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1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve-
Din Görevlileri Haftasını kutladık. Bi-
lindiği gibi İslâm’ın on dört asrı aşan 

tarihinde mescit ve camiler sadece topluca iba-
det ve dinî gelenekleri yaşatma mekânı olmamış, 
aynı zamanda ortak bir dindarlık bilincinin oluş-
masına, sosyal bütünleşmeye ve kaynaşmaya ön-
cülük etmiş, musikiden hat ve mimariye kadar sa-
nat ve estetiğimizin en güzel örneklerini sergile-
miş, nesiller arasında kalbî bağların ve millî hafıza-
nın oluşmasında önemli bir köprü görevi ifa etmiştir.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicreti 
esnasında mescit yapımına öncelik vermesi, mescidin ve 
daha sonraki şekliyle caminin, İslâm toplumunda yükle-
neceği önemli fonksiyonların habercisi gibidir. Nitekim 
o günden günümüze kadar milyonlarca isimli ve isimsiz 
hayır sahibi, İslâm coğrafyasının alamet-i farikası mil-
yonlarca cami ve mescidi inşa etmiş, bunlar da gönül-
lerin yakınlaştığı, İslâm kardeşliğinin olgunlaştığı, dinin 
doğru bilgisinin öğrenildiği, sevgi ve saygının, birlik ve 
beraberliğin pekiştirildiği mekânlar olmuştur.

Zaman zaman ülke ve dünya genelinde meydana ge-
len tabii ve diğer afetlerin sonunda ortaya çıkan sıkıntı-
ların giderilmesinde, insanların maddi ve manevi yara-
larının sarılıp ihtiyaçlarının karşılanmasında da camile-
rin büyük bir rolü vardır. Nitekim bunun en güzel örne-
ğini, Pakistanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı sel felake-
tinden sonra onların acılarını paylaşmak için düzenle-
miş olduğumuz yardım kampanyasında gördük. 

Hatırlanacağı üzere, dost ve kardeş Pakistan’da yüz-
yılın felaketi olarak nitelendirilen ve 2 Ağustos 2010 ta-
rihinde başlayarak günlerce devam eden sellerden 20 
milyona yakın Pakistanlı kardeşimiz etkilendi ve 2.000 
civarında insan hayatını kaybetti. Söz konusu afetin 
çok fazla maddi ve manevi kayba sebep olması dola-
yısıyla binlerce insan, barınma, açlık, susuzluk ve sal-
gın hastalık gibi pek çok problemle karşı karşıya kal-
dı. Pakistan’da sel felaketinden etkilenen Müslüman 
kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasına 
halkımız büyük bir teveccüh gösterdi ve bu kampan-
ya sonunda 102. 700 milyon TL para toplandı. Yapı-
lan yardımlar, fitre ve zekâtlar dini esaslara uygun şe-
kilde, mağdur kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını karşıla-
mak için harcanacaktır. Bu vesileyle halkımızın göster-
miş olduğu bu ilgi, destek ve kadirşinaslığa çok teşek-
kür ediyorum. 

Öte yandan, yurt içinde ve yurt dışında vatandaş-
larımızdan kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek is-
teyenlere yardımcı olmak amacıyla, Diyanet İşleri Baş-

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbir-
liği ile 1993 yılından itibaren “Vekâlet 
Yoluyla Kurban Organizasyonu” dü-
zenlenmektedir. Kampanya neticesin-
de, kesilen kurbanların etleri yurt için-
de ve yurt dışındaki yardıma muhtaç 
vatandaşlarımıza, soydaş ve dindaşla-
rımıza ulaştırılmaktadır. Bu yıl da Di-
yanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye 
Diyanet Vakfı işbirliği ile Vekâlet Yo-
luyla Kurban Kesim Organizasyonu 
düzenlemekteyiz. Burada Vekâlet Yo-
luyla Kurban kesimi faaliyetinin, kur-
ban ibadetinin bütün dini kuralları-
na uygun yerine getirilmesi gerektiği-
ni, bunun bir yardım toplama kampan-
yası olmadığını, yardım amacıyla bağış 
yapmanın kurban ibadeti yerine geç-
meyeceğini ve böyle kullanılmamasını, 
kesimsiz vekâletle kurbanının dinen 
doğru olmadığını, kesilen hayvanların 
tamamının ihtiyaç sahiplerine dağıtıl-
ması gerektiğini ayrı ayrı ifade etmek 
istiyorum.

 Şimdiden yaklaşmakta olan 
Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, 
keseceğimiz kurbanların Allah katında 
makbul olmasını diliyor, bayramın 
getirdiği kardeşlik, dayanışma ve 
kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, 
huzur ve esenlik içinde yaşamasını 
Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. TDV
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D inimizin muhatabı insan, 
gaye ve hedefi ise insanın 

dünya ve ahirette mutluluğu, saade-
ti ve toplumun huzurudur. Toplumu 
meydana getiren en önemli unsur da 
hepimizin bildiği gibi insandır. Çün-
kü Cenab-ı Hakk’ın yarattığı varlık-
lar içinde en mükemmeli insandır. 
Bu mükemmelliğine rağmen insan, 
tek başına hayatını sürdüremeyen 
ve mutlaka birlikte yaşamaya muh-
taç olan bir canlıdır. Bu sebeple İslâm 
dini, insanların birbirleriyle ilişkile-
rine büyük önem vermiştir. Toplum 
hayatında mutlu ve huzurlu yaşamak 
istiyorsak, yardımlaşma ve dayanışma 
içerisinde olmamız, acılarımızı ve se-
vinçlerimizi birlikte paylaşmamız ka-
çınılmazdır.

Çünkü toplumu oluşturan bü-
tün fertlerin, içinde bulunduğu du-
rum aynı değildir. Kimi genç, kimi 
yaşlı, kimi zengin, kimi yoksul; kimi 
sağlıklı-kimi hasta; kimi kabiliyet-
li kimi değildir. Bu farklılığın ta-
bii bir sonucu olarak, toplumda; ko-
runmaya, desteğe ve özel ilgiye muh-
taç kimseler ortaya çıkmaktadır. Top-
lumumuzun ihtiyaç sahibi fertlerine 
yardım elini uzatması ise hem insa-
ni, hem de dini bir görev ve sorum-
luluktur.

Bu görev ve sorumluluğun idrakinde olan Türkiye 
Diyanet Vakfı da, dini, milli, kültürel, eğitim ve sosyal 
alanda, aziz milletimizin desteğini alarak, daima ku-
rumsal sorumluluklarını yerine getirme gayreti içeri-
sinde olmuştur.

Bu anlamda bültenimizin bu sayısında göreceğiniz 
gibi Vakfımız; görme engelliler için dünyada ilk defa 
toplam altı ciltten oluşan Braille (kabartma) alfabesi ile 
Kur’an-ı Kerim Meâli hazırlayarak basımını tamamla-
mış ve bu kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur.

Yine hem yurdumuzda, hem de dünyanın dört 
bir yanında geçim sıkıntısı çeken kardeşlerimizin ih-
tiyacını gidermek, kurban ibadetini yerine getirme 
noktasında zaman ve mekân sıkıntısı çeken, ya da 
kurban etlerinin tamamını muhtaçlara ulaştırmak is-
teyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla, bu 
yıl da vekâlet yoluyla kurban organizasyonunu de-
vam ettiriyoruz.

Vakfımızın yeni faaliyet alanlarından birini de 
üniversite oluşturmaktadır.

Biliyorsunuz; bir ülkenin yarınlarından emin ol-
ması, yetiştirdiği gençliğin sağlıklı, duyarlı ve tutar-
lı olmasıyla mümkündür. Devletimizin bu alanda ala-
cağı tedbirlere milletçe destek vermemizin yanında, 
gençliğimize sahip çıkarak onları sağlam bir karakter 
ve köklü bir millet sevgisinde birleştirmemiz kaçınıl-
mazdır. Biz de Vakıf olarak bu alanda yeni bir faaliyet 
alanına girmiş bulunuyoruz. Farklı inanç ve kültürle-
re mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, 
medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’umuzda 29 
Mayıs Üniversitesini kurduk. Üniversitemiz, geçmişi 
ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçim-
de anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı 
esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanın-
da örnek ve önde gelen üniversitelerinden biri olmayı 
hedeflemektedir. Üniversitemizin öğrenci olarak hedef 
kitlesi; ülkemiz başta olmak üzere, Türk Cumhuriyet-
lerinin, Kafkas dünyasının ve Balkan dünyasının genç-
liğidir.

Değerli dostlar; 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın ulaştığı her yere 

biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden geldi-
ğince hizmetlerimizi, götürme gayreti içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bize duyduğunuz gü-
ven ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürlerimi 
sunuyor, Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan ni-
yaz ediyorum.

Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Müdür

TDV
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Dönmez, Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcıları, Vakfımız Mütevel-
li Heyeti Üyeleri ve Genel Müdü-
rü, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şının okunmasıyla başlayan tö-
ren protokol konuşmalarıyla de-
vam etti.

T ürkiye Diyanet Vakfı tarafından kuru-
lan ve 24 Nisan 2010 tarihinde Kuruluş 

Kanunu yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Üniversi-
tesinin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 
Gül’ün teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanımız Sayın Ab-
dullah Gül, Devlet Bakanımız Faruk Çelik, Diya-
net İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heye-
ti Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul Va-
lisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Al-
tıkukaç, Üniversite Rektörü Prof.Dr. İbrahim Kâfi 
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kurulmasına gerçekten çok istiyor idim ve zaman zaman 
değerli Mütevelli Heyetinin mensuplarıyla da bir ara-
ya gelerek hep teşvik etmiştim, böyle bir üniversite bir 
an önce kurulmalı diye. Çünkü üniversite fiilen ve res-
men kurulmadan önce bu üniversitenin birikimleri za-
ten kendisini ispatlamıştı; İslâm Araştırmaları Merkezi, 
kendi başına bir üniversite olmuştu. Yayınlarıyla, dünya 
gündeminde yerini alan bir merkez haline geldi ve dün-
yanın en değerli ilim adamlarının gelip çalıştığı, burada-
ki kütüphaneye, buradaki araştırmalara referanslar ver-
diği değerli bir kurum olarak ortaya çıkmıştı. 

İslâm Ansiklopedisi, olağanüstü bir eser olarak or-
tada. Sadece Türkiye’yle sınırlı değil, Türkiye’yi aşan, 
Türkiye’de günü ve gündemi aşan çok fazla eser yok bak-
tığımızda. Bütün dünya kütüphanelerine girecek ve ora-
da referans kitabı olarak kullanılacak çok fazla eser yok. 
Bunlardan birisi İslâm Ansiklopedisi gerçekten.

Dolayısıyla, zaten bir akademik disiplin içerisinde 
gelişen bu birikimin bir üniversiteye dönüşmesi gereki-
yordu ve nihayet İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi kurul-
muş oldu. Bu Üniversitenin, Türk eğitim hayatına, Türk 
kültür hayatına, Türk ilim hayatına yeni bir soluk, yeni 
bir nefes getireceğine eminim çünkü kadrosu hazır, alt-
yapısı hazır. 

Bir üniversitenin üniversite olabilmesi için bir – iki 
kişinin öncülüğüyle olmaz, muhakkak güçlü bir kadrosu 
olması lazım bunun ve güçlü bir birikimi olması lazım. 
Bu iki şey de bu üniversitede var. Onun için bu üniver-
sitenin geleceğinden gerçekten çok eminim ve geleceği-
nin çok parlak olacağına inanıyorum ve öyle de olması 
gerekir. 

Eylül ve Ekim ayı bizim üniversitelerimizin açılış, 
akademik yıllarına başlayış ayı. Bu vesileyle birçok üni-
versitenin açılışında bulunuyorum, gerek İstanbul’da gerek 
Anadolu’nun birçok kentlerinde. Son üç gündür de, üst 

“Türkiye Diyanet Vakfının kurulması;
sadece Türkiye’ye değil,
bütün İslâm dünyasına,
Türk dünyasına,
Avrasya’ya çok büyük hizmetleri olan ve
bundan sonra çok büyük hizmetleri olacak
önemli bir kuruluş, önemli bir tohum oldu.”

Abdullah GÜL
T.C. Cumhurbaşkanı

İ stanbul 29 Mayıs Üniversite-
sinin 2010 – 2011 öğretim yı-

lına başlaması vesilesiyle sizlerle bir 
arada bulunmaktan, beraber olmak-
tan duyduğum memnuniyeti, mutlu-
luğu ifade etmek istiyorum ve üniver-
siteye bu ilk öğretim yılında başarılar 
diliyorum.

Bu Üniversitenin nasıl kuruldu-
ğunu hepimiz biliyoruz. Aslında geri-
ye doğru baktığımızda iki ayrı kuru-
luş var, çok önemli iki ayrı adım var: 

Bunlardan ilki Türkiye Diyanet 
Vakfının kurulması. Bu Türkiye’ye ger-
çekten çok hizmetleri dokunan, sade-
ce Türkiye’ye değil bütün İslâm dün-
yasına, Türk dünyasına, Avrasya’ya çok 
büyük hizmetleri olan ve bundan son-
ra çok büyük hizmetleri olacak önem-
li bir kuruluş, önemli bir tohum oldu. 
Şimdi artık çok büyüdü. Emeği geçen, 
kuruluşuna ön ayak olan herkesi bir 
kez daha tebrik ediyorum. 

İkincisi: İslâm Araştırmaları Mer-
kezinin kurulması. Onun da üzerin-
den epeyce vakit geçti, 25 yıl, çey-
rek asır. Bu da çok büyük bir adımdı. 
Yine bu adımın atılmasında da emeği 
geçen, katkısı olan ve hizmeti geçen 
herkesi tebrik ediyorum. 

Bu iki kuruluş, bugün bu üniver-
siteyi ortaya çıkardı. Bu üniversitenin 
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bi çok güçlü bir şekilde hissettim: Birisi, insanî yardım-
lar açısından TİKA adlı kuruluşumuz var biliyorsunuz; 
TİKA’nın faaliyetlerine verilen önem ve TİKA’nın yaptığı 
yardımlar. İkincisi de, Türkiye Diyanet Vakfının yaptığı 
hizmetlere talep. Bunu Rusya’dan tutun Balkanlara, Kaf-
kaslara, Orta Asya’ya kadar her yerde gördüm. Bu, çok 
ciddi bir konu. Din konusu dünyanın en önemli mesele-
lerinden birisi. Müslümanlığın en iyi şekilde, bütün çağ-
lara hitap edecek şekilde anlaşılması, taşınabilmesi ve 
yanlış sokaklara girmemesi, bu da çok önemli bir mese-
le. Bu kulaktan duyma laflarla olacak şey değil; bu ger-
çek ilim adamlarının yapacağı bir şey. 

Dolayısıyla, böyle bir merkez, böyle bir ilim yuvası, 
böyle bir üniversiteye, fakülteye ihtiyaç var. Ümit ederim 
ki bu alanı ileride ihmal etmezsiniz ve genişleme progra-
mınız içerisinde buna önemli bir yer verirsiniz.

Bugün, tabiî üniversitelerimiz çoğalıyor biraz önce 
Değerli Bakanımızın da söylediği gibi. Bu üniversitele-
rin hepsinin ayrı ayrı özellikleri var, hepsi farklı fark-
lı yerlere hitap ediyor. Ayrıca, üniversitelerimizin içe-
risinde iki de yapı var. Eskiden sadece devlet üniversi-
teleri vardı. Hatta bu yanlışlık şuradan da ileri geliyor-
du: Aynı kural, bütün devlet üniversitelerinde aynı şe-
kilde tatbik ediliyordu. Yani İstanbul Üniversitesi, Bo-
ğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
kuralları ile Anadolu’muzda kurulmuş yeni bir üni-
versitenin kuralları aynı oluyordu. Bu, Türk üniver-
sitelerini biraz içe kapalı hâle getiriyordu ve üniversi-
telerin aslında hamle yapmasını önlüyordu, üniversi-
teleri âdeta gemliyordu bu. Şimdi, bunun biraz esne-
tildiğini görüyorum ve hep teşvik ediyorum. Muhak-
kak yeni bir üniversite sisteminin Türkiye’ye gelme-
si gerekir. YÖK Kanunu, bütün bunlar çok ciddi şe-
kilde, muhakkak ki yenilenmesi gerekir. Ama Türk 

üste bir üniversitenin açılışında bulun-
dum. Gerçekten çok ümit vaat edici, 
çok sevindirici gelişmeler var ortada. 
Bazı şeyleri tekrarlıyorum ama bu bir 
gerçek, üniversiteler tekrar kendine ge-
liyor, tekrar kendi önceliklerine odak 
oluyorlar ve tekrar üniversiteler asli 
fonksiyonlarını kuşanmış vaziyette-
ler. Bu, Türkiye için çok sevindirici bir 
şey. Her üniversitenin kendine has bir 
özelliği var, avantajı var. Malum, çok 
konuşuruz mukayeseli üstünlük diye. 
Bu üniversitenin de, İstanbul 29 Ma-
yıs Üniversitesinin de muhakkak ken-
disine öncü alan olarak seçtiği muka-
yeseli üstünlüğü olan bir alanın olması 
lazım. Aslında bu alan belli, deminden 
beri bahsettiğimiz alan. Bu alan, tarih, 
kültür, din bilimleri, bütün bu alanlar. 

Aslında, dünyanın en büyük üni-
versitelerine, Amerika’da, İngiltere’de 
baktığımızda, ismini hep bildiğimiz 
üniversiteler, bu üniversitelerin hepsi-
nin kuruluşu teoloji olarak başlamış-
tır ve daha sonra bu üniversiteler ge-
lişe gelişe bugün başka alanlarda, tek-
nolojide, tıpta, diğer sosyal dallarda, 
sanat alanlarında dünyanın en seçkin 
üniversiteleri arasına girmiştir ama 
teolojiyle olan alakaları ve o dalları 
da güçlü olarak yine devam etmekte-
dir. Dolayısıyla, bu üniversitenin di-
ğer üniversitelerimizden ayrı böy-
le bir background’u vardır. Bunu mu-
hakkak değerlendirmesi gerekir. Üni-
versite şimdi açılışını yaptı, kendisi-
nin büyüme planlamasını, genişleme 
planlamasını, kendisinin esas ihtisas-
laşacağı alanları hep seçecektir ama 
bunları seçerken bunu muhakkak göz 
önüne almanızı burada hatırlatmak 
isterim. Çünkü bunu yapacak açıkça-
sı başka bir üniversite şu anda göre-
miyorum. Bu sadece Türkiye’ye değil, 
bütün Türk cumhuriyetlerine, Kaf-
kaslara, Rusya’ya, bütün Balkanlara, 
Avrupa’ya büyük bir hizmet olacaktır. 

Ben, gerek Dışişleri Bakanlı-
ğım, gerek Cumhurbaşkanı olduğum 
süre içerisinde Türkiye’den iki tale-
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yapmaları gerekir. İşte bu üniversite 
de bunları yapabilecek bir güce ve bi-
rikime sahiptir. 

Onun için, bu üniversitenin açılı-
şında bulunmaktan gerçekten büyük 
bir memnuniyet duyuyorum, öğrenci-
lere başarılar diliyorum. Yeni kampü-
sünüz Ümraniye’de bildiğim kadarıy-
la yapılıyor. Bunun da en iyi şekilde 
mimarisinin bura gibi güzel bir şekil-
de seçilmesini özellikle burada tavsiye 
ediyorum. Devlet üniversiteleri, kamu 
binaları, bunlar bir zamanlar doğru-
su çok özensiz yapılıyordu. Böyle ol-
maması gerekir. Bunların hepsinin bir 
kimliği olmalı, bunların hepsi dikkatli 
bir gözle yapılmalı. Gerekirse biraz geç 
olsun ama yapılınca bunlar gelecek ne-
sillere kalsın. Bugün baktığımızda tari-
hi eser dediğimiz eserlerin çoğu o za-
manki kamuya ait eserler; işte, şifaha-
neler, devlet binaları, medreseler, ker-
vansaraylar, bütün bunlar baktığımız-
da kamu binaları. Çok sağlam yapılmış 
ve bugün hâlâ tarihi eser olarak hep-
si ayakta veya ibadet yerleri. Bugünkü 
kamu binalarımıza baktığımızda, bun-
lar doğrusu ömürleri 15 – 20, 30 yıllık 
ondan sonra da hizmetleri bitiyor. 

Onun için bu üniversiteyi yapar-
ken bu merkez gibi… Merkezi ger-
çekten ilk defa gezdim ama ününü 
ve şöhretini, burada neler yapıldığını 
uzaktan çok iyi biliyordum, takip edi-
yordum, görünce bu mimari tarzı da, 
kimliği de çok hoşuma gitti. İnanıyo-
rum ki, bu anlayışı üniversiteye de ta-
şıyacaksınız.

Üniversite ayrı bir sosyal alan 
tabiî. Üniversitedeki öğretim üyele-
ri ve öğrencilerin onunla hep gurur 
duyması gerekir ve ayrıcalık olarak 
bunu hissetmeleri gerekir. 

Bütün bu konulara ileride özen 
gösterileceğine inancım tamdır. 

Tekrar bütün öğretim üyelerine, 
öğrencilere, herkese, tabiî ki bu Vak-
fın Mütevelli Heyetine, uzaktan ya-
kından destek veren herkese teşekkür 
ediyorum ve başarılar diliyorum.

üniversitelerine en büyük yeniliği, yine vakıf üniver-
siteleri kattı. Vakıf üniversiteleri bir heyecan getir-
di, yeni bir kaynak oluşturdu ve dolayısıyla üniversite-
ler arasında ciddi bir rekabet başladı. Daha önce böy-
le değildi. Rekabetin olmadığı hiçbir yerde ilerleme ol-
maz, gelişme olmaz. İş hayatında da böyle, ilim dün-
yasında da böyle. Bu rekabet, şimdi sadece Türk üni-
versiteleri arasında yok, bu rekabet aslında bütün dün-
ya üniversiteleriyle beraber var. Çünkü Türk üniver-
siteleri, sadece kendi içinde değil, diğer üniversiteler-
le de artık rekabet ediyorlar ve aralarında sivrilen, öne 
geçenler var. Bunu muhakkak yapmamız gerekiyor. 

Hep büyük Türkiye’den bahsederiz, Türkiye’nin bü-
yüklüğünden bahsederiz, tarihinin derinliğinden, coğ-
rafyasından, nüfusundan, hinterlandından, geçmişimiz-
den bahsederiz. Böyle büyük bir Türkiye’nin üniversite-
lerinin çok canlı, çok dinamik, çok yarışmacı olması ge-
rekir. Uzun yıllar ihmal edilen bu alanın tekrar hareke-
te geçtiğini görmekten Cumhurbaşkanı olarak gerçekten 
büyük bir memnuniyete duyuyorum. 10 sene, 15 sene 
sonra bunun hâsılalarını, neticelerini hep beraber ala-
cağız. Gerek teknik alanda, gerek sanatla ilgili üniversi-
telerimizde, sosyal bilimlerde alacağız. Teknik alanlarda 
çok büyük araştırma geliştirme hamleleri yapılıyor, çok 
büyük fonlar kullanılıyor. Bunlar muhakkak üretecek, 
teknoloji üretecekler, bilim üretecekler ve bunlar bütün 
dünyayla, insanlıkla paylaşılacak. Sosyal alanlarda da, 
tabiî ki önemli çalışmalar oluyor. Türkiye’nin kendi me-
selelerini çözmekte, Türkiye’nin tartıştığı konuları daha 
bilimsel, daha bilgili, daha elle tutulur sağlam bir şekil-
de tartışmak için de bilim adamlarına, üniversitelere çok 
ihtiyaç vardır. 

Türkiye’nin meseleleri, önemli problemleri her alan-
da tartışılırken üniversitelerde de tabiî ki tartışılacak. 
En aykırı fikirler üniversitelerde rahatlıkla konuşulabil-
meli, rahatlıkla tartışılabilmeli; hiç kimse fikrinden do-
layı, düşüncesinden dolayı çekinmemeli, bunu rahatlık-
la ifade edebilmeli. Üniversite zaten tolerans, anlayış, fi-
kirlerin tartışıldığı bir yerdir, düşüncelerin tartışıldığı bir 
yerdir. Bu açıdan Türk üniversitelerinin yeniden bu öz-
gürlükçü, yeniden her türlü fikre açık bir tavra girmeleri 
çok takdir edilmesi gereken bir husustur. Bunlardan asla 
çekinmemek gerekir. Sokakta bilmeyen insanların tartış-
ması mı önemli yoksa bilen insanların, bilgiye dayalı bir 
şekilde değişik konuları tartışması mı önemli. Bu tabiî ki 
çok önemli. Buradan ancak faydalanabiliriz, buradan an-
cak ders çıkarabiliriz. 

O açıdan, bunlardan hiç çekinmiyorum, hatta tam 
tersine teşvik de ediyorum. Özellikle tarih, kültür, sosyal 
alanlarda güçlü üniversitelerimiz var. Bunların çok rahat 
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çok görevler olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan do-
layı yükseköğretim hayatında gelişmeler son derece olum-
lu ve müspet ama eksiklerimiz de var. Bu eksiklerin gide-
rilmesi konusunda da büyük çabalar sarf edildiğini ifade 
etmek istiyorum. Her eksik aslında göle bir taş attığınız 
zaman, orada yayılan dalgaların, orada yayılan dairele-
rin misali birinin çözümü yeni bir dalgayı, yeni bir hal-
kayı önünüze çıkarıyor; eksikler çözülecek ama yeni ek-
sikler de yine karşımıza gelecek. Bu mücadeleyi gelişme-
nin bir gereği olarak sonuna kadar sürdüreceğimizi ifade 
etmek istiyorum.” dedi.

Cumhuriyetimizin temel hedeflerinin olduğunu ve 
bunlardan birinin kalkınma birinin de çağdaşlaşma ol-
duğunu ifade eden Çelik, çağdaşlaşma üzerinde yıllarca 
birçok tartışmaların yaşandığına işaret ederek “Ama ar-
tık bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki çağdaş-
laşma demek, değer yargılarınızı, kimliğinizi koruyarak 
uygar dünyada var olmak demektir. İşte bu alanda yine 
üzerimize düşen önemli sorumluluklar olduğunu da be-
lirtmek istiyorum.” dedi.

Türkiye’nin demokrasi alanında, hak ve özgürlük-
ler alanında çok ciddi bedeller ödediğini ve bu bedelleri 
ödeyerek de hak ve özgürlükler alanında önemli mesafe-
ler katettiğini belirten Faruk Çelik “Milletimiz, son 12 Ey-
lül referandumunda da gayet açık bir şekilde, net bir şekil-
de tavrını ortaya koydu. Güvenliğe dayalı bir millet–devlet 
kaynaşması değil, güvene dayalı bir millet–devlet kaynaş-
masının âdeta yol haritasını milletimiz önümüze koydu. 
Bunu düşünerek, üniversitelerimizin bir kaynaşma mekânı 
olduğunu, bir tanışma mekânı olduğunu genç kardeşle-
rimizin bilmesini istiyorum. Türkiye, geleceğe koşacaksa, 
Türkiye dünya ülkesi olacaksa bu alanda Türkiye’nin at-
ması gereken adımlar var. Bunlardan en önemlisi, üniversi-
telerdeki kaynaşma ortamının, farklı dil, farklı lehçe, farklı 
renkte olmamıza rağmen üniversiteler bir bütünleşme, bir 
kaynaşma, bir yoğrulma mekânları olmalıdır.” dedi.

