman zaman gebeyi mutsuz
kılabilir.
Böyle durumlarda endişelerinizi doktorunuzla
paylaşmanız, onun bu konudaki fikirleri ve önerileri sizi rahatlatacaktır.
Baba adayınında benzer korkuları ve kuşkuları olabilir. İşte hazırladığımız gebe eğitimi programında doktorlarımızla sorunları ve çözümlerini karşılıklı konuşarak bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

LOHUSALIK DÖNEMİ

Lohusalık dönemi hemen doğumu takiben başlar ve gebelikte meydana gelen tüm değişikliklerin eski haline dönmesine kadar devam eder.
Yaklaşık bir buçuk ay sürer. Halk arasındaki deyimle yaklaşık kırk gün sürer. Bu dönemde başlangıçta adet dönemindeki kanamaya benzer bir
kanama vardır, giderek rengi açılır miktarı azalır, rahimde giderek küçülür eski boyutuna döner. Yaklaşık her gün 1 cm küçülür. Bu dönemde temizlik çok önemlidir. Hem meme bakımı, temizliği hem de üreme organlarının temizliği önemlidir. Tuvaletten sonra perine temizliği daima önden arkaya doğru olmalıdır ve önerilen dezenfektan ve ilaçlar uygun şekilde kullanılmalıdır. Temizlik işlemi her tuvalet ihtiyacından sonra tekrarlanmalıdır.
Meme bakımında banyo sonrasında sadece su
ile yapılmalı ve takiben özel geliştirilmiş pomatlar
sürülmelidir.
Meme bakımıyla ilgili olarak temizliğin ne şekilde yapılacağı sık sorulan bir sorudur. Lohusa
kadın her gün banyo yapıp temizlenmelidir. Temiz kıyafetler giymelidir. Ancak her gün meme
başını sabunla silmek oradaki meme başını koruyan nemleri yağları da götüreceği için sonra çatlaklara neden olabilir. Bu nedenle sadece su ile
temizlik yapmak ve takiben özel geliştirilmiş poTDV
matları sürmek yeterlidir.
www.diyanetvakfi.org.tr

Romanın esas amacı
Yunus Emre’nin şahsiyetini ve misyonunu,
roman üslubuyla daha iyi bir şekilde yansıtmaktır.
Onun hayatı, tasavvufla da ilgisi dolayısıyla çok menkabevî niteliktedir.
Bu eser onun bu menkabevî nitelikteki hayatı ile ilgili
bilgiler çerçevesinde oluşturulmuş bir romandır.
Okuyucularımızın romanı bu bilgiler çerçevesinde okuyup
değerlendireceklerine inanıyoruz.
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