Devlet Bakanı Faruk Çelik konuşmasının sonunda 29 
Mayıs Üniversitesinin öğrencisi olmanın bir ayrıcalık ol-
duğunu belirterek “Biz, bu üniversiteden ve Türkiye Cum-
huriyeti üniversitelerinden mezun olarak Cumhurbaşka-
nı olabileceğimizi, Başbakan olabileceğimizi, Bakan ola-
bileceğimizi, Anadolu’nun neresinden gelirsek gelelim, bü-
yük coğrafyanın neresinden gelirsek gelelim bu imkânın 
Türkiye’de var olduğunu bilmeliyiz, bu örnekleri ortaya çık-
mıştır. Bu örneklere dayanarak çok çalışmanız gerektiğini, 
dünyadaki gelişmeleri takip etmeniz gerektiğini burada ifa-
de ediyorum. Bunun yolunun da üniversitenize sahip çık-
maktan, bunun yolunun da derslere sahip çıkmaktan, bu-
nun yolunun da üzerinize düşen öğrencilik görevinizi en 
iyi şekilde yapmaktan geçtiğini ifade ediyorum.” dedi.

Faruk ÇELİK
Devlet Bakanı

C umhuriyetimizin kurulduğu 
günden bu yana her alanda ol-

duğu gibi yükseköğretim alanında da 
çok önemli mesafeler katettiğini be-
lirterek konuşmasına başlayan Dev-
let Bakanı Faruk Çelik “Üniversitele-
rimizi, bilgi üreten, bilgiyi yayan, kal-
kınma ve gelişmenin, demokrasinin ve 
özgürlüklerin merkezi kurumlar şek-
linde tanımlayabiliriz. Bundan do-
layı üniversitelerimizin sayısı da çok 
önemlidir. Üniversitelerimizin niteliği 
de bu anlamda son derece önem arz 
etmektedir.” dedi.

Yüksek öğretim hayatında son 
derece olumlu gelişmelerin olduğunu 
belirten Devlet Bakanı Faruk Çelik 
“Ülkemizin nüfusu genç, 25 yaşın al-
tında takriben 31 milyon nüfusumuz 
var, genç potansiyelimiz var; 20 yaşın 
altında 25 milyon nüfusumuz var. Bu 
potansiyelin varlığı tabiî girmeye ça-
lıştığımız Avrupa Birliği süreciyle ilgili 
çok önem arz etmektedir. Avrupa Bir-
liği coğrafyasında nüfus ve genç nü-
fus açısından demografik yapının ne-
ler yaşadığını ve önümüzdeki süreçte 
neler yaşatacağı açıktır. Bu anlamda 
Türkiye’nin bu avantajlarını yani sayı-
sal avantajlarını nitelikli bir avantaja 
dönüştürmek için üzerine düşen daha 
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ediyoruz. Vakfın bu Üniversiteye tahsis edeceği bütün 
imkânlar, daha nitelikli insan yetiştirmek, kardeş ve ak-
raba topluluklarına nitelikli insan gücü hazırlamak için 
olacaktır.” dedi.

Üniversitenin kuruluşunda temel felsefenin ve üni-
versitenin öğrenci olarak hedef kitlesinin Türk cum-
huriyetlerinin, Kafkas dünyasının ve Balkan dünyası-
nın gençliği olduğunu belirten Tayyar Altıkulaç “Bu de-
mek değildir ki kendi vatanımızda yetişmiş gençlerimi-
ze, çocuklarımıza kontenjanımız olmayacak, onlara bura-
da yer vermeyeceğiz. Bunun böyle bir anlamı yok. Ama 
esas itibariyle söylediğim dünya gençliğine hitap etme-
yi öncelikli olarak göz önünde bulunduran bir üniversi-
te olacaktır. Bu yıl 90 kontenjanımızın ancak 18’ini, za-
man darlığı sebebiyle, bu dünyanın gençliğine ayırabil-
dik. Çok şükür aramızda o dünyadan, Bosna-Hersek’ten, 
Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Türkmenistan’dan, 
Bulgaristan’dan öğrencilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı öğrencilerimizle birlikte bu öğrencilerimizi ta-
biri caizse harman ederek, kaynaştırarak burada ciddi bir 
eğitim yapmak istiyoruz.” dedi.

Dr. Tayyar Altıkulaç konuşmasının sonunda gerçek 
bir vakıf üniversitesi olmanın azim ve gayreti içinde ola-
caklarına vurgu yaparak “Bunun için her çeşit imkân ve 
potansiyelin kurucu vakfımız için mevcut olduğunu düşü-
nüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kuruluş sürecinde 
bize himayeleriyle gösterdikleri teveccühü, verdikleri mo-
tivasyonu ve teşvikleri bundan sonraki süreçte de devam 
ettireceklerine inancımızı da belirtmek ve kendilerine bu 
vesileyle ayrıca şükranlarımı arz etmek istiyorum. Üni-
versitemizin gençliğimize, kardeş dünyaya hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum.” dedi.

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Mütevelli Heyeti Başkanı

İ stanbul 29 Mayıs Üniversite-
sinin bir vakıf üniversitesi ol-

duğunu ve vakfın da bir hayır kuru-
mu olduğunu belirterek konuşmasına 
başlayan Tayyar Altıkulaç vakfın hiz-
met ve faaliyetlerinde kâr amacı güt-
mediğini, daima hizmeti ön planda 
tuttuğunu ifade ederek “Vakıf bütün 
imkânlarını hizmet için, hayır için 
sarf eder. Ticari amaçlı değildir vakıf-
lar, ticari amaçlı kuruluşlar oluştursa-
lar bile, buralardan sağladıkları ka-
zançlarını yine hayra harcarlar. Tür-
kiye Diyanet Vakfı da bu Üniversite-
mizin kurucu vakfı olarak, daima bu 
anlayış üzerinde bugünlere gelmiş, 35 
yıldır hizmet anlayışını, eğitime öğre-
time verdiği desteği, insanımızı daha 
nitelikli hâle getirmek için verdiği mü-
cadeleyi daima göz önünde bulundur-
muş, bu hedefi hiçbir zaman göz ardı 
etmemiş bir kuruluştur” dedi. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-
nin de, Türkiye Diyanet Vakfı ile aynı 
amacı göz önünde bulundurarak ku-
ruluş çalışmalarını tamamladığı bir 
üniversite olduğunu belirten Altıku-
laç “Türkiye Diyanet Vakfının kur-
duğu bu üniversite, gerçekten bir va-
kıf üniversitesidir ve gerçek bir vakıf 
üniversitesi olacaktır, olmasını arzu 
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mayacak bir maziye dayanıyor. Kısaca özetlemek gerekir-
se, kurucu vakfımız Türkiye Diyanet Vakfı yaklaşık çey-
rek asır evvel sosyal bilimler alanı öncelikli olmak üzere 
ilim ve fikir hayatına düzeyli katkılar sağlama amacıyla 
yola koyulup bir araştırma merkezi kurdu. Birçok araştır-
macı adayına, yurt içinde ve yurt dışında, doktora yap-
ma fırsatı tanıdı. Daha sonra bir araştırma birimi kendi 
bünyesinde meydana getirerek, bu araştırma birimi mari-
fetiyle çok sayıda önemli bilimsel toplantılar ve yayınlar 
gerçekleştirdi. Dev bir esere, halen 40’ıncı cildi tamamlan-
mış olan büyük bir ansiklopediye imza attı; fakat belirt-
meliyim ki bu eser, ansiklopedi adını taşısa da, aslında 
binlerce değerli araştırmanın, eserin özünü veren ve ilgili 
alanlarda olan bütün bilimsel yayınlarda atıflar alan çok 
zengin içerikli, özgün bir eserdir. Yine kurucu vakfımız, 
şu anda dünyanın dört bucağından çok sayıda araştırma-
cının hizmetlerinde ve imkânlarından hayranlıkla yarar-
landığı, alanında emsali kolay bulunamayacak bir araş-
tırma kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi veya do-
kümantasyon birimi tesis etti.” dedi.

Üniversitemizin kuruluş felsefesine uygun olarak 
üç hedefe ağırlık vermeyi planladığını belirten Prof. Dr. 
Kâfi Dönmez “Birincisi: Bilimsel çalışma ve araştırma 
hususunda istekli ve yetenekli gençlerin daha lisans aşa-
masında, lisansüstü öğrenime hazırlanmaları için akade-
mik destek programları hazırlayıp uygulamak. İkinci bir 
hedef: Sosyal bilimler alanı öncelikli olmak üzere, lisan-
süstü öğretim konusunda belirgin bir yer tutmak hedef-
lenmekte. Üçüncü bir hedef de: Türk cumhuriyetleri, Kaf-
kas ve Balkan ülkelerinin nitelikli insan gücünü karşıla-
ma konusunda ciddi bir paya sahip olmak.” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

B ilginin birey ve toplum ha-
yatındaki önemi, bilimsel 

bilgiyi üretme ve yerli yerince kul-
lanmayı öğretmedeki yeri ve işlevinin 
aşikar olduğunu belirterek konuşma-
sına başlayan Prof.Dr. İbrahim Kâfi 
Dönmez. “Böyle önemli bir görevde 
ciddi bir paydaş olma amacıyla varlık 
kazanan üniversitemiz yeni yeni filiz-
lenmeye başladı. Fakat, belirtmeliyim 
ki, bu Kurumun toprağının hazırlan-
ması ve tohumunun atılması ülkemiz 
ölçüleri içerisinde çok da kısa sayıla-

rak konuşmasına başlayan İbrahim Bilal Durak “Üni-
versiteyi tercih etmemdeki en önemli sebep, Türkiye Di-
yanet Vakfı tarafından kurulmuş olmasıydı. Çünkü, 35 
yıllık bir geçmişe sahip bu vakıf, birçok projeye, çalışma-
ya imza atmış, tümünde de başarılı olmuş, İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi projesinde başarısız olması düşünüle-
mezdi. Bu birinci etkindi. Bir de İSAM faktörü var ki, 
onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hemen yanı başı-
mızda bulunan İSAM kütüphanesi, normalde yüksek li-
sans ve doktora öğrencilerine hizmet veriyor, lisans öğ-
rencilerinin buradan yararlanması şu an için mümkün 
değil ama biz 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri de bura-
dan yararlanabiliyoruz. Şimdi, biz bunun ne kadar bü-
yük bir şans olduğunu, ne kadar büyük bir nimet oldu-
ğunu tam anlayamayabiliriz ama gelecekte nasıl bir fır-
sata sahip olduğumuzu daha iyi anlayacağımızı düşü-
nüyorum.” dedi.

İbrahim Bilal DURAK
Öğrenci

29 Mayıs Üniversitesini ter-
cih etme sebebini açıklaya-
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A maçları doğrultusun-
da, kurulduğu yıldan beri 

eğitim-öğretimi ve bilimsel araştır-
mayı destekleyen, 2009-2010 öğ-
retim yılı itibariyle ortaöğretim ve 
yükseköğretim (lisans, lisansüstü) 
aşamalarındaki toplam yüzbinin 
üzerindeki öğrenciye burs vermiş 
bulunan, ülkemizin farklı şehirle-
rinde 10 adet yükseköğrenim öğ-
renci yurdunu gençlerimizin hiz-
metine sunan, eğitim-öğretim des-
teğini başta Orta Asya, Kafkasya ve 
Balkanlar olmak üzere dost ve ak-
raba topluluklara da ulaştıran Tür-
kiye Diyanet Vakfı, uzun süreden 
beri üzerinde çalıştığı üniversi-
te projesini bu yıl hayata geçirmiş 
bulunuyor. Bu üniversite, 24 Nisan 
2010 tarihinde yürürlüğe giren ka-
nunla kamu tüzel kişiliği kazan-
mış olan “İSTANBUL 29 MAYIS 
ÜNİVERSİTESİ”dir.

“İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ”, fark-
lı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır 
bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası 
İstanbul’umuzda, Üsküdar- Bağlarbaşı’nda, şehir için-
de kurulmuştur ve ileriki yıllarda büyük illerimizde 
de fakülte ve yüksekokullar açabilecektir. Üniversite-
miz, özgün araştırmalarla geçmişi ve bugünü bilimsel 
bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaş-
tığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi 
üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek ve önde 
gelen üniversitelerinden biri olmayı ve bunu sağlaya-
bilecek yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştir-
meye ağırlık vermeyi hedeflemektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim dili 
Türkçe’dir. Bununla birlikte öğrencilerin alanlarına göre 
ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri en iyi düzeyde öğ-
renmeleri için uygun ortam ve programlar oluşturula-
caktır. Söz konusu ortamda yaşanan tecrübe ve oluşan 
gelenekten yararlanılarak, isteyen öğrencilerimize ders 
dışı zamanlarını değerlendirip henüz lisans dönemin-
deyken kendilerini lisansüstü öğrenime hazırlamaları 
özendirilecektir. Bu konuda engin deneyim sahibi öğre-
tim üyesi ve araştırmacı kadrosundan yararlanabilme-
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leri için özel programlar da yapılacaktır. Alanın araş-
tırmacıları için önemli cazibe merkezi olan İSAM Kü-
tüphanesi ve Dokümantasyon Birimi, uluslararası araş-
tırma merkezleri ve üniversitelerle işbirliği, öğrencileri 
motive edici, güçlü, ilmi ve tabana dayalı bir hizmet su-
nan kurucu Türkiye Diyanet Vakfının yurt ve burs des-
teği ve benzeri âmiller öğrencilerimizi yarınlara hazır-
lamada verimli bir ortam oluşturacaktır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunları-
na hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağla-
mayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve ye-
tenekli gençlere daha lisans aşamasındayken lisansüs-
tü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı, ayrıca ge-
leceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde ciddi bir 
paya sahip olmak üzere en kısa zamanda lisansüstü 
programlar açmayı planlamaktadır. 

Bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralar-
da yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte üniversite-
miz bünyesinde araştırma merkezlerinin kurulması da 
planlanmaktadır.

Öte yandan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayın konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek 
için dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği 
yapılacaktır.

Vizyon, Misyon ve 
İlkeler

Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü 
bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı 
biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuç-
ları insanlıkla paylaşmayı esas ala-
rak, bilgi üretiminde ve yükseköğ-
retim alanında örnek ve önde gelen 
üniversitelerinden biri olmayı he-
defler. Benimsediği ilkelerin başın-
da şunlar yer alır:

- Katılımcılık
- Eleştirel düşünce
- Disiplinlerarası yaklaşım
- Özgürlük-sorumluluk
- İnançlara ve etik değerlere saygı
- Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi
- Yeniliklere açıklık
- Çevre bilinci

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Devlet 
Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’in katılımıyla 
21 Temmuz 2010 tarihinde Bağlarbaşı 
kampüsünde bir tanıtım toplantısı 
gerçekleştirdi.

Seçkin davetli topluluğuna; Üniversite 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tayyar 
ALTIKULAÇ, Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Kâfi DÖNMEZ, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ve Devlet 
Bakanı Faruk ÇELİK hitap etti.

Konuşmacılar; ülkemizde üniversite 
konusundaki gelişmeler ve beklentiler, 
din-bilim ilişkisi, Türkiye Diyanet Vakfının 
eğitim ve din bilimleri araştırmaları 
alanındaki hizmetleri ve İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi’nin eğitim öğretim 
faaliyetlerindeki vizyon ve hedefleri 
konularında bilgi verip görüşlerini 
açıkladılar.
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Geleceğimiz, Umudumuz, Değerli Gençler!
Üniversitemizin adını duyup bu yıl kurulduğu-

nu öğrendiğinizde, Yeni açılan bu üniversite bana 
ne verebilir? diye bir soru ortaya atmanız çok do-
ğaldır. Kuşkusuz bu sorunun gözlemle desteklene-
bilecek en sağlıklı cevabı bizzat yapacağınız kam-
püs ziyaretinde gizlidir. Böyle bir fırsata sahip ola-
mayacaklar için bazı ipuçları vermek yararlı olabilir. 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özellikle beşerî ve sos-
yal bilimler alanında dünyaca ünlü bir araştırma mer-
kezi (İSAM) ile aynı ortamı paylaşıyor. Yirmi yılı aş-
kın bir süreden beri güçlü bilimsel araştırma ve ya-
yınların, zengin fikrî ve ilmî toplantıların ve önemli 
kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği, etik değerlere 
saygının ve estetik kaygısının öne çıktığı bu atmosfere 
girip aynı havayı solumaya başladığınızda, çok geçme-
den kendinizi bir araştırmacı veya akademisyen adayı 
gibi hissedeceksiniz. Bilim, kültür ve fikir dünyasının 
en seçkin simalarını yakınınızda bulacaksınız.

Üniversitemiz, mezunlarını hayata en iyi biçim-
de hazırlamayı amaçlıyor. Bu hedef öncelikle, verile-
cek diplomanın meslek hayatında özgüven ve prestij 
sağlayacak bir donanımla desteklenmesini kaçınılmaz 
kılar. Bütün öğrenciler bakımından ortak olan bu he-
deften elbette vazgeçilmeyecek. Ayrıca kendi özgür se-
çimleriyle akademik çalışmaya yönelmek isteyen öğ-
rencilerimize daha yolun başında ciddi imkânlar su-
nulmaya çalışılacak. Söz konusu ortamda yaşanan tec-
rübe ve oluşan gelenekten yararlanılarak, isteyen öğ-
rencilerimize ders dışı zamanlarını değerlendirip ken-
dilerini henüz lisans dönemindeyken lisansüstü öğre-
nime hazırlamaları özendirilecek. Bu konuda engin 
deneyim sahibi öğretim üyesi ve araştırmacı kadro-
sundan yararlanabilmeleri için özel programlar yapı-
lacak. Alanın araştırmacıları için önemli cazibe mer-
kezi olan İSAM Kütüphanesi ve Dokümantasyon 
Birimi’nin bu konuda önemli bir destek niteliği taşı-
dığında kuşku yok. Açılan programlarımızdaki öğren-
ci sayısının az olmasının da ayrı bir avantaj sağlayaca-
ğını umuyoruz.

Gelin, bu hedefi birlikte gerçekleştirelim.
En iyi dileklerimle.

Rektörün Mesajı 

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
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Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kuruluşundan iti-

baren eğitim öğretimi ve ilmî araştırmayı destekleye-
rek yüz bini aşkın ortaöğretim ve yükseköğretim öğ-
rencisine burs vermiş, ülkemizin farklı şehirlerinde 10 
adet yükseköğretim öğrenci yurdu açmıştır.

Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta Asya, Kafkas-
ya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba toplulukla-
ra kadar ulaştıran TDV, 1988 yılında İslâm Araştırma-
ları Merkezi’ni (İSAM) faaliyete geçirmiş ve nihayet söz 
konusu hizmetlerini, uzun yıllara dayanan çabaların bir 
sonucu olarak, bu yıl (Nisan 2010) kurduğu İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi ile taçlandırmıştır. Uluslararası üne 
sahip bir araştırma merkezinde (İSAM) seçkin araştır-
macıların yetişmesini, önemli eserlerle beşeri ve sosyal 
bilimlerde ülkemizin önde gelen bir araştırma kütüpha-
nesinin toplumumuza kazandırılmasını sağlayan kuru-
cu vakfın ve Diyanet camiasının -kısa zamanda büyük 
başarılara imza atabilmesi için- üniversitemize de güçlü 
destek vereceğine inancımız tamdır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kaliteli yükseköğ-
retim programlarının yanı sıra orijinal ilmî araştırma-
lara ağırlık vermek için araştırmacı ve ilim adamı ye-
tiştirmeyi de hedeflemektedir. Bu sebeple lisansüstü 
programların açılması ve üniversitemizin ilmî araştır-
ma ile yayın konusunda iddialı olabilmesi için araştır-
ma merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, 
doğrunun ve iyinin arayışında olan, eleştirel düşüne-
bilen, sorumluluklarının bilincinde, inançlara ve etik 
değerlere saygılı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapı-
larını ülkemiz gençlerinin yanı sıra başta Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar olmak üzere dost 
ve akraba topluluklardan gelecek öğrencilere de aç-
maktadır. Böylece söz konusu coğrafya ile millî ve 
tarihî zemine dayalı ilişkilerimiz ilmî, sosyal ve hatta 
ekonomik alanlarda da artarak gelişecektir. 

Seçkin öğretim üyesi kadrosuyla, Üsküdar 
Bağlarbaşı’nda merkezî konumdaki kampüsüyle, muh-
teşem kütüphanesiyle eğitim öğretim, bilimsel araştır-
ma ve ilim adamı yetiştirme programlarındaki vizyon 
ve hedefleriyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kısa sü-
rede bölgesinin önde gelen üniversitelerinden biri ol-
maya adaydır. 

Mütevelli Heyet olarak, üniversitemizin gelişmesine 
katkı sağlayacak her türlü çabayı ortaya koymaya hazır 
olduğumuzu ve sizleri aramızda görmekten mutluluk 
duyacağımızı ifade eder, saygı ve sevgiler sunarım.

Üniversite
Mütevelli Heyeti

Başkanının Mesajı

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
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AKADEMİK BİRİMLER
 
FAKÜLTELER
l Edebiyat Fakültesi
l İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
l Eğitim Fakültesi
l Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
YÜKSEK OKULLAR
l Yabancı Diller Yüksek Okulu
  
ENSTİTÜLER
l Sosyal Bilimler Enstitüsü
l Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Üniversitemiz 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılında Edebiyat Fakültesinin Felsefe Tarih 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine öğren-
ci almıştır.

AKADEMİK KADRO
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
Prof. Dr. S. Tufan BUZPINAR
Yrd. Doç. Dr. Casim AVCI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakir YILMAZ
 
FELSEFE BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Doç. Dr. Adnan ASLAN
Doç. Dr. Aydın TOPALOĞLU

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Orhan OKAY
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof. Dr. Orhan BİLGİN

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyet Başkanı
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ (Diyanet İşleri Eski Başkanı; 20 ve 22. dönem İstanbul Milletvekili)
Mütevelli Heyet Üyeleri
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY (Yalova Üniversitesi)
Hasan Basri AKTAN (Emekli Maliye Bakanlığı Müsteşarı)
Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN (Marmara Üniversitesi)
Hüseyin DOĞAN (İş adamı)
Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İzzet ER (Uludağ Üniversitesi; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
Dr. Halit EREN (IRCICA Genel Direktörü)
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR (Ankara Üniversitesi; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
Aziz TORUN (İş adamı)
Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ (Marmara Üniversitesi) 
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KÜTÜPHANE

Bu yıl ilk defa öğrenci alması-
na rağmen, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi çalışmalarına muhteşem 
bir kütüphane ile başlıyor. Üniver-
sitemiz öğretim elemanları ve öğ-
rencileri, kampüs alanında bulu-
nan İSAM Kütüphanesi’nin tüm 
imkânlarından yararlanabilecekler-
dir. 29 Mayıs öğrencilerinin kul-
lanımına sunulan kütüphane, 
Türkiye’nin sahasındaki tartışmasız 
en iyi kütüphanesidir.

Yüz binlerce kitaba sahip kütüp-
hanemiz, İspanyolca’dan Japonca’ya 
kadar onlarca dilde binlerce akade-
mik dergiyi takip ediyor, Rusya’dan 
Yemen’e kadar pek çok ülkeden top-
ladığı belgeleri, görsel ve işitsel mal-
zemeleri zengin arşivine kazandırı-
yor.

Kütüphanemiz tarih, felsefe ve 
edebiyat başta olmak üzere sosyal 
bilimlerin birçok alanında zengin 
bir kitap ve süreli yayın koleksiyo-
nuna sahiptir. Ayrıca yurt içinden 
ve yurt dışından bazı özel koleksi-
yonları da bünyesine katmıştır. Kü-
tüphanede 2010 yılı itibariyle yakla-
şık 230.000 kitap, 3500 değişik der-
giye ait yaklaşık 130.000 sayı bulun-
maktadır. 2009 yılında kütüphane-
den yurt içi ve yurt dışından yakla-
şık 100.000’e yakın araştırmacı ya-
rarlanmıştır.

Kütüphanemiz bünyesindeki 
Dokümantasyon Bölümü, sosyal ve 
beşeri bilimlerde araştırma yapan-
lar için vazgeçilmez bir veri kayna-
ğı sunmaktadır.

Ayrıca kütüphanemizde yurt 
içindeki 119 kütüphanenin yaklaşık 
1.000.000 kitaplık katalog kaydı di-
jital ortama aktarılmıştır.
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ginliklerine doğrudan ve kolayca 
ulaşabileceğiniz bir noktada; Boğa-
ziçi Köprüsü’ne, Metrobüs’e ve ya-
kında hizmete açılacak Marmaray’a 
yürüme mesafesinde bulunuyor.

nalarından oluşan kampüsümüzde, 
huzurlu bir ortamda evrensel bilgi-
ye ulaşma olanağı elde edeceksiniz.

 

gilerle ayrılmadan bir arada yürü-
düğünü görürsünüz.

laşma olanağı bulacaklar, böylece 
akademik ve bilimsel yoğunluktan 
kurtulma fırsatı elde edeceklerdir.

üniversite öğrencileriyle karşılaşa-
bilir, birkaç yabancı dilin aynı anda 
konuşulduğu sohbetlere katılabilir-
siniz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi sizlere şehrin merke-
zinde, doğayla iç içe, ferah ve huzur verici bir kampüs 
ortamı sunuyor.

Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki kampüsümüz, 
İstanbul’un tüm merkezlerine, kültürel ve doğal zen-

Kampüsümüz Doğu ve Batı mimarisinin mükem-
mel estetik uyumunu yansıtan bir anlayışla tasarlandı.  
Eğitim-öğretim, kütüphane, sosyal tesisler ve idare bi-

 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde akademik etkinlik-
lerle sosyal ve kültürel yaşamın birbirinden kesin çiz-

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri kültür, sa-
nat ve spor alanlarındaki beceri ve birikimlerini, ken-
di kuracakları öğrenci kulüplerinde birbirleriyle pay-

Öğrencilerimiz kampüsümüzde özel olarak hazırlanan 
Türk mutfağının leziz yemeklerini öğretim üyeleriyle 
birlikte ücretsiz yiyebileceklerdir.

Kampüsümüzde bir sağlık ünitesi, yeterli spor sahaları 
ve her türlü bilimsel ve kültürel etkinliğe elverişli bir 
konferans salonu öğretim elemanları ve öğrencilerin 
hizmetinde olacaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi çeyrek yüzyıllık bir 
uluslararası tecrübeye dayanıyor.

Üniversite kampüsümüzde yürürken Japonya’dan 
Kanada’ya, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar dünya-
nın çeşitli bölgelerinden gelmiş bilim adamlarıyla ve 

Şehrin Merkezinde Bir Kampüs

Farklı Bir Mimari Tasarım

Sosyal Yaşam

Öğrenci Kulüpleri

Yemek

Sağlık, Spor ve Kültür

Dünya Standartlarında Bir Akademik Ortam

KAMPÜS



www.diyanetvakfi.org.tr TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ 19 >

BURSLAR

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde 
eğitim-öğretim ücrete tâbidir. Üni-
versite, öğretimini Bağlarbaşı/ 
Üsküdar’daki kampüsünde başlat-
mıştır. 2010-2011 akademik yılında 
tüm lisans programları için eğitim-
öğretim ücreti yıllık KDV dahil 
15.000 TL olup 8 taksit yapılır; pe-
şin ödenirse %10 indirim uygulanır.

Müteakip yılların eğitim-
öğretim ücreti Üniversite Mütevelli 
Heyeti tarafından belirlenir.

1. Üniversitenin burslu program-
larına kayıt yaptıran öğrencile-
re şu imkânlar sağlanır:

a) Öğrenim Bursu (eğitim-öğretim 
ücretinin tamamını kapsar).

KONTENJANLAR

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi kapılarını bu yıl üç bölümle açıyor. Edebiyat Fakültesinin üç 
programına çoğunluğu burslu olmak üzere toplam 90 öğrenci alınmıştır.

Program Burslu Ücretli Yurt Dışı Kontenjanı (Burslu)
Felsefe 20 4 6
Tarih 20 4 6
Türk Dili ve Edebiyatı 20 4 6

b) Dokuz ay süreyle ayda 250 TL Destek Bursu.
c) Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına ka-

yıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan 
türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 
1500 TL, 101-1000 arasına girenlere 1000 TL, 
1001-5000 arasına girenlere 500 TL; Felsefe prog-
ramına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın 
puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay sürey-
le ayda 1500 TL, 501-5000 arasına girenlere 1000 
TL, 5001-10000 arasına girenlere 500 TL Özel Ba-
şarı Bursu.

 Anılan burslar disiplin cezası alınmaması koşu-
luyla normal eğitim-öğretim süresince (4 yıllık 
programlarda 8 yarıyıl) devam eder.

 Ayrıca Özel Başarı Bursunun devam etmesi, öğ-
rencinin yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden 
en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunma-
ması koşuluna bağlıdır. Özel Başarı Bursundan 
yararlanan öğrenciye Destek Bursu verilmez.

d) Ücretsiz ders kitabı.
e) Ücretsiz öğle yemeği.
f) İsteyenlere ücretsiz yurt (bu konuda Üniversite 

Genel Sekreterliğinden bilgi alınabilir).
2. Üniversitenin ücretli programlarına kayıt yaptı-

ran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:
a) Disiplin cezası almamış olması koşuluyla, ilk sene 

yılsonu not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üs-
tünde olan öğrenci ertesi yıl eğitim-öğretim ücre-
tinin %50’sinden, aynı başarıyı korursa 3 ve 4. se-
nelerde tamamından muaf olur.

b) Ücretsiz ders kitabı.
c) Ücretsiz öğle yemeği.

BURSLAR ve KONTENJANLAR

TDV
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R usya’nın Moskova şehrinde bulunan Moskova 
Merkez Camii iç tezyinatı Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından yapılıyor.
Moskova Merkez Camii’nin iç tezyinatının Türki-

ye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilmesi için Va-
kıf Genel Merkezinde bir protokol töreni düzenlendi. 
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisinin de katıldı-
ğı imza töreninde, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu ile Rusya federasyonu Müftüler Konseyi 
Başkanı Ravil Gaynuddin ve Rusya Federasyonu Ha-

yırseverlik Fonu Yürütme Müdürü 
Rahmetula İshakov arasında Mos-
kova Merkez Camii Mutabakat Pro-
tokolü imzalandı.

Söz konusu protokol çerçevesin-
de Moskova Merkez Camisinin;

- Hüsn-i Hatları,
- Kalemişi Nakışları,
- Alçı İşleri,
- Revzenler (Kubbe Kasnağındaki 

Kemerli Pencereler),
- Mihrap, Minber ve Kürsüsü,
- Mermer Mahfil Korkulukları,
- Vitrayları,
- Çinileri,
- Avizeleri
- Halıları 
 ve
- Ahşap Kündekari Kapıları

Türkiye Diyanet Vakfı tarafın-
dan yaptırılacaktır. TDV
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Er, Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başka-
nı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük, Vak-
fımız Denetim Kurulu Başkanı Lüt-
fi Şentürk, Vakfımız Genel Müdürü 
Süleyman Necati Akçeşme, yayıncı-
lar ve kitap dostları katıldılar.

Açılış töreninde Devlet Bakanı 
Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevel-
li Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Bar-
dakoğlu ile Türkiye Diyanet Vak-
fı Genel Müdürü Süleyman Neca-
ti Akçeşme birer konuşma yaptılar.

T ürkiye Diyanet Vakfının gelenekselleşmiş bir 
kültür etkinliği olan Türkiye Kitap ve Kültür 

Fuarının 29.’su bu yıl İstanbul Beyazıt Meydanı’nda, 
Ankara’da ise her yıl olduğu gibi Kocatepe Camii av-
lusunda düzenlendi. 

Türkiye’de yayıncılığın son çeyrek yüzyıldır göster-
miş olduğu atılımda, fuarların bir piyasa oluşturması ve 
süreklilik kazanması, üzerinde durulması gereken bir 
olaydır. Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği Kitap ve 
Kültür Fuarı ise, etkisini geniş kitlelere kabul ettirmiş 
ve sürekliliği yakalamış bir kültür platformudur.

Bu kültür platformunun 29.’sunun Ankara’daki res-
mi açılışı Kocatepe Camii avlusunda gerçekleşti. Açı-
lışa Devlet Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başka-
nı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başka-
nı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. İzzet 

www.diyanetvakfi.org.tr
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Tarih boyunca kitapla insanın köklü ve verimli bir 
dostluk kurduğunu söyleyen Akçeşme, İslâm mede-
niyetinin de bir kitap medeniyeti olduğuna vurgu ya-
parak “14 asır boyunca İslâm uleması, bildiğini ve dü-
şündüğünü yazıya dökmüş, Allah kelamıyla pratik ha-
yat arasında canlı köprüler oluşturmuşlardır. Her devir 
yeni bir şevk ve heyecanla, yeni bir coşkuyla üretilen 
ve sayıları milyonlarca cilde ulaşan kitaplar, insanlık-
la beraber yaşayan, insanlıkla beraber yenilenen, kül-
türün ve bilginin daima canlı olarak gelecek kuşaklara 
aktarılmasına hizmet etmiştir. Kitaplar aynı zamanda, 
İslâm’ın 1400 yıllık tarihini sürekli kılan, bütün nesille-
ri aynı ideal ve aynı cehd içinde buluşturan birer kim-
lik belgelerimiz olmuştur.” dedi.

Bugün, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliş-
tiği, iletişim imkân ve vasıtalarının âdeta bir yarış ha-
linde olduğu günümüzde bile kitabın, bilginin en et-
kili kaynağı olma ve nakletme özelliğini koruduğu-
nu vurgulayan Süleyman Necati Akçeşme “Bu açıdan 
toplumsal düşünceyi belirleyen ve yönlendiren bilginin 
de kitabi bilgi olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Dünyada kalkınmışlık ve ileri gitmişliğin temel 
göstergeleri arasında, o ülkede yayımlanmış eserlerin 
sayısı ve eserlerin tirajının da gösterildiğini ifade eden 
Akçeşme “Nüfusu 80 milyona yaklaşmış olan ülkemiz-
de, yayımlanan eserlerin basım adedinin istenen dü-
zeyde olmaması, kültür hayatımız açısından da üzün-
tü verici bir durumdur. Günümüzde okuryazar oranı-
mızın yüzde 90’lar düzeyine ulaştığı halde okuma alış-
kanlığının buna paralel olarak artış göstermemesi, üze-
rinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur diye 
düşünüyoruz ve bu tür kitap fuarlarının bu hususta 
çözüm yollarının biri olacağına da inanıyoruz.” dedi.

Süleyman Necati Akçeşme konuşmasının sonun-
da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarının hayırlı olması te-
mennisinde bulunarak “Kitap ve kültür fuarının kitap-
la buluşma noktasında önemli bir adım olduğu kana-
atiyle tekrar hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum.” dedi.

“Kitaplar;
İslâm’ın 1400 yıllık tarihini sürekli kılan,
bütün nesilleri aynı ideal ve
aynı cehd içinde buluşturan
birer kimlik belgelerimiz olmuştur.”

Süleyman Necati AKÇEŞME
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü

T ürkiye Diyanet Vakfı-
nın kurulduğu tarihten bu 

yana sosyal, kültürel, eğitim ve dinî 
alanlarda sunduğu kalıcı ve önem-
li hizmetlerden dolayı halkımızın 
gönlünde önemli bir yere sahip ol-
duğunu belirterek konuşmasına 
başlayan Süleyman Necati Akçeşme, 
bu hizmetlerden bir tanesinin de, 
açılışı yapılan 29. Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı olduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 
kitap ve kültür fuarını; yazar, yayın-
cı, sanatçı, kültür adamları ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya geti-
ren, okuyucuyla buluşturan ve ma-
nevi kültür soframızı oluşturan bir 
etkinlik olarak değerlendirdikleri-
ni belirten Süleyman Necati Akçeş-
me “Bu fuarı, sadece kitap alışveri-
şi yapılan bir pazar değil, yaş, sınıf 
veya mesleğe bakmaksızın toplumun 
her kesiminden insanları bir araya 
getirebilen çok özel bir etkinlik ola-
rak görüyor, farklı insanların kültü-
rel etkileşimi ve birbirlerini daha iyi 
anlayabilmeleri için ortak bir zemin 
sağladığına inanıyoruz. Kitap fuar-
ları bizim için artık sadece bir kitap 
sergisi değildir; pazarlama etkinlik-
lerinin yanı sıra, yayıncılığın tanıtıl-
dığı, teliflerin geliştirildiği ve kitap-
la dostluğun pekiştirildiği bir alandır 
da aynı zamanda.” dedi.
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şünce, söz ve yazıya dayanır. Kur’an-ı Kerim, bilme-
diğin şeyin peşine düşme, bilgi ile hareket et, oku, 
öğren dedi sürekli. Böyle olduğu içindir ki, İslâm me-
deniyeti âdeta bir bilgi medeniyeti, kitap medeniye-
ti oldu.” dedi.

Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin, di-
nin apaçık bilgisini getirdiğini ve bu bilgiyi eğip 
bükmeye meydan veremeyecek kadar apaçık söyle-
diklerini ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, ondan 
sonra yazılan bütün kitapların, Kur’an’ın ve sünnetin 
âdeta şerhi olduğunu söyledi.

Allah’ın, insanların önüne iki büyük kitap aç-
tığını; bunlardan birinin Kur’an, birinin de kâinat 
kitabı olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu “Yüce Mevla bizim önümüze iki büyük kitap açtı; 

“Dünya hayatı ile yetinenler,
dünya hayatıyla tatmin olanlar ve 
Allah’ın huzuruna çıkacağının
hesabını yapmadan yaşayanlar,
Allah’ın gönderdiği bu ayetleri
hep görmezden gelir,
gaflet içinde yaşarlar.”

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

Mütevelli Heyeti Başkanı

B ir ilim, bilgi ve ziyafet 
sofrası olarak nitelendir-

diği Kitap ve Kültür Fuarının açı-
lışının hayırlı olması temennisin-
de bulunarak konuşmasına başla-
yan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Yüce 
Rabbim Kur’an-ı Kerim’ini ‘Oku’ 
diyerek gönderdi ve insana bilme-
diğini öğretti; insana, yazı ile öğ-
retti; insanın manevi hayatı, dü-
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Türkiye Diyanet Vakfının önemli hizmetlere 
imza attığına işaret eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 
bunun son örneklerinden birinin de görme özürlü-
ler için yayımlanan kabartma Kur’an-ı Kerim Meâli 
olduğunu söyleyerek “Evet, bizim gözlerimiz gör-
mekte zorlanıyor ama o duygulu, hassas insanlar 
bunu satır satır okuyorlar, parmak uçlarıyla okuyor-
lar. Değerli dostlarım, burada Türkiye Diyanet Vak-
fının yaptığı hizmet değil, görme özürlülerin bu aşkı, 
heyecanı daha dikkat çekicidir ve onların parmak 
ucuyla Kur’an Meâlini okuyabilmesine siz hiç dikkat 
ettiniz mi? Allah’ın ne büyük lütfu, ne büyük bir mu-
cizesidir bu. Biz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak, gör-
me özürlüler için 1.000 adet Kur’an-ı Kerim bastık, 
bunu il müftülüklerimize, il halk kütüphanelerine 
gönderdik.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in bir hikmet kapısı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Şöyle düşünebili-
riz: Kur’an-ı Kerim’e yine dönecek olursak, Yüce Rab-
bim diyor ki: ‘Başınızı kaldırın semaya bakın, ister-
seniz iç dünyanıza dönün, Allah’ın sayısız ayetleri-
ni, ipuçlarını, işaretlerini göreceksiniz.’ Yine bir uyarı 
yapıyor, diyor ki: ‘Dünya hayatı ile yetinenler, dünya 
hayatıyla tatmin olanlar ve Allah’ın huzuruna çıka-
cağının hesabını yapmadan yaşayanlar, Allah’ın gön-
derdiği bu ayetleri hep görmezden gelir, gaflet içinde 
yaşarlar.’ Bunların her biri, bizim için bir ipucudur, 
bir işarettir ve ben inanıyorum ki, burada her bir ki-
tap, burada açılışını yaptıktan sonra göreceğimiz her 
bir kitap, her bir satır, bizi bu ilahi hikmet kapısına 
götüren bir kılavuzdur, bir rehberdir.” dedi.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu konuşmasının sonunda, 
katılımlarıyla kitap fuarını zenginliğe ulaştıran bü-
tün yayınevlerini tebrik ettiğini belirterek “Ülkemiz-
de yılda 4 bin, 5 bin civarında dinî yayın neşredil-
mektedir. Öyle zannediyorum ki, İstanbul’da Beyazıt 
Meydanı’nda, Ankara’da Kocatepe Camii avlusunda 
10 bin çeşit kitabı bulacaksınız, bunların elbette ilmi 
sorumluluğu yayınevlerine aittir, yazarlara aittir. Biz 
burada yayınlanan kitapların ilmi sorumluluğunu ta-
şımıyoruz, sadece ilme hizmet ediyoruz, kitap sevenle-
re hizmet ediyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’de ilmin, bil-
ginin seviyesi yükselsin ve herkes, her konuşan bilerek 
konuşsun. Gerçekten, bir özeleştiri yapmak gerekir-
se: Az bilgiyle bu kadar şey konuşabilen bir milletiz. 
Gönlümüz ister ki çok bilgiyle daha az şeyler konuşa-
lım ama özlü şeyler konuşalım, söylediğimizin bir an-
lamı olsun, insanlığın yararına olsun.” dedi.

biri kâinat kitabı, diğeri Kur’an-ı 
Kerim. Aslında, kâinat kitabını da 
hikmet gözüyle okursak, Allah’ın 
gönderdiği Yüce Kelam’ı, Kur’an-ı 
Kerim’i de o gözle okursak aynı 
yola girer, birbirini teyit eden bil-
giler ihtiva ettiğini görürüz. Âdeta 
Kur’an-ı Kerim kâinat kitabının bir 
özeti, bir hülasasıdır. Bugün bura-
da açılışını yaptığımız ve gördü-
ğümüz, göreceğimiz bütün kitap-
lar da işte bu kâinat kitabının ve 
onun hülasası Kur’an’ın bir şerhin-
den ibarettir. Her satır, her cümle 
bizi Rabbimizi tanımaya, bizi tanı-
maya, var oluşumuzu tanımaya ve 
bu dünyada anlamlı bir hayat kur-
maya yönlendirmektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının; mil-
letin kurduğu, sahiplendiği, yü-
celttiği bir vakıf olduğuna vur-
gu yapan Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu “Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
insanımızın yanındayız, insanımı-
zın daha bilgili olmasının gayre-
ti içindeyiz. Bugüne kadar Türkiye 
Diyanet Vakfının yayımladığı ya-
yın sayısı 500’e yaklaşmıştır. Diya-
net İşleri Başkanlığı olarak da bu-
gün yayınlarımızın sayısı 800’ü aş-
mış durumdadır. Âdeta ikisini top-
ladığımızda bir Diyanet kütüpha-
nesi oluşturduğumuzu söyleyebili-
riz.” dedi.
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4 milyon insanın yaşadığı bir şehirde bir fuar açılıyor, 
bu fuarda 15 bin kitap satılıyor. Bir ülke düşününüz, 5 
milyon gazete satılmıyor ve okunmuyor ise dünya dev-
letleri arasındaki yarışta varacağımız yer, ulaşacağımız 
seviye gayet açıktır, nettir. Onun için özeleştiri yapmak 
durumundayız. Okuyan millet, okuyan nesiller, kitaba, 
fuara saygı duyan, saygı duymakla kalmayıp buradan 
edinilmesi gerekeni edinip, evine, ailesine, mahallesine, 
semtine yansıtan bireyler olmak durumundayız.” dedi.

Yaşanan olaylara yorum getirmenin, özgüven sa-
hibi olmanın ve nitelikli birey olmanın yolunun oku-
maktan geçtiğini ifade eden Devlet Bakanı Faruk Çe-
lik, bunların toplumsal bilincimizin oluşması açısın-
dan da son derece önemli hadiseler olduğunu belirte-
rek “‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu’ ayeti ke-
rimesi aslında bunların hepsini özetliyor. Evet, bilen-
ler ile bilmeyenler bir olmaz, mutlaka farklı olacaktır. 
Şimdi, çok gerilere değil, şöyle hemen yanı başımızda 
geçmişimize bir dönelim bakalım. Osmanlı İmparator-
luğu Ortaçağ Avrupa’sında gelişti, büyüdü, üç kıtada 
at oynattı, geniş coğrafyaya hükmetti diyoruz, siz bunu 
kılıç tehdidiyle, tahakkümle yaptığını mı zannediyorsu-
nuz? Kesinlikle böyle değil, böyle bir bilgiye ve belgeye 
rastlamak mümkün değildir.” dedi.

Bundan bir iki ay önce Bosna Hersek’te olduğu-
nu ve bir kilisede bulunan fermanın dikkatini çek-
tiğini belirten Devlet Bakanı Faruk Çelik “Bakınız, 
iki ay önce ben Bosna Hersek’teydim, Bosna Hersek’te 
bir kilisede sergilenen bir ferman okudum. O ferman-
da 1463’te Fatih Sultan Mehmet diyor ki: ‘Ey bu yöre-
de yaşayan insanlar, dilinizde özgürsünüz, dininizde 
özgürsünüz, yaşamınızda özgürsünüz, toplumsal kar-
gaşaya meydan vermeyecek bir şekilde tüm haklar, bi-
reysel haklarınız neyse onlar teminat altındadır.’ böyle 
diyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum: Ortaçağ’da Batı ve 
Avrupa karanlık ve cehalet içerisinde görünürken, in-
san haklarını, özgürlükleri, hukuku öne çıkaran bir ec-
dat onun için büyük bir coğrafyada hükümranlığını 

“Geleceğin aydınlık olmasının yolu;
okuyan, düşünen, üreten ve
böylece toplumsal sorunlara
çözüm üreten insanların çokluğu ile
mümkündür.”

Faruk ÇELİK
Devlet Bakanı

B u yıl 29.’su düzenlenen ki-
tap fuarının açılışı vesile-

siyle birlikte olmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğunu ifade eden ve 
Müslümanların Ramazan ayını teb-
rik ederek konuşmasına başlayan 
Devlet Bakanı Faruk Çelik; düzen-
lediği kitap fuarlarıyla kitap ve oku-
yucuyu buluşturan Türkiye Diya-
net Vakfını ve emeği geçenleri kut-
ladığını ifade ederek “80 yayınevi-
nin bulunduğu bu fuarda gönül ve 
ilim dünyamızda bu fuarın hoş bir 
seda bırakmasını temenni ediyo-
rum.” dedi.

Geleceğe ait hedefleri olan mil-
letlerin bu hedefe ulaşmalarının an-
cak bilgi sayesinde mümkün olaca-
ğına vurgu yapan Devlet Bakanı Fa-
ruk Çelik, bilginin olmadığı yerde 
gelişme ve ilerlemenin de olmayaca-
ğına işaret ederek “Aslında, bilginin, 
okumanın, kitabın olmadığı, semti-
ne uğramadığı bireylerin, fertlerin 
oluşturduğu toplumlara, toplumların 
oluşturduğu devletlerde de birinci lig 
devleti olma, öne çıkan devlet olma 
gibi bir şans da söz konusu değildir. 
İşin özü, işin temelinde okumak yat-
maktadır, bilgi yatmaktadır. Eğer bi-
reyimizi bu donanıma kavuşturuyor 
isek hiç endişemiz olmasın, geleceği-
miz aydınlıktır, geleceğimiz parlaktır. 
Ama bir fuar düşününüz, 3 milyon, 
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sürdürmüştür. Daha sonra ne olmuştur? Daha sonra, 
kadının insan olup olmadığını tartışanlar, daha son-
ra dünyanın dönüp dönmediğini tartışanlar kulvarları-
nı değiştirdiler, bilime yöneldiler, ilime yöneldiler, oku-
maya yöneldiler, bireyi yetiştirdiler, toplumu eğittiler ve 
sonunda da güçlü bir şekilde dünya devletleri arasın-
da öne çıkan devletler olarak Batılı ülkeler yer alma-
ya başladılar. Biz ne yaptık? Biz de tam tersini yap-
tık. Haktan, hukuktan, okumadan, bilimden yavaş ya-
vaş elimizi çekmeye başladık ve işler tersine döndü, dü-
nün zirvesindekiler aşağı, dünün aşağıda olanları zir-
veye çıktılar.” dedi.

Konuşmasının sonunda; bu tarihi olayların iyi 
değerlendirilip iyi düşünülmesi gerektiğini belirten 
Devlet Bakanı Faruk Çelik, aksi takdirde geleceği-
mizin aydınlık olmasının mümkün olmayacağını ifa-
de ederek “Geleceğin aydınlık olmasının yolu oku-
yan, düşünen, üreten ve böylece toplumsal sorunla-
ra çözüm üreten insanların çokluğu ile mümkün ola-
bilir; peki bu çözümler neticesinde de dünya devletle-
ri arasında öne çıkan bir Türkiye olabilir miyiz? Ola-
biliriz. Bu fuar bunun için bir fırsattır. Bu fırsatı bü-
tün kardeşlerimizin en güzel şekilde değerlendirecekle-
rine inancımı burada ifade ediyorum. Fuarın fuar sa-
hiplerine bol kazanca vesile olmasını, buradan alışve-
riş yapacakların da beyinleri açısından, nesilleri açı-
sından cüzi bir miktarla önemli bir değeri alıp evleri-
ne, gönüllerine, beyinlerine götüreceği inancı içerisin-
deyim.” dedi.
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B ilindiği gibi, Türki-
ye Diyanet Vakfı tara-

fından; Vakfın gayesi ve faaliyet 
çerçevesi içinde, İslâm dininin 
temel kaynaklara dayalı olarak 
tanıtılmasına; toplumun din ko-
nusunda aydınlatılmasına; mil-
li kültürümüzün öğretilmesine; 
milli birlik ve bütünlüğümüzün 
geliştirilmesine katkıda buluna-
cak ilmi kriterlere uygun eserle-
rin yayınlanmasını teşvik etmek 
amacıyla “Türkiye Diyanet Vakfı 
Harici Yayınlar Ödül Yönetmeli-
ği” hazırlanmış ve bu yönetmelik 
çerçevesinde ilk defa “2008 Yılı 
Basılı Yayınlar Ödülü” yarışması 
açılmıştı.

Söz konusu yönetmelik çer-
çevesinde belirlenen Seçici Kurul 

2008 Yılı Basılı Yayınlar Ödülü
Sahiplerini Buldu

29. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açılış töreninde 2008 Yılı Basılı Yayınlar 
Ödülü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

“TDV 2008 Yılı Basılı Yayınlar Ödül Yarışması”nı sonuç-
landırmıştır. Yarışma neticesine göre;
a. İnceleme-Araştırma dalında; Lotus Yayınlarından çı-

kan Bedri Gencer’in “İslâm’da Modernleşme” isimli 
eseri birincilik,

b. Çocuk dalında: Salıncak Yayınları arasında neşredilen 
A.Vahap Akbaş’ın “Tatil Rüyası” isimli eseri birinci-
lik, Mustafa Ökkeş Evren’in “Bir Oruç Masalı” isim-
li eseri ikincilik ve Yusuf Çağlar’ın “Ev’den Evren’e” 
isimli eseri ise üçüncülük,

c. Tarih-Kültür dalında; Ötüken Neşriyatın bastığı Sa-
dettin Ökten’in “Yahya Kemal’in Rüzgarıyla- Düşün-
celer ve Duyuşlar” isimli eseri ikincilik derecesine la-
yık görüldüler.
Yarışmada birincilere net 5.000.-’er TL ve plaket, 

ikinci ve üçüncülere ise plaket verildi.
Yarışmayı kazanan eserleri yayınlayan yayınevle-

rinin temsilcilerinin ödülleri ve plaketleri 29. Türki-
ye Kitap ve Kültür Fuarı açılış töreninde kendilerine 
takdim edildi.

Lotus Yayınevi’nin kazandığı 
birincilik ödülü olan 5000. TL

para ödülü ve plaketi yayınevi adına 
Sayın Emir Osmanoğlu’na

Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik 
tarafından takdim edildi.

Salıncak Yayınları’nın kazandığı 
birincilik ödülü olan 5000.TL yi ve 

plaketleri yayınevi adına
Sayın Metin Mahitapoğlu’na

Diyanet İşleri Başkanı
Sayın Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 

tarafından takdim edildi.

Ötüken Neşriyat’ın kazandığı
II. Ödülü olan plaket, yayınevi 

Ankara Temsilcisi Sayın Levent Ak’a 
TDV Mütevelli Heyet II. Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük 

tarafından takdim edildi.
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29. Türkiye Kitap ve Kül-
tür Fuarı’nın açılışını ya-
pan Devlet Bakanı ve İs-
tanbul 2010 Avrupa Kül-
tür Başkenti Ajansı Koor-
dinasyon Kurulu Başka-
nı Hayati Yazıcı, Fuarın; 
vermekte olduğu kültür 
hizmetinin, insan haya-
tı bakımından çok önemli 
bir etkinlik olduğuna işaret ederek “Doğu toplum-
larının, sadece İslâm toplumlarının değil, Batının 
da buradan şifalandığı, etkilendiği bir medeniyetler 
kesitinin coğrafyasında bulunuyoruz. Bu meydan-
ları; ustaları, üstatları, tarihçileri yazdıkları kitap-
ları ile konuşturuyorlar. Bu bakımdan bugün bu-
rada açacağımız kitap fuarının da ayrı bir önemi 
var.” dedi.

Müslümanlara gelen ilk emrin ‘Oku’ olduğu-
na dikkat çeken Hayati Yazıcı, “Bu emrin ne kadar 
önemli, ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz biliyo-
ruz, bilmeyenlerimiz de bu etkinliklerle bunu id-
rak edecek hale gelecektir. Bakın bu etkinliği, Sul-

H er yıl Ramazan ayında Sulta-
nahmet Camii’nin avlusun-

da düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür 
Fuarı’nın bu yılki adresi Beyazıt Mey-
danı oldu. 

Türkiye Diyanet Vakfı; İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen 
29. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı dü-
zenlenen bir törenle açıldı.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Diya-
net İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu, İstanbul Valisi Hü-
seyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türki-
ye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üye-
si Dr. Tayyar Altıkulaç, Vakfımız Genel 
Müdürü Süleyman Necati Akçeşme ve 
Ajans Yürütme Kurulu Başkanı Şekib 
Avdagiç’in katılımıyla gerçekleşen açılı-
şa İstanbulluların ilgisi yoğundu.
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tanahmet Camii avlusundan buraya taşıdık, çok ha-
yırlı da oldu. Sultanahmet daha özgün yapısıyla, ko-
numuyla insanımızın ve yurt dışından gelen konukla-
rımızın hizmetinde. Camiye daha kolay girilip çıkıla-
cak ve o meydanı da yeniden restore ediyoruz. Bun-

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu ise ko-
nuşmasında Ramazan ayı-
nın ve bilginin önemini vur-
gulayarak, “Ramazan hem 
iç dünyamızda zenginleşe-
ceğimiz, derûni bir olgunlu-
ğa kavuşacağımız bir mane-

vi bereket mevsimi, hem de İslâm’ın getirdiği kaynaş-
mayı, dayanışmayı toplumun bütün üyeleri ile hisse-
deceğimiz bir coşku dönemi. Yüce Rabbim bizi gönde-
rirken önümüze iki büyük kitabı; biri de kâinat kita-

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş da yaptığı ko-
nuşmada Ramazanın insanların 
kendisini bilme ayı olduğunu be-
lirterek “Güzelliklerle insani davra-
nışların doruğa çıkması gereken bir 
ayda, merhametin, şefkatin, payla-
şımın adı olan bu Ramazanı şerif-
ten hepimiz istifade eder ve birlikte 
bayrama ulaşırız.” dedi.

İstanbul’da Ramazanın çok 
farklı yaşandığına dikkat çeken Ka-
dir Topbaş “İstanbul asırlarca Os-

dan böyle Ramazan İstanbul’u adı 
altında Ramazandaki bu özgün et-
kinlikler daha da güzelleşerek, daha 
da çeşitlenerek Beyazıt meydanında 
devam edecek.” dedi.

bı, biri de bu kâinat kitabının öze-
ti olan Kur’an ve ana kitap, özet ki-
tap Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye 
başladı. Bu kitap fuarında ne gör-
düyseniz, ne okuyacaksanız, bilin ki 
hepsi, kütüphanelerdeki kitapların 
da hepsi o ana kitabın şerhi mahi-
yetindedir. Biz bu bilgilere ulaştıkça, 
bilgilerimizi artırdıkça, hem dindar-
lığımızı sağlıklı bir eksene oturtuyo-
ruz, hem de Rabbimizi daha yakın-
dan tanıyoruz, biliyoruz ve onun hi-
mayesi altında olduğumuz bilinciyle 
güç kazınıyoruz.” dedi.

manlının başkentliğini yaptı-
ğı süreç içerisinde, Dünyaya 
ve İslâm âlemine çok önem-
li hizmetler ve izler bırak-
mış bir şehir. Böyle bir şehir-
de bugün kitap ve kültür fu-
arının açılışını yapıyoruz. Bu 
fuar bir noktada insanımızın 
kitapla, ilimle, bilgiyle buluş-
ması anlamına gelmekte ve 
bu bizim kültürümüzde var olan, asırlardır taşıdığı-
mız kitaba saygımızdan kaynaklanan önemli bir bu-
luşmadır.” dedi. TDV
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T ürkiye Diyanet Vakfı her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da Ramazan ayı 

münasebetiyle Kocatepe Camii altında 
kurduğu “İftar Sofrası”nda Ramazan bo-
yunca her gün 2.000’in üzerinde vatanda-
şımıza dört çeşit yemekten oluşan iftar ye-
meği verip, oluşturduğu gıda paketleri ile 
de yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ya-
nında oldu.

Bilindiği üzere mü’minler için af, 
mağfiret, rahmet, bereket, sosyal dayanış-
ma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayı-
nın manevi iklimini hep birlikte dolu dolu 
yaşadık. Bu ayın atmosferine uygun ola-
rak eski geleneklerimizi yaşatmak, köklü 
bir an’anenin devamı olarak, birlikte oruç 
açmayı ve bu hazzı toplumumuzun deği-
şik kesimleriyle, çeşitli meslek mensupla-
rıyla paylaşmayı bir gelenek haline geti-
ren Türkiye Diyanet Vakfı; yardıma muh-
taç vatandaşlarımıza sunduğu yardım pa-
ketleri ile onların gönüllerini aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca yar-
dımlaşma, kaynaşma ve kardeşlik duygu-
larını canlı tutarak, toplumumuzun deği-
şik kesimleri ile kucaklaşmayı, Ramazanın 
bir bayram havasında geçmesini kendisine 
görev olarak kabul etti.

Çünkü toplumu oluşturan bütün fert-
lerin, içinde bulunduğu durum aynı de-
ğildir. Kimi genç, kimi yaşlı, kimi zengin, 
kimi yoksul; kimi sağlıklı-kimi hasta; kimi 



ğidir. Bunun için İslâmiyet, yardımlaşmayı en geniş 
mânâda ele almış, dînî ve ahlâkî bir görev kabul et-
miştir.

Dayanışma ya da dayanışmak; toplum fertleri-
nin, kişilerin ortak çıkarlarının sağlanması, bütünlü-
ğün korunması için karşılıklı olarak birbirlerine bağ-
lılık göstermeleri, birbirlerine dayanıp çeşitli alanlar-
da yardımlaşarak birbirini tamamlamalarıdır. Sosyal 
dayanışma, çalışma güç ve kudretinde olmayan ya da 
çalışmakla ihtiyaçlarını tamamen karşılayamayan fa-
kir ve yetimlerin, muhtaç ve düşkünlerin temel ihti-
yaçlarının toplum tarafından karşılanmasıdır. Kısa-
ca sosyal dayanışma; toplumdaki her bir ferdin, ken-
di üzerinde topluma karşı yerine getirilmesi gerekli 
olan bir takım görev ve sorumluluklarının olduğunu 
bilmesi, hissetmesi ve bu uğurda üzerine düşen gö-
revi yapması demektir. İslâm medeniyeti bu sorum-
luluğun yerine getirilmesi için çeşitli müesseseleri de 
vücuda getirmiştir. Bu müesseselerden birisi de Va-
kıf müessesidir. İslâm’ın ilk yıllarından itibaren sos-
yal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan vakıf mü-
esseseleri sosyal hayatın en en güzel unsurlardır.

Bu vakıfların günümüzdeki temsilcilerinden biri 
olan Türkiye Diyanet Vakfı da sosyal yardım ve daya-
nışma hususunda gerçekleştirdiği hizmetlerle toplu-
mumuzun takdirini kazanmış bir kuruluş haline gel-
miştir.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun ola-
rak, kitap ve kültür fuarları, yardım kampanyaları ve 
iftar sofralarıyla güçlü bir geleneği yaşatma azmi ve 
kararlığında olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın sosyal fa-
aliyetlerine destek veren ve sponsor olan firma ve va-
tandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
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kabiliyetli kimi değildir. Bu farklılı-
ğın tabii bir sonucu olarak, toplum-
da; korunmaya, desteğe ve özel ilgi-
ye muhtaç kimseler ortaya çıkmak-
tadır. 

Büyük geçim sıkıntısı çeken, 
yoksulluk sebebiyle mutluluk ve 
huzuru yitirmiş, yahut yaşlılık ve 
özürlülük gibi nedenlerle çalışma 
gücü bulunmayan düşkünler top-
lumda yardım edilmesi ve ilgi gös-
terilmesi gereken kimselerdendir. 

Böyle bir toplumu oluşturan 
fertler, sıradan bir topluluğun üye-
leri değil, birisinin acısı hepsini et-
kileyen bir vücudun uzuvları gi-
bidir. Bu toplumu oluşturan bü-
tün fertler aynı zamanda kardeştir. 
Peygamberimizin ifadesiyle, İslâm 
toplumunda mü’minin mü’mine 
bağlılığı, taşları birbirine kenet-
li bir bina gibidir. Herkesi birbiri-
ne muhtaç olacak şekilde bir arada 
yaratan ve yaşatan Yüce Allah, kul-
larından dilediğine dilediği kadar 
mal vermiş, güçlü ile zayıf, zen-
gin ile fakir arasındaki sosyal den-
genin korunması için yardımlaş-
ma ve dayanışma esasını getirmiş-
tir. Yardımlaşma ve dayanışma, ev-
rensel bir değer olan adaletin, top-
lumsal barışın ve mü’minler arasın-
daki kardeşlik hukukunun bir gere- TDV
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S osyal, kültürel, eğitim, dini ve 
ilmi alanda sayısız hizmetle-

re imza atan ve ilkleri başarmanın 
gururunu taşıyan Türkiye Diyanet 
Vakfı, görme engelliler için de top-
lam altı ciltten oluşan Braille (ka-
bartma) alfabesi ile Kur’an-ı Kerim 
Meâli hazırlayarak basımını tamam-
ladı.

Görme engelliler için Braille al-
fabesi ile hazırlanan Kuran-ı Kerim 
Meâli ilk etapta 1.000 adet basılarak 
İl Müftülükleri ile İl Halk Kütüpha-
nelerine gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı; görme 
engelli vatandaşların Kutsal Kitabın 
sunduğu insanlığın huzuru ve mut-
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onlara yapabilecekleri çeşitli gö-
revler vermiştir. Ashabından gör-
me engelli Abdullah İbn Ümm-i 
Mektum’u, kendileri Medine dı-
şına çıktığı günlerde yerine vekil 
bırakmış olmasını bir örnek ola-
rak hatırlayabiliriz. 

Özürlü kardeşlerimizin top-
lum hayatına katkıda bulun-
maları için, yeteneklerini ge-
liştirmek üzere onlara uygun 
mekânlar hazırlanması, eğitim 
imkânı sağlanması, yapabilecek-
leri işlerin verilmesi, insanî ve 
İslâmî görevimizdir. Peygam-
ber Efendimiz’in (s.a.v.) “Merha-
met, sevgi ve birbirine destek ol-
mada mü’minler, bir beden gibi-
dir. O bedenin bir uzvu hastala-
nınca vücudun diğer organları, 
hasta uzvun elemini paylaşırlar.” 
[Tecrıd-i sarih, 12/128] buyur-
maktadır.

Bu çağrılara duyarsız kalma-
yan Türkiye Diyanet Vakfı da 
görme engelliler için hazırladı-
ğı Kur’an-ı Kerim Meâliyle üze-
rine düşen sorumluluğu yerine 
getirmek amacıyla Braille (ka-
bartma) yazılı Kur’an-ı Kerim’i 
altı cilt olarak basarak hizmete 
sundu.

Devlet Bakanımız Sayın Faruk Çelik Görme Engelli Vatandaşlarımız İçin
Hazırladığımız Kur’an-ı Kerim Meâli’ni İncelerken

luluğuna yönelik evrensel mesajları 
okuyabilmelerine imkân sağlamak, 
kendilerine bir pencere açmayı bir 
görev ve sorumluluk addederek bu 
hayırlı hizmete imzasını attı.

Biliyoruz ki; Yüce Allah, varlık-
lar içerisinde insanı mükerrem ve 
şerefli bir konumda yaratmıştır. Bu 
bakımdan insan, saygı ve hürmete 
layıktır. İnsanı insan yapan özellikle-
rin dışında kalan nitelikler, dinimi-
ze göre bir üstünlük sebebi değildir. 
Zira Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): 
“Allah sizin sûretlerinize ve malları-
nıza değil, kalplerinize ve amellerini-
ze bakar” [Terğib, 1/55] buyurmuş-
lardır. Buna göre esas olan ruhun, 
kişiliğin, kalbin ve davranışların ol-
gunluğu ve gelişmişliğidir.

İnsan bedeninin bazı fonksi-
yonlarını yitirmiş olması, yani en-
gelli olmak, insan için bir kusur sa-
yılmaz. İnsanları fizikî durumları-
na göre değerlendirmek veya ayıp-
lamak, dinimizce günah sayılmıştır. 
Nitekim bu konuda Peygamberimiz 
(s.a.v.): “Bir kimsenin mü’min karde-
şini (herhangi bir kusuru veya fizikî 
engeli sebebiyle) küçümsemesi günah 
olarak ona yeter” [Müslim, Birr, 32] 
buyurmuştur.

Her insan, farklı bir yetenek ve 
değişik bir yapıda yaratılmıştır. Yüce 
Yaratıcı, böyle takdir etmiştir. Hiç 
kimsenin buna itiraz etmeye hak-
kı yoktur. Çünkü Yüce Allah, yoktan 
var ettiği her şeyi kendi hikmet ve 
takdirine göre yaratır. Fizîki engelli-
lere destek olmak, dinimizin emret-
tiği bir görevdir. Yüce Allah, insa-
noğlunu gücünün yettiği işlerle so-
rumlu tutmuştur. Bunun için, özür-
lülerle ilgili özel hükümler koymuş, 
inananların her konuda birbirleriy-
le dayanışma içerisinde bulunma-
larını emretmiştir. Peygamberimiz 
(s.a.v.) de engellilerle ilgilenmiş; on-
ların yeteneklerini değerlendirmiş ve 

“Merhamet,
sevgi ve
birbirine
destek olmada 
mü’minler,
bir beden gibidir.
O bedenin
bir uzvu
hastalanınca
vücudun
diğer organları, 
hasta uzvun
elemini paylaşırlar.”

Hadis-i Şerif

TDV
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tür merkezi ve 165 yataklı yükseköğrenim kız öğren-
ci yurdu bulunmaktadır.

1994 - 1995 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda orta hazır-
lık sınıfına kayıt olan 80 öğrencisi ile eğitim ve öğre-
time başlayan Özel Bornova Lisesi, 1998 - 1999 Eği-
tim ve Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiş-
tir. 1998 yılında ilköğretim okulu ve 2005-2006 eği-
tim öğretim yılında fen lisesinin açılması ile büyü-
yen, güçlenen kurumumuz; anasınıfından başlayarak 
öğrencilerin her birini, insan haklarına ve değerleri-
ne saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı, tam do-
nanımlı ve içinde bulunduğu topluma yararlı bireyler 
yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Kurumumuz; akademik, sosyal, kültürel ve spor-
tif alanlarda en son eğitim teknolojisine uygun araç-
gereç ve branşlarında uzman kadrosu ile düşünebi-
len, eleştiren, sorunlarla başa çıkabilen, disiplinli so-
rumluluk sahibi, hayat boyu gelişimlerini sürdürebi-
len çok yönlü öğrenciler (bireyler) yetiştirmeyi hedef 
edinmiştir.

Hedef edindiği ilkeler doğrultusunda akademik, 
sportif, kültürel çalışmalarında “EĞİTİMİN YÜK-
SELEN YILDIZI” adına yakışan bir gelişme gösteren 
kurumumuz, öğrencisi, velisi ve tüm çalışanları ile ba-
şarıdan başarıya koşmaktadır. 

T ürkiye Diyanet Vakfı, ülke-
mizin eğitim sorununun çö-

zümüne katkıda bulunmak dü-
şüncesiyle özel okul açma faali-
yetlerine girmiş ve bu maksat-
la İzmir Bornova’da bir özel okul 
açmıştır. 1994-1995 öğretim dö-
neminde faaliyete geçen okulun 
müştemilatında; lise, yükseköğre-
nim kız öğrenci yurdu, ilköğretim 
okulu, çok amaçlı salon ve kapalı 
spor salonu yer almaktadır.

Özel Bornova Eğitim ve Öğre-
tim Kurumları İzmir’in güzel ilçesi 
Bornova’nın Erzene Mahallesi 116/5 
Sokak No:4’te Ege Üniversitesi, Pro-
fesörler Sitesi ve 57. Topçu Tugayı 
üçgeninin ortasında İzmir - Manisa 
yolu üzerinde kurulmuştur.

Dört birimden oluşan kurumu-
muzun ilköğretim okulu, anadolu 
lisesi, fen lisesi eğitimi veren bina-
larında 55 derslik, 5 laboratuar, pro-
je çalışma odası, kütüphane, müzik, 
resim atölyeleri, spor salonu, kül-

F	Yasin Razlık Tübitak´ın düzen-
lediği “Ortaöğretim öğrencile-
ri arası araştırma projeleri final 
yarışması”nda Matematik Da-
lında Türkiye 3.sü

F	Özkan ÇİFTÇİ ve Egemen Yal-
çın GÜLOL Tübitak´ın düzen-
lediği “Ortaöğretim öğrencile-
ri arası araştırma projeleri final 
yarışması”nda Matematik Da-
lında Türkiye 2.si

F	Tübitak´ın düzenlediği “İlköğre-
tim öğrencileri arası Bu Benim 
Eserim Proje Yarışması”nda Ma-
tematik dalında Türkiye Sergi-
lenme Ödülü

F	Uluslar arası düzenlenen “Ata-
türk ve Çocuk” konulu Web Ta-
sarım Yarışması (İngilizce içe-
rikli) Dünya 1.si
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EĞİTİM ANLAYIŞI

İnsan haklarının temel ilkelerinden biri de “eği-
tim hakkı”dır. Her bireyin eğitim hakkı vardır. 
Eğitim; insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan 
haklarıyla temel özgürlüklerine saygının güçlendi-
rilmesi amacına yönelik olmalıdır.

Biz çocuklarımızı yarınlara hazırlarken aklı ve 
bilimi kendimize rehber alıyoruz. Milli, çağdaş, 
laik ve demokratik ilke ve değerlere; iyilik, güzel-
lik, doğruluk ve sorumluluk duygusu gibi erdemle-
re bağlıyız. Milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin 
üstünde tutuyoruz.

Amacımız, öğrencilerimizi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin milli ahlakını benimsemiş, Ata-
türk ilke ve inkılâplarına bağlı, yurduna yararlı in-
sanlar olarak yetiştirmektir.

F	Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye 3.sü

F	Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye Yarıfinal 
3.sü

F	Ahmet Önder Okullararası Artistik Cimnastik 
Yıldız Erkekler Türkiye 2.si  

F	Yiğit Yüksel 9-10 Yaş Yüzme Türkiye Şampiyo-
nası - 50m Serbest Türkiye 1.si 

F	Ege Karakurt Genç Erkekler Eskrim Türkiye 
Şampiyonası 2009 Türkiye 3.sü

F	Umut Atay 8 Yaş Mix Türkiye Tenis Federasyo-
nu Kış Turnuvası Türkiye 1.si

F	Efe Metin 10 Yaş Türkiye Tenis Federasyonu 
Kış Turnuvası Türkiye 2.si

F	Alp Şentay Türkiye Tenis Federasyonu 12 ve 14 
Yaş Turnuvası Türkiye 1.si

F	Mert Ülker 9 Yaş Türkiye Tenis Federasyonu 
Kış Turnuvası Türkiye 3.sü

F	Çağatay Cebir 8 Yaş Mix Türkiye Tenis Fede-
rasyonu Kış Turnuvası Türkiye 3.sü

F	Yağız Ömür Arık 8 Yaş Türkiye Tenis Federas-
yonu Kış Turnuvası Türkiye 4.sü

F	Genç Kız Basketbol Takımı Okullararası Türki-
ye Şampiyonası Yarı Final 2.si
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ÖZEL BORNOVA LİSESİ
AİLESİ OLARAK BİZ; 

Öğrencilerimizi çağdaş, teknolojinin tüm olanakla-
rından yararlandırmayı; onların bilgi, beceri ve ye-
teneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz 
bireylerin kendilerine, ailelerine ve içinde yaşadık-
ları topluma yararlı olacaklarına inanıyor, onların 
çağın insani bilincini taşıyacaklarını biliyoruz.

NASIL BİR EĞİTİM
Eğitimde; 
* Ezberciliği değil, anlayıp uygulamayı;
* Elemeyi değil, kişilik geliştirmeyi;
* Zorlamayı değil, isteğe bağlılığı; 
* Korku ve otoriteyi değil, sevgi ve hoşgörüyü 

hedef alan bir anlayış ile karşınızdayız. Yeni-
liğimiz, sloganlaşmış sözler değil, bu sözlerin 
bizzat uygulamaya konulmasındandır.

 Çocukları yarınlara hazırlarken; AKLI ve BİLİ-
Mİ kendimize rehber alıyoruz.

 MİLLİ, ÇAĞDAŞ, LAİK ve DEMOKRATİK 
ilke ve değerlere; İYİLİK, GÜZELLİK, DOĞ-
RULUK ve SORUMLULUK DUYGUSU gibi 
erdemlere bağlıyız. MİLLİ BİRLİK ve BERA-
BERLİĞİMİZİ her şeyin üstünde tutuyoruz.  
Sabırlı, kararlı ve ilkelere bağlı uzun bir ça-
lışmanın sonunda, geleceğin teminatı olan 
GENÇLERİMİZİ;

* KENDİSİNE, AİLESİNE ve TOPLUMA YA-
BANCILAŞMAMIŞ;

* KİŞİLİKLİ ve BİLİNÇLİ; 
* GERÇEKÇİ, ARAŞTIRICI, ÜRETİCİ ve YA-

RATICI; 
* KENDİSİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN ve GELİŞ-

TİREN; 
* KENDİSİYLE ve BAŞKALARIYLA YARIŞAN;
* ELEŞTİRİCİ BİR DİMAĞ ve MEDENİ BİR 

CESARET SAHİBİ OLAN; 
* KENDİNİ ve MİLLETİNİ DAİMA YÜCELT-

MEYE ÇALIŞAN, iyi bir vatandaş, olgun bir 
dünya insani olarak yetiştireceğiz. Bu konuda 
inançlıyız, kararlıyız.
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mizin uzanabileceği kadar yakin. 
Internet sayesinde bir tuşla istedi-
ğimiz ülkenin kitaplığına girip is-
tediğiniz konuda bilgi alabiliyorsu-
nuz, bilgiye erişmek artık çok ko-
lay. Gelişmelerin hızına yetişebil-
mek için çaba harcadığımız bu bil-
gi çağında bilgisayar dil eğitiminde 
yerini aldı. 

Yabancı dil eğitiminde öğrenci-
lere ve öğretmenlere büyük sorum-
luluklar getiren değerlendirme pe-
kiştirmeyi anında yapabilen, öğret-
mene gurubu oluşturan bütün öğ-
rencileri ayni anda izleme olana-
ğı veren, her öğrenciyi meşgul etme 
ve ilgisini uyandırmayı sağlayan bil-
gisayar, yabancı dil öğretiminde te-
mel olarak veya ders öğretimine 
yardımcı olarak her iki durumda da 
yarar sağlıyor.

ÖZEL BORNOVA KOLEJİ
KÜTÜPHANESİ 
Özel Bornova Lisesi Kültür Merkezi 
bünyesinde bulunan kütüphanemiz, 
öğrencilerimize okuma alışkanlı-
ğı kazandırmak, inceleme, araştır-
ma ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-
la kurulmuştur.

152 m2 kullanılabilir alana sa-
hip olan kütüphanemiz çeşitli kon-
ferans ve toplantıların yapılabileceği 
uygun donanıma sahiptir.

Kütüphanemiz; 10.000 kitap ka-
pasiteli olup şu anda 4000 kitabı-
mız bulunmaktadır. Kütüphanemiz-
deki internet bağlantılı bilgisayarlar 
sayesinde öğrencilerimiz istedikle-
ri her türlü bilgiye rahatça ulaşabil-
mektedirler.

Kütüphanemizden İlköğre-
tim ve Lise öğrencilerimizle birlik-
te öğretmenlerimiz ve kurumumuz 
bünyesinde bulunan Özel Bornova 
Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yur-
du öğrencileri de faydalanabilmek-
tedirler.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM
Aktif eğitim sistemini benimseyen okullarımızda öğ-
retmenler öğrencilerin rehberi konumundadır. Ders-
lerin türüne ve içeriğine göre öğrencilere yol göste-
ren öğretmenler, zümre olarak her hafta farklı öğre-
tim modelleri belirleyen toplantılar yapmaktadır. Haf-
talık zümre toplantılarında dersin konusuna göre be-
lirlenen bu öğretim modelleri ile öğrencilerin bu sis-
temin içinde yer aldıkları onlara öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz belli bir disiplin içerisinde ge-
rek okul ve sınıf gezileriyle gerekse uzman konukla-
rın konferanslarıyla bilgilendirilmekte bu sayede bilgi-
yi araştırarak ve görerek edinmektedirler.

EĞİTİMDE BİLİM VE TEKNOLOJİYE BAKIŞ
Okulumuzun fen bilimleri bölümü, deneyimli öğret-
menleri ile yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın 
ilköğretim, lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde ye-
terli fen eğitimi görmeleri için tüm olanakları ile ya-
nınızdadır.

Fen Bilimleri bölümünde uygulanan modern eği-
tim faaliyet aşamaları su basamakları içermektedir. 
* Teorik fen dersleri; konuların iyi anlaşılabilmesi 

için video filmleri ve epidiaskop görüntü olanak-
ları ile desteklenmektedir.

* Öğrencilerimizin sınıfta edindikleri teorik bilgi-
leri geliştirmek; anlama, kavrama, sentez ve pra-
tik yapma yeteneklerini amacına ulaştırmak, fi-
zik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımızın desteği ile 
sağlanmaktadır. 

* Bölümün eğitim faaliyetlerinin son aşaması ise, 
test soru kulüpleri ve soru bankalarının oluşturu-
larak öğrencilerimize aktarılmasıdır.
TÜBİTAK’ın düzenlemiş olduğu proje yarışma-

larına ve bilim olimpiyatlarına hazırlanan öğrencile-
rimiz; bilimsel yorum yetenekleri gelişmiş, gerçekle-
re ulaşabilen, ilgili konularda, benzeri çalışmaları ya-
pan Türkiye genelindeki diğer yaşıtları ile ayni seviye-
de bulunmaktadır. 

TEKNOLOJİDE YENİ BİR ADIM
Dünya ülkeleri arasındaki iletişim günden güne ar-
tıyor, globalleşme sürecindeki yavaşlığın nedenle-
rinden ikisi lisan ve ülkeler arasındaki uzaklıklardır. 
21.yüzyıla girerken, lisan sorun olmaktan çıkıp, her-
kesin en az bir yabancı dili var bu gün ise 800 mil-
yon insanin konuştuğu İngilizce sorun oluşturmuyor. 
Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler bize artık eli- TDV
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lı alanlara vakfetmiştir. Bu çerçevede 
yurt hizmetleri ve sosyal tesis hiz-
metleri de Vakfımız adına işletme-
mizce ifa edilmektedir.

İşletmemizin amacı; Vakıf Genel 
Müdürlüğü ve Mütevelli Heyeti Ka-
rarları ile, yükseköğretim kurumla-
rının bulunduğu yerlerde, barınacak 
yerleri olmayan-öğrencilere, çalışma, 
beslenme, temiz ve sağlıklı barınma 
imkânları sağlamak, sosyal ve kültü-
rel gelişmelerine yardımcı olmak üze-
re ilgili Yönetmelik esasları çerçeve-
sinde “Öğrenci Yurtları” açmak ve iş-
letmektir.

Mülkiyeti Vakfımıza ait olup İşletmemizce işleti-
len Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Kastamo-

nu, Kayseri ve Sakarya İllerimizde 6 adet kız öğren-
ci yurdu, Ankara, Konya ve Bursa ilimizde 4 adet er-
kek öğrenci yurdu olmak üzere toplam 10 adet yüksek 
öğrenim öğrenci yurdumuz ile, Ankara (Antalya’da bu-
lunan özel misafirhane Ankara Sosyal Tesisimiz bünye-
sindedir.), İstanbul ve Mersin/Bozyazı da birer adet ol-
mak üzere toplam 3 adet sosyal tesisimiz (misafirhane) 
bulunmaktadır. 

Malum olduğu üzere Vakıf, bir malın bir varlığın 
belli bir gayeye tahsis edilmesidir. Ecdattan tevarüs et-
tiğimiz vakıf ruhu ile kurulan Türkiye Diyanet Vak-
fımız, hizmetlerini, en başta din hizmeti olmak üzere 
milli, sosyal yardım, kültür ve eğitim olmak üzere fark-



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 40

2008-2009 Eğitim–öğretim yı-
lında Ankara/Altındağ, 2009-2010 
Eğitim-öğretim yılında da Kastamo-
nu kız öğrenci yurtlarımızın tefrişi 
Vakfımızca yeniden yapılarak karyo-
la ve dolap sistemi değiştirilmiş olup 
modern bir görünüme kavuşturul-
muştur. Aynı sistemin diğer yurtları-
mız için de yapılması imkânlar çerçe-
vesinde planlanmaktadır. Yurt ve sos-
yal tesislerimizin bakım onarım ve 
yenileme çalışmaları her yıl periyo-
dik olarak yapılmakta ve hizmete ha-
zır hale getirilmektedir. Kayseri’deki 
mevcut yurdumuza ilave bir blok ça-
lışması ile Osmangazi Yurdumuzun 
yeniden yapılması çalışmaları, adı 
geçen illerimizdeki Vakfımız Şube 
Başkanlıkları’nın himayesinde devam 
etmektedir. Bu çerçevede Vakfımızca 
Ankara’da daha büyük bir kız öğren-
ci yurduna ihtiyaç duyulduğu değer-
lendirilmekte olup bu konuda çalış-
malar devam etmektedir. Ayrıca üni-
versite bulunan tüm illerde en az bir 

İşletmemiz; Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir or-
tamda barınmalarının temini ile, personelin konularında 
donanımlarını tamamlayarak, sunulan hizmetin kalitesi-
nin sürekli artırılmasını sağlamaktır.

Yüksek Öğrenim öğrenci yurtlarımız “Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde” belirti-
len esaslara göre hazırlanan “Türkiye Diyanet Vakfı Yurt-
lar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yüksek Öğrenim 
Öğrenci Yurtları Talimatı” çerçevesinde işletilmek ama-
cıyla kurulmuştur.

İşletmemize bağlı Öğrenci Yurtlarımızda yaklaşık 
1700 öğrenci barınmakta olup doluluk oranımız %90 
dır. Kız Öğrenci Yurtlarımız doluluk açısından daha ve-
rimli olarak çalışmaktadır. 

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız perso-
nel çocuklarına %20 indirim uygulanmakta ve Vakfımız-
ca yurtlarımızda kalan tüm öğrencilere karşılıksız eğitim 
yardımı verilmektedir. 

Bunun yanında yaz ve ara tatillerde öğrenci yurtla-
rımız misafirhane statüsünde faaliyet gösterebilmekte-
dir. 

Bu öğrenci yurtlarımızdan Ankara/İncesu erkek öğ-
renci yurdumuzda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımı-
zın özel bir projesi ile yalnız Avrupa’da çalışan vatandaş-
larımızın çocukları barınmakta olup Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde eğitim görmektedirler. 

Bu çerçevede yine Bursa/Osmangazi ve Konya erkek 
öğrenci yurdumuzda da yine özel bir proje çerçevesinde 
Vakfımızca Yurtdışından getirilen yabancı uyruklu er-
kek öğrenciler bulundukları ildeki üniversitelerde ilahi-
yat eğitimi almaktadırlar. 

Yine Altındağ, Isparta, Kayseri kız öğrenci yurtları-
mızda da soydaş kız öğrenciler yerli öğrencilerle karma 
olarak barınmakta ve bulundukları ildeki üniversiteler-
deki İlahiyat Fakültelerinde eğitim almaktadır. 

Vakfımızca yurtdışından getirilen ve yurtlarımızda 
barınan öğrencilerin sayısı 500 öğrenci civarındadır.
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Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İk-
tisadi İşletmesi tarafından işletilen Yüksek Öğrenim öğ-
renci yurtlarında hizmetin en güzelinin verilmesi için 
azami özen gösterilmektedir. Bu sebeple Vakfımız yurt-
larına evladını teslim eden anne-babalar tam bir güven 
ve huzur içinde yurtlarımızdan ayrılmaktadır. Bir aile 
yuvasının sıcaklığında sevgi ve saygı yumağı ile yoğru-
larak verilen yurt hizmetinde ulaşılan başarının sırrı, 
samimiyet ve hizmet aşkıdır. Emsal yurtlara göre hem 
daha iyi ve kaliteli hizmet verilmekte ve hem de Türkiye 
Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi 
yurtlarında daha ekonomik fiyatlarla barındırılmaktadır.

Yurtlarımızda güler yüzlü tecrübeli personelimizle 
aile ortamında öğrencilerimize en iyi hizmet verilmek-
tedir. Yurtlarımızda internet bağlantısı, kütüphane, kan-
tin, ders çalışma salonları ve spor salonları bulunmakta-
dır. Düzenli olarak sıcak su verilmektedir. Yurtlarımızın 
çevresi sürekli olarak güvenlik açısından kamera ile iz-
lenmektedir.

Yurtlarımız, kurulduğu tarihten itibaren verdiği 
hizmetlerle büyük bir tecrübe kazanmış, haklı olarak 
da eğitim çevrelerinin ilgi ve takdirini toplamış ve bu-
lundukları İllerde aranılan örnek birer yurt haline gel-
miştir. 

Sosyal tesislerimiz “Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve 
Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Sosyal Tesisler Talimatı” 
çerçevesinde çalışmalarına devam etmekte olup, halen 
Ankara, İstanbul ve Antalya’da Misafirhane işletmeciliği 
yapılmaktadır. Bunun yanında, Bozyazı Sosyal Tesisimiz-
de yıl boyunca misafirhane olarak yaz döneminde ise ta-
til amaçlı hizmet vermektedir.

İşletmemiz hakkında geniş bilgiye
www.diyanetvakfiyurt.com.tr
web sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 

Erdoğan DOĞAN
TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü

yurdumuzun olması Vakfımızın nihai 
hedeflerindendir.

İşletmemiz bünyesindeki bütün 
yurtlarımız kaloriferli olup, mesai 
günlerinde sabah-akşam olmak üzere 
2 öğün, cumartesi, pazar ve tatil gün-
lerinde sabah-öğle-akşam olmak üze-
re 3 öğün yemek verilmektedir. Öğ-
rencilerimizin beslenmelerine özen 
gösterilmekte ve yemeklerin her yö-
nüyle kalite standardına uygun çık-
ması sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimiz çalışmaya ve başa-
rılı olmaya özendirilmekte, kültürel ve 
sosyal faaliyetlerle öğrencilerimizin öz-
güven ve kişiliklerinin gelişmesine yar-
dımcı olunmaktadır. Bu konuda başarı-
lı olan öğrencilerimiz ödüllendirilmek-
tedir. Yurtlarımızda internet bağlantısı, 
kütüphane ve spor salonu bulunmakta-
dır. Öğrencilerimize özel günlerde ken-
di katılımları ile programlar, yaz ayla-
rında gezi ve piknik, mezun olan öğ-
rencilerimiz için yıl sonu mezuniyet 
programları düzenlenmektedir. 

TDV
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leceğine karar veren o hikmet sahi-
bi ve Hakk olan Allah’tır. Bu önem-
siz nesne dokuz ay içinde anne kar-
nında yaşayan bir çocuğa dönüşür. 
Yukarıda söz konusu ettiğimiz gibi 
çocuğun devrelerini incelediğimiz-
de tüm bunların Hakk olan Allah 
tarafından yaratıldığı sonucuna va-
rırız. Çocuğun hangi cinsiyette ve 
evsafta olacağına karar verip, şekil-
lendiren ancak O’dur. Aynı zaman-
da o çocuğun dünya hayatının han-
gi aşamalarından geçerek son bula-
cağını kararlaştıran da yine Hâkim 
ve Hakk olan Allah’tır. Bütün bun-
lar yalnız Allah’ın Hakk olduğunun 
apaçık delilleridir.2

2. İnsanın düşünmesi ve ger-
çeğe ulaşmasıdır. Mü’min suresi-
nin 40/67. ayetinde yaratılışı kısaca 
anlatılan insan için bütün bunlar, 
insanın aklının kullanarak Allah’ın 
hikmetini anlaması içindir. Allah 
insanları başıboş bırakıp sonun-
da toprak olup gitmeleri için yarat-
mamıştır. İnsan yaratılışındaki hik-
metleri, sırları keşfe çalışıp, O’na 
yönelmek zorunda olduğunu, tek 
gerçeğin bu olduğunu bilmek du-
rumundadır. Yaratma, diriltme ve 
öldürme Allah’ın elinde olduğuna 
göre -çünkü 40/68. ayette söz ko-
nusu edilen bu gerçeklerdir- insa-
nın başka tanrıların peşinde koş-
ması beyhudedir.

3. İnsanın neden yaratıldığı-
nın idrakinde olup, Rabbine apa-
çık düşman kesilmemesidir. “İn-
sanı bir damla sudan (nutfeden, 
spermden) yarattı, buna rağmen o, 
apaçık bir düşmandır.”, “İnsan, bi-
zim kendisini nasıl bir nutfeden 
(spermden) yarattığımızı görmedi 
mi ki şimdi apaçık bir hasım (düş-
man) kesildi?”3

İnsan değersiz, güçsüz ve zayıf 
bir sudan yaratıldığı halde, kendi-
si güç, kuvvet, ilim, mevki, makam

1. Yalnız Allah’ın hak, gerçek 
olduğudur. “İşte böyle; hiç şüphesiz 
Allah, tek gerçektir (hakkın kendisi-
dir, her şey O’nunla varlık kazanır) 
ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçek-
ten her şeye güç yetirendir.”1 Hac su-
resinin bu 6. ayeti elbette daha ön-
ceki ve daha sonraki ayetlerle bağ-
lantılıdır. Ancak bu ayetten şu an-
lamlar açıkça anlaşılmaktadır.

a) Allah, hakkı söylüyor, fakat 
siz öldükten sonra dirilmek müm-
kün değildir derken yanlış söylü-
yorsunuz.

b) Allah’ın varlığı tam ve ger-
çektir. O asla bir zan, vehim ve ku-
runtu değildir. O, her şeyin sebe-
bi, yaratıcısı olduğu gibi, tek güç ve 
hâkimiyet sahibidir. O, tüm evre-
ni mutlak irade, ilim, kudret ve hik-
metine uygun olarak idare etmek-
tedir. İnsanların idaresi bu sistemin 
asla dışında değildir.

c) Allah’ın bütün işleri haktır, 
gerçektir. O’nun bütün fiilleri hik-
met dolu olup, ciddiyet ve mana ta-
şır. O’nun hiçbir zaman abes ve se-
fih işi yoktur.

Kısaca Allah, Hakk’ın ta kendi-
sidir. Bunu biraz açıklamak gerekir-
se özetle şu ifadelere yer vermek ge-
rekir: Konumuzla ilgili olarak insanı 
ele alalım, insan hayatında geçirilen 
devrelerin hepsi, Allah tarafından 
yaratılan hikmet, ilim dolu apaçık 
delillerdir. Bunların hiçbirine in-
sanın en ufak bir katkısı söz konu-
su değildir. İnsan hayatı mükemmel 
bir şekilde yaratılmış nutfeden baş-
lar. Bir insanın yediği besinler insan 
için gerekli enerjiyi sağlamak üzere 
özümlenir, et, kemik, kan vb. mad-
delere, bir kısmı da potansiyel ola-
rak milyonlarca insan üretebilecek 
meniye dönüşür. Meninin içinde-
ki milyonlarca spermden hangisinin 
yumurta hücresi ile birleşip bir ka-
dını hamile bırakmakta kullanılabi-

“Allah
insanları
başıboş
bırakıp
sonunda
toprak
olup
gitmeleri
için
yaratmamıştır.”
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lah için her iki yaratma bir “ol” de-
mekten ibarettir. İnsan ayrıca üret-
tiği alet ve makinelerle yeryüzünde 
kurup geliştirdiği teknoloji ve me-
deniyete bakarak Allah ile yarışa 
girmemelidir, insanın yoktan yarat-
tığı bir şey yoktur.

İnsan; yaratılışı, cennete konu-
luşu, dünyaya indirilişi, belirli müd-
det yeryüzünde kalışı, hayatının 
dünyaya ve oradaki şartlara bağ-
lı oluşu, değişik dil, ırk ve renklerde 
oluşuyla, kısaca kendi öz varlığıy-
la varlıklar tasnifinde, üzerinde dü-
şünülmesi gereken daha pek çok ve 
sayılamayacak kadar bol ve zengin 
özellikleriyle “Halife” olma niteli-
ğindeki yaratıktır. Allah, insanı “ha-
life” olarak yarattığını beyan ediyor. 
Bu halifelik ona en büyük lütuf, ba-
ğış ve keremdir. Allah ona bu vasfı 
vermekte en büyük şerefi kendisine 
ikram etmiştir. İnsanın yeryüzü se-
rüveninin nihai noktasında, halife-
liğe uygun davranışların sahibi in-
san bulunacaktır. Çünkü Allah, ona, 
varlıkların doruk noktasında bir yer 
ayırmıştır. Bu makam en yüce bir 
makamdır, rütbe ve derecelerin en 
üstünüdür. O halde en başa döne-
rek, ilk hareket noktasındaki insa-
na biçilen manevi değerden hare-
ket ederek manevi yapı olarak in-
san büyük bir değerdir. Yeryüzün-
de Bakara suresinin 30. ayetinde be-
lirtildiği gibi kendisine halifelik tacı 
giydirilen insan, Tanrımsı bir varlık 
olarak dünyada hayatını sürdürür. 
Burada sözü edilen halifelik, idari 
ve siyasi anlamdaki halifelik olma-
yıp Allah’ın yeryüzündeki vekili an-
lamındadır.

1 Hac, 22/6.
2 Mevdudi, Tefhim, c.3, s. 345-346.
3 Nahl, 16/4; Yasin, 36/77.,
4 Nisa, 4/1.
5 Nahl, 16/78.
6 Mü’min, 40/57.

sahibi olunca, yaratılışını unutur da Rabbine karşı apa-
çık düşman, çeşitli deliller getiren bir tartışmacı, mü-
cadeleci kesilir. Sonuçta Rabbini inkâr eden bir ko-
numda olur, O’na eş, ortak koşar, birtakım bilimlerden 
bahsederek Rabbine karşı en büyük haksızlığı işler.

4. İnsanın Rabbine saygısızlıkta bulunmama-
sı, bir kul olarak daima O’na güvenip sığınması, 
O’ndan korkup, her türlü münkerden kaçınıp marufa 
sarılmasıdır. Özetle takva sahibi olmasıdır. “Ey insan-
lar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp 
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbiniz-
den korkun; kendi adına birbirinizden dilekte bulun-
duğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)’tan 
sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir.”4 
İnsan bir taraftan Allah’a karşı gelmekten sakınırken, 
diğer taraftan aile ve akraba haklarının ve ilişkileri-
nin de bozulmasından sakınmak durumunda olacak-
tır. İnsan hem genel ilişkilerde hem de özel ilişkilerde, 
ayette belirtildiği gibi, Yaratıcı Rabb’e isyan etmekten 
korkup çekinecek, bunu hayatta en büyük ilke edine-
cektir.

5. İnsanın Rabbine şükürde bulunmasıdır. “Al-
lah, sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiç-
bir şey bilmiyordunuz. Şükredesiniz diye size işitme 
(duyusu), gözler ve gönüller verdi.”5 Allah, hayvan 
yavrusundan farksız bir şekilde dünyaya gelen insa-
na işiten kulaklar, gören gözler ve düşünen gönüller, 
akıllar, şuurlar vermiştir. Bunlar insana hayatı tan-
zim için bilgiler sağlar; dünyaya hükmetmenin, be-
şeri medeniyeti kurmanın vasıtaları da bunlardır. O 
halde insanı bu eşsiz vasıtalarla donatan Allah’a şü-
kür gerekir, küfür değil… İnkâr, nankörlük gibi has-
talıklar insana asla bulaşmamalı, insan kendisine 
bahşedilen idrak araçlarını Hakk’ı tanıyıp, şükür yo-
lunda kullanmalıdır.

6. İnsanın yaratılması göklerin ve yerin ya-
ratılmasından çok daha küçük bir şeydir. “Elbette 
göklerin ve yerin yaratılması insanın yaratılmasından 
daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.”6 İn-
san açısından bakıldığında gökleri ve yeri yaratmak, 
insanı yaratmaktan daha zordur, bu kadar kâinatı 
yaratan Allah, insanı hem ilk kez, hem de ikinci kez 
çok rahat bir şekilde yaratmış ve yaratacaktır. An-
cak, gerçek şudur ki, insanların çoğu bunun idra-
kinde ve bilincinde değildir. Buna göre; insan Allah’a 
ve O’nun ayetlerine karşı kibirli olamaz, mücadeleci 
bir tavır takınamaz. Yeniden hayat verme, ilk hayat 
vermeden daha kolaydır. Gökleri ve yeri yaratan Al-
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dan itibaren yurt içinde ve yurt dı-
şında vatandaşlarımızdan kurban-
larını vekâlet yoluyla kestirmek is-
teyenlere yardımcı olmak amacıy-
la “Vekâlet Yoluyla Kurban Orga-
nizasyonu” düzenlenmektedir. Bu 
kampanyaya vatandaşlarımız tara-
fından yoğun bir ilgi gösterilmiştir. 
Kampanya neticesinde, kesilen kur-
banların etleri yurt içinde ve yurt 
dışındaki yardıma muhtaç vatan-
daşlarımıza, soydaş ve dindaşları-
mıza ulaştırılmaktadır. Bu vesileyle, 
kampanyaya katılan vatandaşlarımız 
hem dinî bir vecibe olan kurbanla-
rını kesmekte, hem de zor şartlarda 
yaşam mücadelesi veren dindaş ve 
soydaşlarımıza yardım etmenin, on-
ların yaralarını sarmanın, her günü 
acı ve sıkıntı içinde geçen bu insan-
ları sevindirmenin mutluluğunu ya-
şamaktadırlar.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Vekâlet Yo-
luyla Kurban Organizasyonu bu yıl-
da devam etmektedir. Organizasyo-
na katılmak isteyen vatandaşlarımız 
bankalarda açılan hesap numarala-
rına kurban bedeli olan 450.- TL’yi 
yatırarak organizasyonumuza katıla-
bilirler.

G eçmişten günümüze, içerisinde pek çok güzellik-
leri ve nice hikmetleri barındıran Kurban bayra-

mına yaklaşmanın, mutluluk ve heyecanını yaşamak-
tayız.

Bizlere, Hz. İbrahim ve İsmail’in sadakat ve tes-
limiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişi-
nin Allah’a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan 
toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilin-
cinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına 
zemin hazırlar. Ayrıca bu ibadeti bizler, kurban edilen 
hayvanın etinin veya kanının değil, Allah’a olan bağ-
lılığımızın ve sadakatimizin O’nun katına ulaşacağını 
bilerek yerine getiririz.

Her işimizi iyi ve güzel yapmamızı, tüm yaratıl-
mışlara karşı merhametli olmamızı öğütleyen Yüce di-
nimiz, kurban kesme konusunda da aynı duyarlılıkla 
hareket etmemizi tavsiye etmiştir. 

Hepimiz bilmeliyiz ki, kurban ibadetinin hikme-
ti; kesilen kurbanının etini bizlerden daha fazla ihti-
yacı olan kimselere ulaştırmakla, sahip olduğumuz ni-
met ve imkânları onlarla paylaşabilmekle ve neticede 
aramızdaki kardeşlik bağlarımızı güçlendirmekle ger-
çekleşir. 

Tüm İslâm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 
her yıl binlerce kurban kesilmekte ve bu kutsal göre-
vi ifa etmenin mutluluğu yaşanmaktadır. İnsanımız 
bu mutluluğu yaşarken bazen zaman ve mekân sı-
kıntısı çekmektedir. Bu durumda olan yani, zaman-
ları ve kurban kesecek yeri olmayan ya da kesece-
ği kurbanın tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
isteyen Vatandaşlarımız için Diyanet İşleri Başkan-
lığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile 1993 yılın-
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Mü’minler bu emri yerine getirerek her Kurban 
bayramında Hakk’a bağlılıklarını göstermekte… 

Kurban, bir hediyeleşme ve paylaşmadır.
Hem dinimizin hem de insanlığımızın gerekle-

rinden biridir paylaşmak.
Herkes birilerine emanet; fakirler zenginlere, 

hastalar sağlıklı insanlara, bilmeyenler bilenlere, sev-
giden yoksun olanlar sevenlere, yetimler yetim olma-
yanlara… Paylaşmak her şeydir. Sadece çayını, suyu-
nu, ekmeğini değil, sevgiyi, yalnızlığı, üzüntüyü pay-
laşmaktır esas olan.

İşte bu anlamda;
Kimsesizlere aş olur kurban! 
Nimete şükür, hayırda yarış olur, yüzlerde tebes-

süm, gözlerde sevinç olur.
Kardeşlik olur, paylaşma olur Kurban!
Bir bayram olur.. Sevinçler büyür, sel olur.
Giderek yitirdiğimiz sevgi, kardeşlik, paylaşma 

ve dayanışma gibi insani değerlerimizi yeniden ka-
zandırır kurban...

Kurban var olanı paylaşmaktır.
Paylaşılacak bir şeylerimizin olmasının aslın-

da ne kadar da güzel bir duygu olduğunu düşünmek 
bile içinizi ısıtmıyor mu hiç.. Ya da paylaşacağımız 
insanların olması hayatımızda.

Paylaşımı imanımızla temellendiren, “Ben”i “Biz” 
yapan dinimizin, rahmet kaynaklı şu çağrılarına ku-
lak vermek gerekmiyor mu?

“Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcama-
dıkça iyiliğe eremezsiniz, her ne harcarsanız 
Allah onu hakkıyla bilir!”

(Al-i İmran, 92)

Kurban; Yaradana olan samimi-
yeti ortaya çıkaran ibadet.

Hz. İbrahim’in fedakârlığı, Hz. 
İsmail’in itaatkârlığıdır kurban!

Bizler de; Hz. İbrahim ve oğlu 
Hz. İsmail’in Yüce Allah’ın emrine 
tam bir itaat konusunda verdikleri 
başarılı imtihanın hatırasını tazele-
mekteyiz kurbanla.

Kurban varlığı adamaktır.
Kurban, kurbiyyet… Şükür ve 

ibadet… Yaratana bağlılık… Bir 
yakınlık sevdası.. 

Yaratana yakınlaşmaktır kur-
ban… Uzaklıkları yakın kılmak-
tır… Evine et girmeyen bir yoksu-
lun sofrasında katık olabilmenin 
mutluluğunu yaşamaktır. Açlık-
tan ağlayan çocukları davet etmek-
tir merhametin sofrasına… Ümidi 
paylaşmaktır kurban… Tebessümü 
bölüşmektir.

Kurban; Allah’a boyun eğme… 
O’na ibadet etme... Emrini yerine 
getirme… Kulluk bilincini tazele-
yiş… Yakınlıkta takva… Takvada 
teslimiyet…

“(O kurbanların) ne etleri, 
ne de kanları Allah’a ulaşacak-
tır. Fakat O’na sizin takvanız 
ulaşacaktır”.

(Hac Suresi, Ayet: 36-37)

“Rabbin İçinNamaz Kıl, Kurban Kes!”
Kevser, 108/2
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olmakta…. Kurbanlar ekonomik, 
sağlıklı ve çevre koşullarına uygun 
şekilde kesilip yoksullara ulaştırıl-
makta... 

Kurbanlarınızı sizin adınıza ke-
siyoruz… Yurt içinde il ve ilçe müf-
tülüklerimiz, yurt dışında ataşe-
lik ve müşavirliklerimiz aracılığıyla 
Vekâlet Yoluyla Kurban Organizas-
yonumuza siz de katılın…

Mesafelerin gerisinde değil, 
önünde olmak için, bir adımda bin 
adım yaklaşabilmek için, bir yeti-
min başını okşamak, açlık çekenlere 
gönül sofrası kurmak için katılın siz 
de bu davete… Yardımlarınızla bir 
gönül köprüsü kurulsun diye… 

Arşa ulaşacak duaları var kim-
sesizlerin ve yetimlerin… 

Kurbanlarınız yoksullara ulaşı-
yor… 

Kurbanlarınız dualarla buluşu-
yor…

Kurbanlarınız yoksullara ulaş-
makta… Kurbanlarınız yurt içinde; 
Kur’an kurslarına, öğrenci yurtları-
na, gazilerimize, şehit yakınlarımı-
za, fakir ve muhtaçlara; yurt dışında 
da soydaş ve dindaşlarımıza gönde-
rilmekte… Türk halkının selamı ve 
dualarıyla birlikte… 

Ülkemizin dört bir yanında ya-
şayan fakirlerimizin yanında oluyo-
ruz sizin adınıza… Kurban bayra-
mının sevincini yaşatmak için gü-
neyde, kuzeyde doğuda ve batıda 

Bu açıdan; farklı ülkeler ve coğrafyalarda yaşayan 
inananları kaynaştırarak, sevgimizi zirveye taşıyan, 
yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren dini bir iba-
dettir kurban.

Bir yudum suda, damlayı paylaşmaktır.
Yalnızlığı paylaşmak, yokluğu paylaşmak, acıyı 

paylaşmak, ekmeği paylaşmak, duaları paylaşmak…
Dünyada birbirimizle paylaşarak birbirimizi des-

tekleyebileceğimiz o kadar çok sebep var ki... Yediği-
miz ekmeği ikiye üçe bölmenin, yüreğimizdeki sevgi-
yi çoğaltmanın, dertliyle dertli, mutluyla mutlu olma-
nın, hep beraber sevinç ilahileriyle Rabbimizi yücelt-
menin ve gözyaşlarıyla her birimiz için Rab’den af di-
lemenin, dualarla birbirimizin değerlerini hissetme-
nin, ellerimizi almaktan çok vermek için uzatmanın 
artık zamanı gelmedi mi? Artık paylaşmanın zamanı 
gelmedi mi? 

Öyle ise gelin sevgisi sönmüş şu çağa inat payla-
şalım.

İşte hayırda yarışma ve paylaşma fırsatı…. 
Kurbanlarımızla yurdumuzdaki muhtaçlara, dün-

yanın öteki yüzüne ve ucuna ulaşalım. 
Tüm İslâm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 

her yıl binlerce kurban kesilmekte… bu kutsal görevi 
ifa etmenin mutluluğu yaşanmakta…

Ancak insanımız bu mutluluğu yaşarken bazen 
zaman ve mekân sıkıntısı çekmekte… Zamanı ve 
kurban kesecek mekânı olmayan ya da keseceği kur-
banın tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak iste-
yen vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımız 
Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde; Vekâlet 
Yoluyla Kurban Organizasyonu düzenleyerek aracı 
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Haydi gecikmeyelim. Kurbanlarımızla yurt içi ve 
yurt dışındaki kardeşlerimizle beraber olalım…

Unutmayalım; paylaşmak tüketmekten daha gü-
zeldir.

Allah kestiğiniz ve keseceğiniz kurbanları şimdi-
den kabul etsin. Bayramımız kutlu olsun. Allah’ın se-
lamı üzerinize olsun. Barış, huzur ve güven dolu bir 
gelecek bizim olsun.

yurdumuzun her bölgesine ulaşıyo-
ruz ve sunuyoruz kurbanlarınızı bir 
bayram hediyesi olarak yoksullara. 
Onların dualarına bütün içtenliği-
mizle amin diyoruz sizin adınıza.

Kurbanlarınızı kesiyoruz… 
Dünyanın dört bir yanında gariple-
rin, gözyaşları içinde sizlere yaptık-
ları teşekkürlere aracı ve şahit ol-
maktan mutlu oluyoruz…

Etiyopya, Sudan, Senegal, Pa-
kistan, Afganistan ve dünyanın dört 
bir yanında yaşam mücadelesi veren 
kardeşlerimize bayram hediyesi ola-
rak ulaştırıyoruz kurbanlarınızı.

Masum gözlerle sizlere bakan, 
açlıkla dost olmuş çocukların sof-
rasında, bütün planları yiyecek bul-
maya odaklanan çaresizlerin yanın-
da oluyoruz.

Aylarca, belki de yıllarca et yi-
yemeyen bu mazlumlara; sizin adı-
nıza, sizin emanetlerinizi, sizin se-
lamlarınızı sunuyor ve onların iç-
ten yapılan dualarını getiriyoruz 
sizlere.

O halde; geliniz iyilikte ve tak-
vada yardımlaşalım, hayır ve dua 
yüklü bu kervana katılalım. Yaklaş-
makta olan kurban bayramında ala-
cağımız kurbanın bedelini şimdiden 
ayıralım. Bu hizmet kervanı için 
hazırlanan afiş ve broşürlerde gös-
terilen hesaplara sizin de hayrınız 
damlasın. Damlalar akıp nehir, ne-
hirler de deniz olsun.

TDV
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Bu yaklaşma çabasında asıl olan, 
kurbanın sunuluşundan çok kabul 
edilmesidir. Adem’in oğullarından 
kurbanı kabul edilmeyen oğul, bu-
nun sebebini arayacağına, kıskandığı 
kardeşini öldürerek O’ndan uzaklaş-
mayı tercih ederken, kurbanı kabul 
olan kardeşi ise: “Allah ancak sakı-
nanların takdimesini kabul eder” de-
mişti (Maide, 5/27). Allah ile yakın-
lık, sunulan kurbandan ziyade, suna-
nın niyetine, samimiyetine ve takva-
sına bağlanmıştır. “(O kurbanların) 
ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşa-
caktır. Fakat O’na sizin takvanız ula-
şacaktır.” (22. Hac 36–7)

Bir takva sınavıdır kurban. Ya-
ratıcıya olan sevgi ile yaratılmı-
şa olan sevgiden hangisinin daha 
ağır bastığının ölçülüşüdür. Yaş-
lı İbrahim’in yıllarca beklediği oğu-
la kavuştuktan sonra, İsmail sevgisi-
nin test edilişidir. İlahi aşk mı, ev-
lat sevgisi mi? O’na olan muhabbe-

İki şey arasındaki mesafe-
nin azalmasını, iki kişinin 

daha iyi ilişkiler içerisinde ol-
masını ifade eder “yakınlık, 
yaklaşma, yakın olma.” Arap-
çada “karîb, akraba, kurban 
ve mukarrebûn” gibi kelime-
ler mesafe olarak değil, mânâ 
olarak yakınlığın ifadeleridir. 
Bu yakınlık, insan ile Rabbi 
arasında olduğu gibi, insanla 
insan arasında da söz konu-
sudur.

Kuluna şah damarından 
daha yakın olduğunu söyler 
Yüce Allah (Kaf, 50/16). Ku-
lun Yaratıcısına yaklaşması 
ise belli bir çaba ister. Bu ba-
zen Hz. Adem’in iki oğlunun 
yaptığı gibi O’na kurban sun-
makla (Maide, 5/27); bazen 
Allah’ın Evi’ne yönelip O’na 
her çeşit ibadetle, secdelerle 
gerçekleşir.

“(O kurbanların)
ne etleri,

ne de kanları
Allah’a ulaşacaktır.

Fakat O’na 
sizin takvanız 

ulaşacaktır.” 
(22. Hac 36–7)
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şılık, İslâm’da “sadece O’nun için 
ve O’nun adıyla” O’na gönderilen 
bir tevhid sembolüdür kurban.

Ramazan bayramına “Şeker 
Bayramı” yakıştırması yapıldı-
ğı gibi, bir “Et Bayramı” değildir 
kurban. Et paylaşma ve sosyal 
yardımlaşma amaç değil, araç-
tır; hükmün illeti, yani gerekçe-
si değil, onun semeresi ve hik-
metlerinden birisidir. Kimi etiy-
le, kimi kilosuyla, kimi de deri-
siyle kısaca kurbanın bedeniy-
le ilgilenedursun, bizce asıl olan 
onun mânâsıdır, zamanıdır, gön-
deriliş amacıdır. Tüketim toplu-
mu olan modern hayatta herşe-
yi maddî menfaat ile algılayan 
pragmatik zihniyete inat, kurba-
nı kurban yapan onun kendine 
özgü bir ibadet tarzı, “mensek” 
oluşu, “Allah’ın şeâiri ve kalp-
lerin takvası” oluşudur. (Hac, 
22/32, 34, 36) Onun ardında ya-
tan mânâdır, temsil ettiği haki-
kattir. Kısaca bu amaç, helal ka-
zanç ile samimi niyetin birleştiği, 
Allah’ın kabul etmesi dua ve ni-
yazlarıyla girişilen O’na yaklaş-
ma çabasıdır. 

Hikmet boyutuyla ele alındı-
ğında kurban, zengini fakir kar-
deşlerine yaklaştıran önemli bir 
vesiledir. Komşuları, akrabala-
rı, dostları, yakın olsun uzak ol-
sun kardeşleri birbirine yaklaş-
tıran ve kaynaştıran bir ibadet-
tir. Afrika’da, Asya’da adını dahi 
duymadığı birçok yoksul ülke-
de yaşayan hiç tanımadığı, gör-
mediği aç ve muhtaç kardeşleri-
ne uzatılan bir eldir. Binlerce ki-
lometre uzaktaki kardeşleriyle 
yakınlaşmanın, bütünleşmenin, 
ümmet olmanın adıdır kurban.

“Bir takva 
sınavıdır 
kurban. 
Yaratıcıya 
olan sevgi ile 
yaratılmışa 
olan sevgiden 
hangisinin
daha ağır 
bastığının 
ölçülüşüdür.”

tini gölgeleyecek midir yoksa O’nun 
verdiği? İbrahim geçebilecek mi 
İsmail’inden, evlat sevgisinden? İb-
rahim acaba rüyasında gördüklerini 
gerçekleştirip, yılların hasretini kur-
ban edebilecek mi? Allah’dan geleni, 
yine O’na iade edebilecek mi?

Ya ergenlik çağına henüz gir-
miş küçük İsmail, adayabilecek mi 
kendini? O’nun adına geçebilecek 
mi canından? Evet, hem de hiç te-
reddüt etmeden! “Ey babacığım! Ne 
ile emrolundunsa yap, inşaallah sab-
redenlerden olduğumu göreceksin!” 
kararlılığıyla. 

Böylece İbrahim rüyasını doğ-
rulatacak, bu apaçık sınavı kazana-
caktı. Baba ile oğulun bu teslimiye-
tinden hoşnut olan Allah, İbrahim’e 
oğlunu, İsmail’e canını bağışlayacak 
ve oğula bedel/fidye olarak kesile-
cek bir kurbanlık verecekti. (Saffat, 
37/102-107)

Kurban, İsmail’in bedeli oldu-
ğu için, bunun nakit olarak bede-
li kabul görmemiştir İslâm gelene-
ğinde. İsmail’in bedelini temsil eden 
bir fidyenin, İsmail’in Rabbi’ne su-
nulmasıdır kurban. Kurbanı kur-
ban yapan, O’na yaklaşma vesile 
yapan şey, işte temsil ettiği bu be-
deldir. Yeri ve zamanı geldiğinde 
O’nun yoluna İsmaillerin feda edi-
lebileceğinin sembolik olarak gös-
terilmesi çabasıdır. Ne koçun ka-
nıdır, ne de etidir Allah’a sunulan. 
Bu inancı, bu bilinci, bu samimiyet 
ve sadakati izhar etmektir asıl olan. 
İbrahimî iman ve kararlılığı göste-
recekler için hedef, O’nun uğruna 
kurban kestiğini, malını feda ettiği-
ni ispatlamaktır. Kurbanlığın bede-
ni değil, anlamıdır, verdiği mesajdır 
önemli olan. Putları adına kurban-
lar kesen putperestlerin şirkine kar-
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telbiyeler, teşrik tekbirleri, bayram-
laşma ve sıla-i rahimlerle hem Rab-
be, hem de akraba ve ahbâba yak-
laşılan bir zamandır Kurban iklimi. 
Zaten Peygamberimiz’in ifadesiy-
le, “Arefe ve Kurban bayramı günle-
ri biz Müslümanların bayram günle-
ridir.” (Nesai, Menâsik, 195) 

Ne var ki, modern hayatta dini 
bayramlar için verilen tatil günleri-
ni akrabalardan uzaklaşarak geçiri-
len tatile, o tatili de oyun ve eğlen-
ceye dönüştüren ve tatildeki yaşam 
tarzına paralel olarak çoğu zaman 
Yaratıcı’dan da uzaklaşılan, bereket-
li kurban iklimini “tatil/boşuboşuna 
geçirmeye” kurban eden bakış git-
tikçe yaygınlaşmakta. Bayramlar ta-
tile, kurbanlar uzaktan vekâlete, ya-
hut poşetlerdeki ete, bayramlaşma-
lar içten olmayan ziyarete dönüş-
mekte. Akrabalar arası bağ, ya ta-
mamen ihmal edilmekte, yahut in-
ternet veya iki kelimelik telefon me-
sajı gibi sanal bir bağla geçiştiril-
mekte. Neticede, ne eski bayramlar, 
ne eski kurbanlar, ne eski yakınlık-
lar kaldı ortada. Maalesef modern 
hayatta Müslüman, kendi değerleri-
ne yabancılaştı, kurban gibi önemli 
bir ibadetin ritüel yönü de, kültürel 
yönü de neredeyse buharlaştı.

Adını “yaklaşma” fiilinden alan 
kurban, bizi O’na ne denli yaklaştır-
dı acaba? Yoksa, “kurban, kurban” 
diye diye bu güzelim ibadeti de mi 
kurban ettik modern hayata?!

Her yıl medyada kurban aleyhi-
ne yapılan beyanat karşısında “Kur-
banın olayım, kurbanımıza dokun-
ma!” diyen gazeteciye nazire olarak 
son sözüm şu olsun:

“Kurbanınız olayım, kurbanla-
rınızı kurban etmeyin modernite-
ye!”

Yoklukların, afetlerin yaşandığı 
coğrafyalara ulaşmak, fiziki mesa-
feleri gönül coğrafyasında aşmak, 
onların dertlerini paylaşmak, on-
lara umut ışığı olmaya çalışmak-
tır. Hatta sadece din kardeşlerine 
değil, “Yaratılanı sev, Yaratan’dan 
ötürü!” felsefesiyle, inancı ne 
olursa olsun muhtaç olan herke-
se! Çeşitli dinlerde kurbanlar ya-
kılırken, putların üzerine kok-
maya terkedilirken, yemeleri için 
vahşi hayvanlara bırakılırken, 
İslâm’da etinden derisine kadar 
değerlendirilmesi, Yüce Rabbimi-
zin ayrı bir ihsanıdır bize.

Allah adına adanan hayvana 
da yakınlıktır kurban. Sevgiyle 
beslenen, özenle süslenen, güzel-
ce bakılan, alnına kınalar yakılan 
ve adeta aileden biri gibi olan 
koçu Allah için gönderirken, se-
vinçle hüzün, adama ile acıma, 
hayat ile ölüm duyguları bir ara-
da yaşanır. Kurbanlığın kesilme-
si, ölüm ile hayat arasındaki ince 
çizginin ibadet vecdi içerisinde 
yakından temaşasıdır.

Hemen her yıl medyanın bü-
tün baskılarına, medya vaizle-
rinin (!) kafa karıştırmalarına 
rağmen, bir başka kutlanır biz-
de kurban. Arapçada ve Arap 
âleminde “udhiyye” denirken, biz 
bu önemli ibadete “kurban” de-
mişiz Kur’an’dan alarak. İsim ola-
rak kurbanların kesildiği “kuşluk 
vaktini” değil, kesiliş amacı olan 
“yakınlığı” kabul etmişiz. Kurban-
ları, “kurb ânları” (yakınlaşma 
vakitleri) diye nitelemişiz. 

Arefe gününden itibaren, 
bayram günlerini, senenin en 
bereketli zaman dilimi biliriz. 
Arafat’ta vakfe, yakarışlar, dualar, 

“Adını 
‘yaklaşma’ 

fiilinden alan 
kurban,

bizi O’na
ne denli 

yaklaştırdı 
acaba?”

TDV
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T ürkiye Diyanet Vakfı; şube personelini görev al-
dıkları şubelerde Vakfın faaliyetlerini icra etme-
de daha yararlı hale getirmek, gerekli bilgileri ver-

mek, becerileri kazandırmak, hizmete yatkınlığı sağla-
mak, verimliliği artırmak, yeni çıkan kanun ve yasa-
lar çerçevesinde teorik ve pratik bilgilendirmelerde bu-
lunmak amacıyla hizmetiçi eğitim semineri düzenle-
di. Mersin Bozyazı ilçesinde bulanan sosyal tesisimiz-
de düzenlenen seminere il ve ilçe şubelerinde bulanan 
personelimiz, Vakfımız Genel Merkezinden de Vakfı-
mız Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme’nin baş-
kanlığında birim amirleri ile Vakfımızın işletme ve işti-

raklerinden temsilciler katıldılar. Bir 
hafta süren hizmetiçi eğitim semine-
rinde, her birim amiri birimi ile ilgi-
li hususları anlatırken, şube persone-
linin konularla ilgili görüşleri alınıp, 
soruları cevaplandırıldı.

Seminer; saygı duruşu, İstiklal 
Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunma-
sıyla başladı. Törenin açılış konuş-
masını Türkiye Diyanet Vakfı Ge-
nel Müdürü Süleyman Necati Ak-
çeşme yaptı.
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rüttüğü hizmetleri desteklemek olduğunu söyledi. Di-
yanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışın-
da yürüttüğü bütün hizmetlerine önemli ölçüde des-
tek verdiklerini ifade eden Akçeşme, bunların cami-
lere yapılan destekler, müftülük hizmetlerinin destek-
lenmesi, lojman hizmetleri, eğitim merkezi hizmetleri, 
Kur’an kurslarının desteklenmesi başlığı altında ger-
çekleştirildiğini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışında gerçek-
leştirdiği hizmetlere de önemli ölçüde destek olun-
duğunu söyleyen Süleyman Necati Akçeşme “Di-
yanet İşleri Başkanlığı tam 81 ülkeyle ilgileniyor. Bu 
81 ülkeyle ilgilenmek ne demek? Bilmeden, görme-
den, yaşamadan anlamak mümkün değil. Müşavirlik-
lerimiz varsa müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz var-
sa ataşeliklerimiz, ataşeliklerimiz yoksa oradaki ko-
ordinatörlerimiz, koordinatörlerimiz de yoksa oradaki 
konsolosluklarımız, TİKA görevlileri vasıtasıyla Diya-
net İşleri Başkanlığımızın ulaştığı her yere biz de Tür-
kiye Diyanet Vakfı olarak elimizden geldiğince hiz-
metlerimizi, himayelerimizi götürme gayreti içerisin-
deyiz.” dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde eğitim, kül-
tür, sosyal, dini ve ilmi alanda geniş bir yelpazede 
hizmet ürettiğini anlatan Süleyman Necati Akçeşme 
“Türkiye Diyanet Vakfı olarak 120 bin gencimize burs 
vermişiz. Ama biz bu 120 binle kalmadık. Şubelerimi-
zin de verdiği burslarla Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
biz bugüne kadar 200 binin üzerinde gencimize burs 
ve eğitim imkânı sağladığımız bir gerçektir. Bu bir mü-
balağa falan değildir. Bu bilinen; bilinmeyenleri de bu-
nun üzerine koyarsak, bu rakam çok artar ama bizim 
için sayı önemli değil, bizim için yaptığımız iş, yaptığı-
mız hizmet önemli.” dedi.

Eğitim hizmetleri çerçevesinde İzmir Bornova’da 
faaliyet gösteren özel okul ile öğrencilerin ikamet et-
mesi için 10 adet yüksek öğrenim öğrenci yurdunun 
sunduğu hizmetleri anlatan Süleyman Necati Akçeş-
me, yurt sayısının yetersiz olduğunu belirterek bu sa-
yısının çok yukarılara çıkarılması gayreti içerisinde ol-
duklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfının kültürel faaliyetlerine 
de değinen Süleyman Necati Akçeşme, bu faaliyetle-
rin başında İslâm Ansiklopedisi’nin geldiğine vurgu 
yaparak “1980’li yılların başından itibaren, hatta on-
dan da önce başlayan bir hizmettir bu ansiklopedi hiz-

Süleyman Necati AKÇEŞME
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü 

T ürkiye Diyanet Vakfının 1975 
yılında kurulduğunu ve kurul-

duğu tarihten itibaren 35 yıl içeri-
sinde çok önemli hizmetler gerçek-
leştirdiğini belirterek konuşmasına 
başlayan Süleyman Necati Akçeşme 
“Türkiye Diyanet Vakfı tam 35 yıllık 
bir süreç yaşadı. Bu süreç içerisinde 
gerçekten çok önemli hizmetlere par-
mak bastı, imza attı. Bugün, Türki-
ye Diyanet Vakfı, Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin en büyük vakfı hali-
ne geldi. Vatandaşımızın, devletimi-
zin, bürokrasimizin, herkesin Türki-
ye Diyanet Vakfına karşı bir güve-
ni var. Bu güven giderek de inşallah 
artıyor. Bu hizmetleri yürütürken, 
siz, ben, arkadaşlarım, müftülerimiz 
herkes kendisini bir vakıf hizmetkârı 
bilmiş ve bunun ecrinin de Cena-
bı Hak tarafından kendilerine tevdi 
edileceğine inanarak hizmet üretmiş-
lerdir.” dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfının yurt 
içinde ve yurt dışında gerçekleştir-
diği faaliyetleri özet olarak anlatan 
Süleyman Necati Akçeşme, bu fa-
aliyet alanlarından en önemlisinin 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın yü-
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hapishaneleri ziyaret ediyorlar, Peygamber Efendimi-
zin doğumunu hatırlatıyorlar, O’nun sünneti seniyyesi-
ni insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Onun nasıl yaşa-
dığını, O’nun gibi yaşamak için neler yapmamız gerek-
tiğini anlatmaya çalışıyorlar. Çok önemli sempozyum-
lar yaptık; bunlardan birkaç tanesi; İslâm ve Demok-
rasi, Dünyada ve Türkiye’de İslâm ve Müslüman İmajı, 
Değişim Sürecinde İslâm, Türk Dünyasının Dinî Mese-
leleri, Üçüncü Bine Girerken Türkiye, Üçüncü Bine Gi-
rerken İslâm, İslâm’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve 
Önemi, Çağımızda Sosyal Değişim ve İslâm gibi çok 
önemli sempozyumlar tertip etmişiz, onları kitap hali-
ne getirmişiz, kamuoyuna sunmuşuz. Bunlar tarihe ka-
lacak birer eserdir değerli arkadaşlarım. Bunlar, küçük, 
basit şeyler değildir. Koca koca dağlara, kayalara bak-
tığımız zaman, küçük küçük çakıl taşlarından meyda-
na geldiğini görüyoruz. Yaptığımız hizmetler bir karto-
pu gibi bir yerde birikiyor, hem dünyada insanlığa bir 
faydası oluyor, dünyada bunun ecrini alıyoruz, hem de 
inşallah, Rabbimin izniyle, Ahirette bunun karşılığını 
mutlaka göreceğiz. Vakıf adına hayır işleyen de hayrını 
görecek, şer işleyen de şerrini görecek. Bizde bir laf var, 
‘Vakıf mumu yiyen farenin gözü kör olur.’ Dahasını de-
meye gerek yoktur.” dedi.

Vakıf, din ve eğitim hizmetinde bulunmayı bü-
yük bir nasip olarak gördüğünü ifade eden Süleyman 
Necati Akçeşme “Biz, hem Rabbimin razı olduğu bir 
iş yapıyoruz hem de buradan rızıklanıyoruz. Bu da 
bir duanın neticesi, bu da Cenabı Hakk’ın lütfu ne-
ticesi diye düşünüyorum. Yani şurada pırıl pırıl hepi-
miz bir araya geldiğimiz zaman kafamızdaki, zihni-
mizdeki, aklımızdaki şeyler hepsi aynı; Allah’ın rıza-
sını kazanmak, Resulullah SAV Efendimiz’in sünne-
ti seniyyesini uygulamak, memleketimize, milletimi-
ze, vatanımıza hatta bütün insanlığa faydalı olmak.” 
dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının hayri ve sosyal hizmet-
lerini de anlatan Süleyman Necati Akçeşme “Halkını 
huzur ve refah içinde yaşatmak günümüz sosyal devlet 
anlayışının önemli unsurlarından birisidir; Vakıf ola-
rak da biz bu kervana katılmış hizmet elemanlarıyız 
diye düşünüyorum” diyerek iftar sofrası ve vekâlet yo-
luyla kurban organizasyonunu ve sağlık alanında su-
nulan hizmetleri buna örnek gösterdi.

Türkiye Diyanet Vakfının kadınlara yönelik önemli 
hizmetlerinin olduğunu belirten Akçeşme “Kadınlara 

metleri. Başkasının Lexicon’u var, 
Britannica’sı var, Meydan Larousse’u 
var ve insanlar dünyaya bununla hi-
tap ediyorlar ve dünya kültürünü 
bundan öğreniyorlar. Bizim büyük-
lerimiz, hocalarımız, Allah bin kere 
razı olsun, bunu düşünmüşler, bi-
zim de dünyaya, dünya kamuoyu-
na bir ansiklopedi, bir bilgi kaynağı 
sunmamız lazım demişler. Gerçekten 
bugün 40’ıncı cildi bitip matbaaya 
verilen muhteşem bir eserimiz var. 
İnşallah 2 veya 3 cilt sonra da bu 
ansiklopedi bitmiş olacaktır.” dedi. 

Kültürel hizmetler çerçevesin-
de yayın faaliyetlerine de değinen 
Akçeşme, “Bugüne kadar 500’e ya-
kın eser basmışız, Türk kamuoyu-
na bunu sunmuşuz, herkes istifa-
de etmiş, okumuş. 500 eser gerçek-
ten az bir eser değil. Biz ikibin, üç-
bin eser de basabilirdik ama eserle-
rinizi böyle hasbelkader ne gelirse 
basalım diyemezsiniz. Yayın kurul-
larında incelersiniz, ilgili mercilerde 
incelersiniz, icabında Din İşleri Yük-
sek Kurulu’nun görüşünü alırsınız ve 
böyle eserler piyasaya sunarsınız. Sı-
radan, çalakalem hazırlanmış eserle-
ri neşretmek Türkiye Diyanet Vakfı-
na yakışmaz.” dedi.

Kültürel faaliyetler çerçevesin-
de Türkiye Kitap ve Kültür Fua-
rı düzenlediklerini, Her yıl Pey-
gamber Efendimizin doğum günü-
nü Kutlu Doğum Haftası adı altın-
da kutladıklarını ifade eden Süley-
man Necati Akçeşme “Diyanet İşle-
ri Başkanlığımızla beraber 1989’dan 
bu tarafa Kutlu Doğum Haftası-
nı ifa ediyoruz, Aleyhissalatü Vesse-
lam Efendimiz’i anıyoruz. Müftüle-
rimiz aş dağıtıyorlar, gül dağıtıyor-
lar, kitap dağıtıyorlar, sempozyum-
lar, seminerler, konferanslar düzen-
liyorlar; hastaları ziyaret ediyorlar, 
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ti olduğuna işaret eden Süleyman Necati Akçeşme 
“Azerbaycan’da, Kazakistan’da, Kırgızistan Oşh’ta 1 ila-
hiyat fakültemiz var, Sofya’da 1 Yüksek İslâm Enstitü-
müz,1 ilahiyat fakültemiz var, buralarda yaklaşık 650 
öğrencimiz bulunuyor. Bu okulların, bu binaların gi-
derleri, elektriği, suyu, tamiri, buradaki hocaların üc-
retleri, maaşları, yemekleri, oradaki öğrencilerin iaşe-
leri, ibateleri, yurtları, bütün masrafları Türkiye Diya-
net Vakfı tarafından karşılanıyor. Ayrıca; Azerbaycan 
Bakû’de bir Türk Lisemiz var, Romanya’da Ulusal Ko-
lejimiz var, Bulgaristan’ın Rusçuk, Şumnu ve Mestan-
lı şehirlerinde birer ilahiyat lisesi var, burada da yak-
laşık 1250 öğrencimiz mevcut. Bu binalar, kullanımına 
matuf her türlü gider, buradaki hocaların her türlü gi-
deri, maaşları, buradaki öğrencilerin her türlü giderle-
ri, bursları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından veriliyor.” 
dedi.

Bunların yanı sıra Türkiye’de eğitim vermek üzere 
yurt dışından önemli ölçüde öğrenci getirildiğini be-
lirten Akçeşme, bu öğrencilerin de bütün masrafları-
nın Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını 
söyledi.

Bu sene Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetlerini 
yeni bir hizmetle taçlandırdıklarını ifade eden Süley-
man Necati Akçeşme “İstanbul’da 29 Mayıs Üniversi-
tesi kuruldu ve bu sene açıldı. Üniversitemizde edebi-
yat fakültesi var bu sene. Bu edebiyat fakültesinde de 
üç bölüm var, tarih, felsefe ve edebiyat. Önümüzdeki 
dönemde uluslar arası ilahiyat fakültesi açılacak, ikti-
sat ve işletme fakültesi açılacak, eğitim fakültesi açıla-
cak, sağlık bilimleri fakültesi açılacak, hukuk fakültesi 
açılacak” dedi.

Süleyman Necati Akçeşme konuşmasının sonun-
da Türkiye Diyanet Vakfının hizmet yelpazesinin gi-
derek genişlediğini belirterek, hizmette verimliliğin ve 
kalitenin artması için bütün çalışanlara önemli görev-
ler düştüğünü ve her personelin de bu görevi layıkıy-
la yerine getirme hususunda gerekli gayreti gösterdiği-
ni ve bundan sonra da göstereceğine inandığını sözle-
rine ekledi.

yönelik hizmetlerimiz var. Bunu da 
önümüzdeki dönemde genişletme-
yi ve geliştirmeyi düşünüyoruz. Bir 
Kadınlar Kolumuz var, Kadın Fa-
aliyetleri Merkezi Müdürlüğü diye. 
Kadınlar burada Kur’an öğreniyor-
lar, isteyen İngilizce dersine geli-
yor, isteyen ebru dersi alıyor, isteyen 
tecvit dersi alıyor, isteyen hat der-
si alıyor, isteyen musiki dersi alıyor, 
buna benzer şeylerle yaklaşık bir yı-
lın içerisinde mübalağasız bin, 1500 
kursiyerimiz oluyor. 10 bine yakın 
da bu merkezimizle ilgilenen hanım 
kardeşlerimiz var. Bunları inşallah 
ileriki dönemde Türkiye’nin değişik 
mahallerine yaymayı ve bunu da bu 
şekliyle teşkilatlandırmayı düşünü-
yoruz.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt 
dışına yönelik de önemli ve ciddi 
hizmetlerinin olduğunu anlatan Ak-
çeşme “Türkiye Diyanet Vakfı Türk 
ve Müslüman topluluklar için ger-
çekten manevi bir merkez haline gel-
miş, müşfik bir dost ve yardım edi-
ci bir el konumunadır. Oradaki ca-
miler ve okullar için ayni ve nak-
di yardımlarımız var. Bugüne kadar 
temelden 14 cami yapmışız. Ayrıca, 
tarihî camilerin, tarihî çeşmelerin, 
tarihî türbelerin ki Kosova’daki Mu-
rat Hüdavendigar’ın türbesini dahi 
Türkiye Diyanet Vakfı –iftiharla 
söylemek gerekirse- yaptı ve gerçek-
ten çok kayda değer, şahane bir eser 
oldu.” dedi.

Yurt dışına yönelik olarak ger-
çekleştirilen hizmetlerin bir tane-
sinin de eğitim öğretim faaliye- TDV
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için, Ebussuud ile ilgili ilk top-
lantılar bir deney olarak görü-
lürken bu toplantıların asıl ama-
cının, onaltıncı yüzyılın bu bü-
yük âlimini anlamak olduğu ka-
dar, Osmanlı düşünce tarihi ça-
lışmalarına yön verecek yöntem 
ve yaklaşımlar geliştirmek oldu-
ğu belirtilmektedir.

31 Temmuz - 1 Ağustos 
2010 tarihleri arasında İSAM’da 
gerçekleşen ilk toplantıda yurt 
içi ve yurt dışından çeşitli üni-
versitelerden gelen araştırmacı-
lar katıldı. Sekiz bildirinin su-
nulduğu, genişçe müzakere edil-
diği ve tartışıldığı bu program-
da Osmanlı düşünce tarihinin 
nasıl çalışılması gerektiği konu-
su üzerinde durulurken ağırlık-
lı olarak Ebussuud’un hukuk dü-
şüncesi konu edildi ve onun ha-
yatı ve bir Osmanlı aydının eği-
timi meselesi tartışıldı. Bildi-
ri sahibi ve müzakereciler de 
dahil olmak üzere katılımcılar 
şunlardır: Cemal Kafadar, Me-
tin Kunt, M.Akif Aydın, Mart-
ha Mundy, Hülya Canbakal, Sey-
fi Kenan, Hüseyin Yılmaz, Mur-
teza Bedir, Ruud Peters, Tah-
sin Görgün, Yunus Koç, Tahsin 
Özcan, Himmet Taşkömür, Fik-
ret Adanır, Snjezana Buzov, Şük-
rü Özen, S.Akşin Somel, Feridun 
Emecen, İsmail Erünsal, Kemal 
Beydilli, Fethi Gedikli, Ayfer Ka-
rakaya, Ahmet Yaşar Ocak, Ab-
dülkadir Özcan, Derin Terzioğ-
lu, Mehmet İpşirli, Cornell Fle-
ischer, İhsan Fazlıoğlu, Zeynep 
N. Yelce, Nenad Filipovic.

Osmanlı tarihçiliğinin son yıllarda hızla ge-
lişmesi sevindirici olmakla birlikte, düşün-

ce tarihi çalışmalarının, bazı parlak örneklere rağ-
men, nispeten zayıf kaldığını söylemek mümkün-
dür. Şimdiye kadar yeterince işlenmemiş bu engin 
sahayı sabırlı ve sistematik bir şekilde sürmek üzere 
üç kurum (İSAM, Harvard Üniversitesi ve Sabancı 
Üniversitesi) bir araya gelerek uzun vadeli bir proje 
başlatmayı düşündü. Projenin şekillenmesinde Ce-
mal Kafadar, Hülya Canbakal, Seyfi Kenan ve Mur-
teza Bedir’den oluşan Osmanlı Düşünce Tarihi Ça-
lışma Grubu öncülük etmektedir. Atölye çalışması 
denebilecek küçük toplantıları takip eden uluslara-
rası konferansların ardından gelecek yayınlarla va-
rılan sonuçları ve yeni soruları, gerek Osmanlı ve 
İslâm tarihi ile gerekse yeniçağ dünya tarihi ile il-
gilenen geniş çevrelere yayılması hedeflenmektedir.

İlk toplantılar serisi (iki toplantı, bir konfe-
rans), bir düşünür olarak önemine ve kendisi ile 
ilgili kaynakların zenginliğine binaen Ebussuud’a 
hasredildi. Daha sonra yine düşünce dünyasına 
damgasını vuran bir kişi üzerinden hareket etme-
yi düşünen çalışma grubu, “zirve teşkil eden” ör-
neklerdense o kadar “önemli” olmayan ancak be-
lirli bir meseleyi aydınlatmak açısından uygun ve 
hakkında yeterli çalışma yapılacak kadar kaynak 
bulabilecekler kişilere de eğilmeyi düşünmekte-
dir. Ya da, kişi temelli bir düşünce tarihinin yeri-
ne/yanısıra kendi içinde anlamlı bir bütünlük teş-
kil eden bir dönemi, bir muhiti, mefkûreyi veya 
bir yazın türünü (genre) ele almayı da planlamak-
tadır. Böylesi tespitleri yapabilmek için, yani han-
gi farklı yaklaşım ve yöntemlerin hangi farklı açı-
lardan ve ne ölçüde yararlı olduğunu kestirebilmek 

Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları’nın
İlki İSAM’da Yapıldı



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 58

Y E N İ  YAY I N L A R I M I Z

TEMEL KÜLTÜR

SİNAN b. ABDÜLMENNAN
Selçuk MÜLAYİM
İstanbul: İSAM Yayınları
237 sayfa, ISBN 978-605-5586-10-2

Bu kitap yüzlerce değil binler-
ce defa yazılmış bir konuyu ele 

alırken, Osmanlı mimarisini bu kez 
Sinan’ın kişilik ekseni çevresinde 
yoğunlaştırmaktadır.

Büyük ustanın adı etrafında 
örülen öykünün sadece kitap sayfa-
larında okunabilecek bir şey olma-
dığını, yapı taşlarına dokunabildiği-
miz ölçüde onunla yoğun bağlantı-
ya geçebileceğimizi anlatmaktadır.

Kitap yedi bölümden oluşmak-
tadır. Bunlar:

Sinan Kaynağı, Yüzyıldan Ar-
tık bir Ömür Sürdü, Sosyolojik Mi-
mari, Mekan algısı, Yapı sanatının 
süreçleri, Dünya Durdukça, Sinan 
çağı bibliyografyası.

İSLÂM SANATI
Selçuk MÜLAYİM
İstanbul: İSAM Yayınları
284 sayfa, ISBN 978-605-5586-09-6

İslâm’ın doğuşu, Yakındoğu kültü-
ründe yeni ve çok önemli bir dö-

nemi başlatır. İslâm dekorasyonu-
nun tasvirsiz kimliği, yerel kültürler 
bağlamında ilginç soruları akla geti-
rir. Temaların dekoratif şekillerden, 
insan ve hayvan figürlerinden oluş-
tuğu vurgulanmalıdır.

XII. yüzyılda Selçuklu-
lar Yakındoğu’ya ininceye ka-
dar, başlıca kültür merkezleri du-
rumlarını korudu; XIII. yüzyılda 

Anadolu’daki gelişmeler, figür zenginliği bakı-
mından İran ve Arap ülkelerindeki merkezlere 
göre farklıydı. Görkemli Osmanlı hâkimiyeti 
geniş bir coğrafyaya yayılırken, Osmanlı mi-
mar ve sanatçıları, Selçuklu eserlerine göre ol-
dukça farklı bir kimlik geliştirdi. Mimaride-
ki yeni stil, esas olarak Sinan tarafından or-
taya konmuştu. Bu sanat, temalar ve motifle-
ri açısından İslâm dünyasının sanat çevrele-
rinden hızla farklılaştı. Bunlara ek olarak, re-
sim, heykel, şekil, motif ve süsleme adına her 
ne çizildiyse tümü için geçerli olmak üzere 
şunları söyleyebiliriz: Her yerde olanın hare-
ket etmesine gerek olmadığı gibi, herhangi bir 
şeye benzemediğinden resminin yapılması da 
mümkün değildir.

DOKTORA TEZLERİ

ZEYDİYYE-MU’TEZİLE ETKİLEŞİMİ
Zeyd b. Ali’den Kasım er-Ressî’nin Ölümüne Kadar
Mehmet ÜMİT
İstanbul: İSAM Yayınları
255 sayfa, ISBN 978-605-5586-08-9

Zeydiyye ve Mu’tezile’nin mezhep esasla-
rı büyük ölçüde birbiriyle örtüşür. Ay-

rıştıkları temel nokta “imâmet”in “el-menzile 
beyne’l-menzileteyn” ilkesiyle yer değiştirme-
sidir. Nitekim bu hususu Şehristânî, Hâdî b.   
İbrâhim el-Vezîr ve Makbilî gibi âlimler dile 
getirmiş, günümüzde de bazı araştırmacılar 
benzer görüşleri ifade etmiştir. Ancak bahse-
dilen görüş sahipleri Zeydiyye ve Mu’tezile’nin 
mezhep esaslarındaki benzerliği vurgulamış-
sa da ikisi arasındaki ilişkinin gelişim sürecine 
pek değinmemiştir. Bu kitapta, Zeyd b. Ali’den 
(ö. 122/740) Kasım er-Ressî’nin (ö. 246/869) 
ölümüne kadarki dönemde Zeydiyye-Mu’tezile 
etkileşimi fîkrî, siyasî ve metodik yönleriy-
le ortaya konularak konuyu ilişkin geçmişte ve 
günümüzde ileri sürülen tezler sorgulanmak-
tadır.
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1534-1536), Haz. Kenan Yıldız, 581 sayfa, 
ISBN 978-605-5586-05-8. 

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 14 Numaralı Si-
cil (H. 953-955 /  M. 1546-1549) Haz. Nuray 
Güler, 376 sayfa, ISBN 978-605-5586-07-2.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 17 Numaralı Si-
cil (H. 956-963 / M. 1549 -1556), Haz. Or-
han Gültekin, 455 sayfa, ISBN 978-605-5586-
11-9. 

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 26 Numaralı Sicil 
(H. 970-971 / M. 1562 -1563), Haz. Rıfat Gü-
nalan, 560 sayfa, ISBN 978-975-389-554-5. 

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 51 Numaralı Sicil 
(H. 987-988 / M. 1578 -1580), Haz. Rıfat Gü-
nalan, 439 sayfa, ISBN 978-605-5586-12-6.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 56 Numaralı Sicil 
(H. 990-991 /  M. 1582-1583), haz. Hilal Ka-
zan, Kenan Yıldız, 304 sayfa, ISBN 978-605-
5586-16-4.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 84 Numaralı Si-
cil (H. 999-1000 / M. 1590 -1591), Haz. Rı-
fat Günalan, 806 sayfa, ISBN 978-605-5586-
14-0.

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 3 Nu-
maralı Sicil ( H. 1027/ M. 1618), 588sayfa, 
SBN 978-605-5586-20-1.

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 24 
Numaralı Sicil (H. 1138-1151 / M. 1726-
1738), 640 sayfa, ISBN 978-605-5586-23-2.

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 18 
Numaralı Sicil (H. 1086-1087/ M. 1675-
1676), 588sayfa, ISBN 978-605-5586-22-5.

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 
Numaralı Sicil ( H. 1073-1074/ M. 1663-
1664), 588 sayfa, ISBN 978-605-5586-21-8.

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
istekte bulunabilirsiniz.

Y E N İ  YAY I N L A R I M I Z

TDV

KUR’AN YORUMUNDA ŞİİRİN YERİ
(II. / VIII. asır çerçevesinde)
Harun Öğmüş,
İstanbul: İSAM Yayınları
ISBN 978-605-5586-18-8 

İslâm dünyasında çeşitli alanlarda 
verimli ilmî faaliyetlerin gerçekleş-

tirildiği verimli zaman dilimi olan II. 
(VIII.) asırda üzerinde yoğunlaşılan 
alanlardan biri de Arap dilidir. Söz-
lüklerin hazırlanmaya başlanması ve 
gramere dair ilk kitapların yazılması 
aynı döneme rastlar. Bu alanda çalı-
şan ilim adamları, özellikle Kur’an ve 
şiire dayanarak kelimelerin anlamla-
rını ve gramer kurallarını belirledik-
leri istişhâd yöntemini kullanmışlar 
ve tefsir ilmine de taşımışlardır. 

Bu kitapta, dirâyet tefsirinin 
ilk numuneleri sayılabilecek ça-
lışmalardan günümüze ulaşabilen 
Ebû Ubeyde’nin Mecâzü’l-Kur’ân, 
Ebü’l-Hasan Ahfeş el-Evsat ve Ebû 
Zekeriyyâ el-Ferrâ’nın Meâni’l-Kur’ân 
adındaki eserleri şiirle istişhâd açı-
sından değerlendirilmektedir.

KADI SİCİLLERİ

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 2 Nu-
maralı Sicil (H. 924-927/M. 1518-
1521, Haz. Rıfat Günalan, Vildan 
Kemal, Özlem Altıntop, Hatice 
Ayyıldız Bahadır, 624 sayfa, ISBN 
978-605-5586-03-4.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 5 Nu-
maralı Sicil (H. 930-936 / M. 
1524 -1530), Haz. Yasemin Dağ-
daş, Zeynep Berktaş, 484 sayfa, 
ISBN 978-605-5586-01-0.

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar 9 Nu-
maralı Sicil (H. 940-942 / M. 
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Kur’an’ın tavsif ettiği Allah’a ina-
nan insanın güven vermesi ve gü-
vende olması imanının sonucudur. 
“Ey müminler iman ediniz” aye-
ti inananların, kendini dindar ad-
dedenlerin üzerinde uzun uzun te-
fekkür etmesi gereken bir ayettir. 
Allah, inanmış olanları neden ye-
niden imana davet eder? İman et-
miş olan insanların imanlarını tek-
rar tekrar sorgulamaları kendile-
rine bir ihtar olarak düşünülmeli-
dir! İman, hayatın içinde yansıma-
ları olacak değerler düzeninin ta-
mamına şamil en temel ilkedir. Al-
lah kendi ahlakı ile ahlaklanması-
nı insandan isterken ona yüklediği 
sorumluluk çok büyüktür. Bir dü-
zen (mizan) üzere yaratılan evre-
nin ahenk içinde kalması ve sür-
mesi sorumluluğunu insana yük-
ler. Hem kendinden, hem yekdiğe-
rinden, hem de tüm varlıklardan 
sorumlu olan insan, “insanlığını” 
tam da burada fark edecektir. Ka-
milleşmesi, olgun insan olması so-

“Güven insanı” olabilmenin ilk şartı sözü 
ile özü arasındaki tutarlılıktır. İnsanın 
konuştuğu ya da verdiği sözün arkasında 
olması, söyledikleri ile yaptıklarının bir-
biri ile örtüşmesi gerekir. Ebu Bekir’in, 
Miraç hadisesinde kendisine koşarak ge-
lenlere “Bunu O mu söylüyor, O söylü-
yorsa doğrudur” diyerek Efendimizi na-
sıl sonsuz bir güvenle tasdik ettiğini ha-
tırlarsak, birbirimiz üzerinde tanıklığımı-
zın en başta sözlerimiz üzerinden olaca-
ğı akıldan çıkarılmamalıdır. Davranışlar 
ile kalp arasında bir hareketlilik söz ko-
nusu değilse, ya samimiyette ya da moti-
vasyonda bir sıkıntı var demektir. 

Toplumda, akrabalık, arkadaşlık, 
komşuluk, iş yerlerindeki ast-üst ilişkile-
ri gibi sosyal ilişkilere baktığımızda, ne 
yazık ki; güvensizlik, vefasızlık, sözün-
de durmama, dedikodu, yalan, iftira, zan-
larla hareket etme, dışlama, ötekileştir-
me gibi iman sahibiyle ilişkilendiremeye-
ceğimiz hasletleri zaman zaman görmek 
mümkündür. Üstelik bu bozulma ve yoz-
laşma her düzlemde karşımıza çıkmak-
tadır. Hâlbuki mümin “güven insanı”dır. 

Ayşe SUCU
TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü
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redeki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” 
ayeti bu meâlde okunmalıdır.

Maalesef bu gün, bir işi yaparken, bu 
işi nasıl kotarırım anlayışı ön plandadır. 
O işin başarılması elbette önemlidir, an-
cak, yapılış süreçlerinde insani ve ahlaki 
değerleri dikkate almak, yaratılanlara uy-
gunluğu göz önünde bulundurmak, yani 
“hakkı” gözetmek de yapılacak iş kadar 
önemlidir.

Bazen birleşik kaplar misali bozuk-
luk ve kirlenmişlik öylesine kaplamıştır 
ki her yanı, “güven insanı” zorlanabilir… 
İnanan insana bu durumda Kur’an’ın tav-
siyesi sabırdır. Güven insanlarının birbir-
lerine sabrı önermeleri de bir zarurettir. 
Çünkü gerçekten hakka sarılmak ve hakk 
üzere olmak zordur.

Dünya insanlığının gidişatı, hakkı des-
tekleyen ve hakka dayanan anlayıştan ne 
kadar nasibini almış, hep birlikte dehşet-
le ve esefle seyretmekteyiz. “Güven insanı” 
olmak ve dinin ahlaki boyutunu öne çı-
kartmak için çaba sarf etmek sorumluluğu 
her inananı bağlamaktadır.

rumluluklarını fark etmesi ile an-
cak söz konusudur. Kur’an’ın “sıb-
gatullah” dediği Allah’ın boyası ile 
boyanmak aynı anlamı taşır. Dola-
yısıyla sahabenin bir araya geldik-
lerinde ve ayrıldıklarında birbirle-
rine tavsiye ettikleri Asr sûresinde 
geçen iman, salih amel, hakk ve sa-
bır kavramları güven bireyi ve top-
lumu oluşturmada yeterli ilkeler-
dir. Yeter ki doğru bir şekilde id-
rak edilmiş olsun. Çünkü eksik ya 
da yalan yanlış bilgiler, istismarı ve 
tehlikeyi beraberinde getirir.

İmanın tezahürleri, doğru ve 
yararlı işler yapmak, bunu yapar-
ken de hak ve adaletten asla ayrıl-
mamaktır. Hakk kelimesinin içer-
diği anlamlar oldukça önemlidir. 
Mutabakat, muvafakat, uygunluk, 
işin yerli yerinde olması anlamla-
rına gelir. Allah’ın da aynı zaman-
da ismi olan Hakk, onun memnu-
niyetini de içerir. Dolayısıyla be-
nim yaptığım en doğrudur anlayışı 
insanı bu manada kırk kez düşün-
dürmelidir. Peygamberimizin “Beni 
Hud suresi ihtiyarlattı” derken su-

TDV

“Güven insanı” olmak ve
dinin ahlaki boyutunu

öne çıkartmak için
çaba sarf etmek sorumluluğu
her inananı bağlamaktadır.
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Böylelikle;
- İleri bir bilgi toplumu haline ge-

linmesi
- Daha çok ve daha iyi iş imkânı 

yaratılması
- Kaynakların etkin verimli kulla-

nımının sağlanması, israfın ön-
lenmesi

- Sosyal bütünlüğün geliştirilmesi 
ve sosyal katılımın sağlanması

- Bakış açısını bilgiyle derinleşti-
ren,   vatandaşlık bilincinin oluş-
turulması

- Çevrenin gelecek kuşaklar için 
daha iyi korunmasının sağlan-
ması

- Serbest zamanın zihinsel, sanat-
sal faaliyetlerle yaratıcı ve üret-
ken hale getirilmesi

- Değer yaratılması, yaşama tec-
rübesiyle değer kazanılması ve 
genç nesillere aktarılması

- Öğrenme ve eğitimin, insanla-
rın hayatlarının her aşaması-
nın bir parçası haline getirile-
rek, değişen, dönüşen yaşam di-
namiklerine uyumun sağlanma-
sı amaçlanmaktadır.

K adın Faaliyetleri Merkezi, Türkiye 
Diyanet Vakfı çatısı altında, 1996 

yılında Ankara’da kurulmuştur. Merkezimiz 
Kızılay, Şehit Âdem Yavuz Sokak’ta bulu-
nan binasında ve İncesu’da ki şubesinde hiz-
met vermektedir. Dini, ilmi, kültürel, sosyal 
konularda hayat boyu öğrenmeyi destekle-
yen programlarıyla bir akademi gibi çalışa-
rak, kadınları yaşamlarının her alanında ve 
çağında   güçlü, etkin kılmayı amaçlamak-
tadır. Çünkü kadınları eğitimsiz kalan, sos-
yal refahtan yeterince pay alamayan,    hayat-
ta etkin olamayan bir toplumun şüphesiz ki 
gelişmesinden, medeniyetinden söz etmek 
mümkün değildir.

Kadın Faaliyetleri Merkezi (KFM), gerek 
müstakil olarak, gerekse Halk Eğitimi Mer-
kezleri ile birlikte düzenlediği, meslek edin-
dirme, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, Tez-
hip, Hat, Resim, Müzik, Dikiş-Nakış, Mefru-
şat vb. kurslarla yaşam boyu eğitimi/yetişkin 
eğitimini hayata geçirmektedir.
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Geçmişten gelen medeniyet mirasımız 
göz ardı edilmeksizin, güncel sorular ve so-
runlara etkili, yeterli cevap ve çözüm arayan 
insanımıza destek, sağlıklı   bilgiye ulaşma-
sında rehberlik hizmeti verilmektedir.

Bu yönüyle  KFM, Kadın konusunda ça-
lışan diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından 
farklı bir misyona sahiptir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Di-
yanet Vakfı gibi toplumumuzun  saygı duy-
duğu ve güvendiği bir kurumsal çatı altında, 
bu hizmetlerin veriliyor olması insanımızın 
merkezimize ilgisini artırmaktadır. Her gün 
sayıları artan (üye sayımız on bini aşmış du-
rumdadır) üyelerimizin ilgileri, görüş ve ta-
lepleriyle, yüz yüze iletişim, paylaşım, gönül-
lük esasıyla çalışan merkezimizde, her ke-
simden, her yaştan ve eğitim düzeyinden in-
sanımızın birlikte güzellikler üretmesi, ço-
ğaltması sağlanmakta, toplumsal dayanışma 
ve beraberlik geliştirilmektedir.

Medeniyetin inşasında kadının üstüne 
düşen rolü donanımlı, bilinçli, şuurlu yeri-
ne getirmesi için KFM, yöneticileri,   akade-
mik/uzman kadroları, çalışanları, gönüllüle-
riyle, üye ve katılımcılarına, kurumsal ama-
cına uygun her türlü desteği verebilme çaba-
sındadır.

2010–2011 dönemi programımızın ha-
yırlı olması dileğiyle, Ekim Ayında başlayan 
etkinliklerimize vatandaşlarımızın katılımını 
bekliyoruz.

Mine CORAL
TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Genel Sekreteri

Ayrıca, aile içi ilişkiler, çocuk 
ve gençlik sorunları, kişisel gelişim, 
sağlık konuları,   üye ve katılımcıla-
rımızın ihtiyaç ve beklentilerine yö-
nelik olarak programlarımızda yer 
almakta, sahanın uzmanları davet 
edilerek interaktif bir öğrenme orta-
mı gerçekleştirilmektedir.

KFM Gençlik Komisyonu, genç-
liğe yönelik kursları, sosyal, kültürel 
etkinlikleriyle her geçen gün çalış-
malarını yaygınlaştırmaktadır.

Türk–İslâm Kültürü içinde yeti-
şen kadınlarımız,   yükselen bilinç-
leriyle, diğer alanlarda olduğu gibi, 
artık dini bilgilerini de hurafelerle, 
yanlış inançlarla yozlaşmış kulaktan 
dolma  usullerle değil, doğru kay-
naklardan ve  kurumlardan  öğrene-
rek, yaşamlarına, genç nesillere sağ-
lıklı aktarmayı istemektedirler. Ada-
letin ve ahlakın her alanına nüfuz 
ettiği erdemli bir toplumun güven 
ve huzurunu aramaktadırlar.

KFM kadınlarımızın bu ihtiyaç-
larını ve arayışlarını dikkate almak-
tadır. Güncel dini konulardan baş-
lamak üzere, Tefsir, Kelam, Fıkıh, 
Hadis, Felsefe, Edebiyat, Türk Tari-
hi ve Kültürü gibi pek çok konuda 
günlük, haftalık,  aylık, sürekli prog-
ramlar düzenlemektedir. Akade-
mik araştırma ve çalışmaları, aka-
demisyenler, uzmanlar vasıtasıyla, 
her türlü siyasi, ideolojik yaklaşım-
dan uzak, konuya duyarlı, öğren-
meye gönüllü insanlarımıza  ulaştır-
maktadır.

TDV
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ilişkilerini düzenleyen Diyanet İşleri 
Reisliği’nin ilk reisi sıfatıyla kuruluş 
yıllarının belki de en önemli simala-
rından biri olmuştur.

1860 yılında Ankara’da do-
ğan Mehmet Rifat Efendi, İbtidai ve 
Rüştiye mekteplerini tamamladık-
tan sonra, yüksek dini eğitimini al-
mak üzere İstanbul’a gitmiş ve ora-
da Beyazıt Medresesi müderrislerin-
den Atıf Efendi’nin ders halkasında 
yer alarak icazetini almıştır.

Mezuniyetinin ardından Ankara 
Fazliye Medresesi’nde müderris ola-
rak meslek hayatına başlayan Rifat 
Efendi, 1898’de Ankara İstinaf Mah-
kemesi azalığına seçilmiştir. Uzunca 
bir süre bu görevi sürdürdükten son-
ra, 25 Kasım 1908 tarihinde Ankara 
Müftülüğü’ne getirilmiştir. Bu görevi 
yürüttüğü zaman zarfında “Musile-i 
Sahn” ve “Musile-i Süleymaniye” Bur-
sa Müderrislikleri’yle (1918), “İzmir 
Paye-i Mücerredi” ve “Mahreç” paye-
lerine layık görülmüş; ayrıca “Dör-
düncü Rütbeden Osmani Nişanı” ile 
de taltif edilmiştir (1920). 

Millî Mücadele Yılları
Rifat Efendi, Anadolu’da Mil-
li Mücadele’nin örgütlenip hayata ge-
çirilmesinde ilk kurucu adımları atan 
simalar arasında yer almıştır. Bu süreç 
giderek onu 29 Ekim 1919 tarihin-
de Ankara’da kurulan Müdâfaa-i Hu-
kuk Cemiyeti’nin kuruculuğuna taşı-
yacaktır2. Onun Ankara Müftüsü sıfa-
tıyla öncüsü olduğu faaliyetler, mad-
di imkânsızlıklar içinde süren bir da-
vanın başlangıç etapları için son de-
rece anlamlıdır3. Öyle ki, Rifat Efen-
di ve arkadaşlarının teşvikleriyle An-
karalıların Milli Mücadeleyi destek-
lemek amacıyla kendi aralarında top-
ladıkları mütevazı fakat o günler için 

Hicret K. TOPRAK
Ankara Müftülüğü

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne ge-
çiş süreci, kurulacak yeni devletin nasıl bir ze-

min üzerine inşa edileceği konusunda pek çok tartış-
mayı da beraberinde getirmiştir. Kuşkusuz din ve dev-
let arasındaki ilişkilerden doğan sorunlar, bu tartışma-
ların en hassas konuları arasında yer almaktaydı. Bu sü-
reçte kendilerini halk tabakalarına daha yakın hisseden 
ulema sınıfı, Milli Mücadele’nin geniş bir tabana yayıl-
masında yüksek bir katkı ortaya koymuştur1. Bu bağ-
lamda Börekçizade Mehmet Rifat Efendi de, hem Milli 
Mücadele’ye verdiği desteği hem de yeni devletin din ile 
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mazının ardından büyük bir törenle açılan TBMM’nin 
ilk mebusları arasında ulema önemli bir yekûn oluş-
turmaktaydı7. Rifat Efendi de, bu ilk meclise Menteşe 
(Muğla) mebusu olarak seçilmiştir. 

Milli Mücadeleye verdiği açık destek karşısında İs-
tanbul Hükümeti, Rifat Efendi’yi önce Müftülük gö-
revinden azletmiş (25 Nisan 1920); kısa bir süre son-
ra ise Milli Mücadele’nin önde gelen isimleriyle birlikte 
“Kuva-yı Milliye adı altında çıkarılan fitne fesadın” ter-
tip ve teşvikçiliğini yürütmek suçuyla da gıyabında ölü-
me mahkûm etmiştir (8 Haziran 1920)8.

6 ay süren Menteşe Mebusluğu görevinden, süresini 
tamamlama gereği duymaksızın istifa eden Rifat Efendi, 
kendine en uygun rol ve misyon olarak gördüğü, ancak 
bu defa Ankara Hükümeti’ne bağlı olarak deruhte edi-
len Ankara Müftülüğü görevine dönmeyi tercih etmiş-
tir. 1922-1924 yılları arasında “Şer’iye Vekaleti Heyet-i 
İfta Azalığı”nı yürütmüş; Şer’iye Vekaleti’nin İlgası ve 
Diyanet İşleri Reisliği’nin ihdasıyla birlikte, yeni kuru-
mun Başkanlığı’na getirilmiştir (4 Nisan 1924). Mehmet 
Rifat Börekçi, Diyanet İşleri Reisliği’nin ilk ve en uzun 
süre görevde kalan Başkanı olarak, vefat ettiği 1941 yılı-
na kadar pek çok icraata da imza atmıştır.

“Türkçe Meâlli Tefsir” ve
“Sahîh-i Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercemesi”
1924 ve 1925 yılı bütçe görüşmelerinde dinî-ilmî ya-
yınlara duyulan ihtiyaç konusu gündeme gelmiş ve 20 
bin liralık ek bir ödenekle Diyanet İşleri Başkanlığı ta-
rafından tefsir ve hadis alanlarında yayın hazırlatılma-
sına karar verilmiş; tefsir alanında Elmalılı M. Ham-
di Yazır, hadis alanında ise Ahmet Naim görevlendi-
rilmiştir. Başlangıçta mütevazı bir meâl ve hadis ça-
lışması olarak tasarlanan her iki eser, içerik ve derin-
lik bakımından beklentinin üzerinde gelişerek, Diya-
net İşleri Başkanlığı yayıncılık tarihinde büyük bir il-
giye mazhar olmuştur9. 

Kur’an Eğitim-Öğretimi ve
İlk Kur’an Kursları
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) gereğince bü-
tün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlanması üzerine ihtisas medresesi olarak bili-
nen ve Kur’an Eğitim ve öğretimini üstlenen “Dârü’l 
Kurrâlar” da kapatılmıştır. Kapatılan bu kurumların 

son derece anlamlı bir meblağın (54-
56 bin lira) Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk hazinesi olarak değerlendirilebile-
ceği ifade edilmektedir4.

Ankara Fetvası
İtilaf devletlerinin baskıları, Damat 
Ferit Paşa Hükümeti’ni Anadolu’da 
giderek güçlenen Milli Mücade-
le aleyhine çok yönlü stratejiler ge-
liştirmeye sevk etmiştir. Bunlar ara-
sında belki de en dikkat çekici ola-
nı, Şeyhülislam Dürrizade Abdul-
lah imzasıyla çıkarılan fetvadır (11 
Nisan 1920)5. Fetva’da, Anadolu’daki 
hareket zemmedilmekte; harekete 
dolaylı ve dolaysız olarak destek ve-
renler “küfür”le itham edilmektedir. 
Bu suçlamalar karşısında Rifat Efen-
di başkanlığında 20 kişilik bir heyet 
oluşturularak bugün “Ankara Fetva-
sı” olarak da bilinen bir karşı fetva 
hazırlanmış; “padişahın ve dahi hali-
fenin esir bulunduğu”, dolayısıyla söz 
konusu hükmün geçersiz olduğu ilan 
edilerek Anadolu hareketine verilen 
desteğin meşruiyeti teyid edilmiştir. 
Anadolu’nun muhtelif bölgelerinden 
ulemadan 153 kişi tarafından imzala-
nan fetva; Milli Mücadele’nin istinat 
noktalarından biri olarak toplumsal 
hafızadaki yerini almıştır6. 

Mebusluktan
Diyanet İşleri Reisliği’ne
23 Nisan 1920 Cuma günü Hacıbay-
ram Camii’nde kılınan Cuma na-
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teği üzerine başlatılmış; uygulama I. 
Dil Kongresi’nin ardından hayata ge-
çirilmiştir12. Türkçe ezan uygulaması, 
13 Haziran 1950 tarihine kadar de-
vam etmiştir.

Geçiş döneminin oldukça muha-
taralı sayılabilecek siyasi ortamında, 
laik devlette din işlerinin organizas-
yonu gibi zor bir görevi üstlenen; aynı 
zamanda Milli Mücadele’nin başarıya 
ulaşmasındaki gayretleriyle temayüz 
eden Mehmet Rifat Börekçi’nin haya-
tı, ne yazık ki bugün bütün boyutla-
rıyla ele alınmış ve incelenmiş değil-
dir. Onun Osmanlı Devleti’nin çökü-
şünden Türkiye Cumhuriyeti’nin er-
ken dönemlerine uzanan hayat serü-
veninin aydınlatılması, hiç şüphesiz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dini-siyasi 
tarihinin anlaşılması yolunda önemli 
katkılar sağlayacaktır.

yerine Rifat Börekçi, Kur’an eğitim ve öğretimini yü-
rütecek merkezlerin oluşturulması için girişimde bu-
lunmuş; 2 Nisan 1925’te 50 milletvekilinin önergesiyle 
“Hâfız-ı Kur’an yetiştirmek üzere” bütçeden ödenek ay-
rılmıştır (50 bin lira). Böylece Kur’an eğitimi ve öğre-
timi vermek üzere “Kur’an Kursu” adıyla ilk merkezler 
oluşturulmuştur10.

Hutbelerin Türkçeleştirilmesi ve
Türkçe Ezanlı Yıllar
1925 yılında çok sayıda milletvekilinin hutbelerin Türk-
çe okunmasına ilişkin yasa teklifleri üzerine, Rifat 
Börekçi’nin de aralarında bulunduğu bir heyet hutbe 
örneklerinin hazırlanması için görevlendirilmiş; hazırla-
nan 58 örnek hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunul-
muştur. 1927 yılında kabul edilen bu tasarıya göre ha-
tipler, hutbelerin Kur’an ve hadis metinleri ile dua bö-
lümleri dışında kalan kısımlarını Türkçe olarak okuya-
caklardır11.

Ezan ve kametin Türkçeleştirilmesine yönelik çalış-
malar ise 1932 yılında bizzat M. Kemal Atatürk’ün is-

1 Mardin, Şerif, “İslamcılık”, Türkiye’de Din 
ve Siyaset, İstanbul, 1992, s. 30.

2 Milli Mücadele sürecinde din adamlarının 
rolüne ilişkin Bkz. Kutay, Cemal, Kurtulu-
şun Kuvvacı Din Adamları, İstanbul, 1998, 
s. 130 vd.

3 Börekçi ve arkadaşlarının Ankaralılar-
la yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Bkz. Uluğ, 
Naşit Hakkı, Hemşehrimiz Atatürk, Anka-
ra, 1997, s. 34-35.

4 Sakallı, Bayram, Ankara ve Çevresinde 
Milli Hareketler, Ankara, 1988, s. 72.

5 Fetvanın orjinal sureti için Bkz.: Sa-
rıkoyuncu, Ali, Milli Mücadelede Din 
Adamları-I, Ankara, 2002, s. 255.

6 Rifat Börekçi imzalı belgenin orjinal sureti 
için Bkz.: Sarıkoyuncu, age, s. 256.

7 Ulema kökenli ilk mebuslara ilişkin Bkz. 
Kutay, Cemal, age., s. 120-140; ayrıca ko-
nuyla ilgili güncel bir çalışma Ahmet De-
mirel tarafından yapılmıştır: İlk Meclisin 
Vekilleri, İstanbul, 2010.

8 Damat Ferit Paşa imzalı belgenin orji-
nal sureti için Bkz.: Sarıkoyuncu, Ali, age, 
2002, s. 261.

9 Elmalılı Hamdi Yazır tarafından hazırlanan “Hak Dini ve 
Kur’an Dili Yeni Meâlli Türkçe Tefsir” adlı eser 9 cilt ola-
rak 1935-1938 yılları arasında, Ahmet Naim tarafından 
başlatılıp, Kamil Miras tarafından tamamlanan ve İmam 
Zebidi’nin “Tecrid’i Sarih” adlı eserine dayanan “Sahih-i Bu-
hari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi” ise 12 cilt halinde 
1926-1948 yılları arasında tamamlanmıştır. Rifat Börekçi’nin 
sözkonusu yayınların neşri ile ilgili olarak Hür Fikir’e verdiği 
beyanata ilişkin Bkz., Kara, İsmail, Cumhuriyet Türkiyesi’nde 
Bir Mesele Olarak İslam, İstanbul, 2003, s. 121.

10 Öcal Mustafa, “Türkiye’de Kur’an Eğitimi ve Öğretimin-
de Görülen Gelişmeler ve Bir İcazetname Örneği”, Ulu-
dağ Ün.İlahiyat Fak. Der., S. 2, 2002, s. 87.

11 Jäschke, Gotthard, Yeni Türkiye’de İslamlık, Ankara: 
1972, s. 44.

12 İlk Türkçe ezan 3 Şubat 1932 tarihinde Ayasofya Camii’nde 
teravih namazından sonra okunmuş; Birinci Dil Kongresi-
nin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, bütün Müftülük-
lere gönderdiği tamimde, Türkçe ezanı uygulamak üzere 
hazırlanmalarını bildirmiştir. Uygulamada yaşanan güçlük-
ler ve halkın yoğun direnci üzerine bu sefer Rifat Börekçi 
imzasıyla Türkçe ezan ve kamete riayet etmeyenlerin şid-
detle cezalandırılacakları ayrıca bildirilecektir. Bkz. Jäschke, 
Gotthard, age., s. 45; ayrıca belgenin orjinali için Bkz. Al-
bayrak, Sadık, age. s. 389, 31 No’lu vesika.
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yan Dr. Tayyar Altıkulaç, “Ancak 
ileride siyasi bir takım mülahaza-
larla bu iyi ilişkiler sekteye uğra-
sa bile bizler dini kurumlar ola-
rak iyi ilişkilerimizi devam ettir-
memiz gerekiyor. Din Daima var-
dır ve sonsuza kadar da var ola-
caktır. Bizler din hizmetlerini yü-
rüten insanlar olarak, bütün siyasi 
mülahazalardan uzak din hizmet-
lerini yürütmede gerekli gayret ve 
işbirliğini göstermek durumunda-
yız.” dedi.

Kazak Heyeti de Türkiye Di-
yanet Vakfının idari yapısı ve hiz-
metlerini incelediklerini belirte-
rek “Vakfınız her ülke için gerek-
li bir müessese, gerçekleştirdiğiniz 
hizmet alanının çok geniş olması 
ve hizmetlerin başarıyla yurt için-
de ve yurt dışında devam etme-
si gurur verici. Bizler de kuracağı-
mız vakıf için sizleri örnek alaca-
ğız. Bu alanda her türlü işbirliği-
ne açığız ve desteklerinizi bekliyo-
ruz.” dedi.

K azakistan Müslümanları Dini İdaresini Tem-
silen Kayrat Manbekbayev ve berebarendeki 

dört kişilik heyet Vakfımızın yapısı ve faaliyetleri 
hakkında incelemelerde bulunmak üzere Vakfımı-
zı ziyaret etti. Kazakistan heyeti ile Vakfımız Genel 
Merkezinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Vakfı-
mız Mütevelli Heyeti üyeleri Dr. Tayyar Altıkulaç, 
Mehmet Kervancı, Vakfımız Genel Müdürü Süley-
man Necati Akçeşme ve birim amirleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vakfımız Müte-
velli Heyeti Üyesi Dr. Tayyar Altıkulaç, Türkiye Di-
yanet Vakfının 1975 yılında çok küçük bir serma-
ye ile kurulduğunu ve o günden bugüne kadar ger-
çekleştirilen hizmetlerle vakfın büyüdüğünü, bu-
gün yurt içinde ve yurt dışında önemli faaliyetlere 
imza attığını söyledi.

1975 yılında imkânların çok kısıtlı olduğu-
nu, ancak çok çalışmak ve Vakıf malını korumada 
gösterilen azami hassasiyetle bugünlere gelindiğini 
vurgulayan Dr. Tayyar Altıkulaç “Sizler de kuraca-
ğınız vakıfta çok çalışmayı ve vakıf malını kullan-
mada azami hassasiyeti göstermeyi kendinize ilke 
edinirseniz başarılı olursunuz.” dedi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki münasebet-
lerin çok iyi bir şekilde yürüdüğünü ve bu müna-
sebetin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgula- TDV
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öğretim görmelerini sağlamak ve Türki-
ye ile bu cumhuriyetler arasındaki bağ-
ların güçlendirilmesine katkıda bulun-
mak amacıyla ülkemize getirilen soydaş 
ve dindaş öğrencilere Vakfımızca burs 
tahsis edilmiştir. Türkiye’de öğrenime de-
vam eden bu öğrencilerden önemli bir 
kısmının tüm masrafları Vakıfça karşı-
lanmaktadır.” dedi.

Yurt dışındaki soydaşlarımızın eği-
tim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
YÖK, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiy-
le okullar açıldığını kaydeden Süleyman 
Necati Akçeşme “Bu bağlamda; Kırgızis-
tan, Kazakistan ve Azerbaycan’da birer 
İlahiyat Fakültesi, Sofya’da bir Yüksek İs-
lam 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 ila-
hiyat fakülteleri ve imam-hatip liselerin-
de okutulmak üzere Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve ilgili Bakanlıklar ile koordineli 

İkili ilişkiler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının da-
vetlisi olarak Türkiye’ye gelen Suriye Evkaf Bakanı Mu-

hammed Abdussettâr es-Sâyid, Genel Müftü, Yüksek Fetva 
Konseyi Başkanı ve beraberlerindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
etti. Konulu Hadis Projesini de ziyaret eden heyet yapılan 
çalışma hakkında Prof. Dr. Bünyamin Erul’dan bilgi aldı. 
Projeyi çok önemseyen Bakan, projenin Arapça’ya da çev-
rilmesini istedi.

Vakfımızın Mütevelli Heyeti II. Başkanı Prof. Dr. Şe-
rafettin Gölcük, Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati 
Akçeşme ve Vakfımız İlksay Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünya-
min Erul, Suriye heyeti ile bir toplantı yaparak fikir alış ve-
rişinde bulundular.

Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacı ve faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Vakıf Genel Müdürü Süleyman Necati 
Akçeşme; Türkiye Diyanet Vakfının yurt genelinde 960 şu-
besinin bulunduğunu, Genel Merkez ve şubeleri ile birlikte 
Vakfın Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklediği-
ni, Vakfın, sosyal, kültürel, ilmi, dini, sağlık ve eğitim alın-
da önemli hizmetler icra ettiğini anlatarak, “Türkiye Diya-
net Vakfı kuruluş amacının gereği olarak Diyanet İşleri Baş-
kanlığı hizmetlerine önemli ölçüde destek olmaktadır. Bunun 
yanı sıra Vakfın yurt içinde ve yurt dışında sunduğu eğitim 
hizmetleri önemli faaliyet alanımızı teşkil etmektedir. Özel-
likle Türk cumhuriyetlerindeki gençlerin Türkiye’de eğitim ve 
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şındaki yardıma muhtaç soydaş ve vatandaşlarımıza ulaştırıl-
maktadır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının sağlık alanında da iddialı ol-
duğuna vurgu yapan Süleyman Necati Akçeşme “Vakıfla-
rın kuruluş amaçlarından birisi de insanlığa daha iyi hiz-
met vermek ve bu hizmeti organize bir yapıda sunmak-
tır. Türkiye Diyanet Vakfı, bu amaç doğrultusunda TDV 29 
Mayıs Sağlık Kurumları İşletmesini kurmuştur. Alanların-
da uzman doktorların hizmet verdiği ve günümüzün tek-
nik imkânlarının bütününü bünyesinde barındıran 29 Ma-
yıs Sağlık Kurumları İşletmesi bünyesinde yer alan Anka-
ra ve İstanbul Hastaneleri sağlık alanında önemli hizmetler 
vermektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının yayın hizmetlerini de anlatan 
ve Alevi Bektaşi Klasiklerini örnek olarak gösteren Süleyman 
Necati Akçeşme “Dini, milli, ilmi, tarihi ve kültürel konular-
da basılı, sesli ve görüntülü yayınlar hazırlayıp okuyucuların 
hizmetine sunmakta olan Vakfımızın 419’u basılı, 37’si ses-
li ve 6’sı görüntülü olmak üzere yayın sayısı 462’ye ulaşmış-
tır. Basılı yayınlarımız arasında 9 adet Almanca, 7 adet İngi-
lizce, 2 adet Fransızca, 1 adet Flamence, 1 adet Rusça ve 10 
adet Arapça olmak üzere çeşitli yabancı dillerde neşredilmiş 
30 adet eser bulunmaktadır. Eserlerimizin baskı işlerinin ta-
mamı kendi tesislerimizde gerçekleştirilmektedir.” dedi.

Suriye Efkaf Bakanı Abdussettâr es-Sâyid Türkiye Diyanet 
Vakfının gerçekleştirdiği hizmetlerden çok etkilendiğini, Vak-
fın bir devlet kurumu gibi çalıştığını ve hizmetler ürettiğini 
belirterek, “Türkiye Diyanet Vakfını tanıyınca gördüm ki; Va-
kıf bir devlet kurumunun yapması gereken alanların hepsinde 
önemli hizmetler icra etmekte. Sağlık alanından, kültür alanı-
na, eğitim alanından sosyal hayata, ilimden eğitime kadar her 
alanda önemli faaliyetler icra ediyor. Böyle bir Vakfın olma-
sı bir ülke için büyük bir şans. Sizleri hizmetlerinizden dolayı 
tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

olarak yurt dışından öğrenci getirilmek-
te ve öğrencilerin bütün masrafları Vak-
fımızca karşılanmaktadır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An-
siklopedisi hakkında bilgi veren Sü-
leyman Necati Akçeşme “İslâm An-
siklopedisi; Türk-İslâm kültürünü ko-
rumak, geliştirmek ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla Vakfımız tarafın-
dan te’lif bir eser olarak hazırlanmak-
tadır. Çok büyük bir kaynak, emek, 
dikkat ve ilmî hassasiyetle hazırlanan 
bu eser, İslâm dünyasında hazırlanan 
ilk te’lif İslâm Ansiklopedisidir. İlk cil-
di 1988 yılında neşredilen Türkiye Di-
yanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi tama-
men telif bir eser olup, İslâmî ilimler, 
İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kül-
tür ve medeniyeti gibi alanları kapsa-
yan madde dizisi orijinaldir. Ansiklope-
dimiz, İslâmî ilimlerle İslâm-Türk kül-
tür ve medeniyetine ait kavramları, sa-
halarında eser vermiş ilim ve sanat er-
babını, geçmiş İslâm devletleri ve yö-
neticilerini, önemli tarihî olayları, dinî 
ve sosyal hayatta etkili olan akımla-
rı, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, 
önemli yerleşim merkezlerini, diğer bü-
yük dinleri, Müslüman olmadığı halde 
İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile il-
gisi bulunan şahsiyetleri madde dizini-
ne dâhil etmiştir. Vakfımızın en önem-
li projesi olan Türkiye Diyanet Vak-
fı İslâm Ansiklopedisi, ülkemiz, İslâm 
dünyası ve bütün ilim muhitlerine hi-
tap eden kapsamlı bir çalışmadır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile müşterek yürüttü-
ğü vekâlet yoluyla kurban organizasyonu 
hakkında da bilgi veren Süleyman Neca-
ti Akçeşme “Kurban ibadetini vekâlet yo-
luyla yerine getirmek isteyen vatandaşla-
rımıza yardımcı olmak için Diyanet İşle-
ri Başkanlığı ile işbirliği halinde 1993 yı-
lından bu yana ‘Vekâlet Yoluyla Kurban 
Organizasyonu’ düzenlemekteyiz. Böyle-
ce vatandaşlarımızın dini vecibelerini ye-
rine getirilmesi sağlanmakta, kampanya 
sonucunda kesilen kurbanların etleri de 
değerlendirilerek yurt içinde ve yurt dı-
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Bilecik, İ.Ö.1200’de Friglerin daha sonra satrap-
lık olarak Perslerin egemenliği altına girmiştir. Pers-
lerin İskender ordularına yenilmesinden sonra Roma 
İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bilecik Bizans döne-
minde Bizans’ın ileri bir karakolu olarak sık sık Sel-
çuklu akınlarına hedef olmuştur. 1299’da Osman Bey 
tarafından Osmanlı topraklarına katılan Bilecik, Os-
manlı İmparatorluğu’nun ilk merkezi olmuş, daha ilk 
yıllardan başlayarak gelişme göstermiştir. Bu yıllarda 
Anadolu Eyaleti’nin Sultanönü sancağına bağlı kaza 
merkezi 19. Yüzyıl’da Hüdavendigar vilayeti içinde 
Ertuğrul Sancağı’nın merkezi oldu.

Cumhuriyet Döneminde Bilecik
Bilecik Kurtuluş Savaşından çok büyük yaralar ala-
rak çıkmış, savaşın getirdiği sosyal ve ekonomik çö-
küntü nedeniyle Cumhuriyet dönemine çok güçsüz 
başlamıştır.

Bilecik halkı Kurtuluş Savaşına tüm varlığı ile 
katılmış, gerek milis kuvvetleri ve gerekse düzen-
li ordularımıza onbinlerce evladını vermiştir. Bile-
cik, Kurtuluş Savaşından yanmış-yıkılmış, tam bir 
enkaz halinde çıkmıştır. 1920’lerde 12.000 olduğu 
tahmin edilen şehir nüfusu, savaştan sonra 4.000’e 
inmiştir.

Bilecik 1924 yılında il oldu.

Coğrafya
Bilecik, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Mar-
mara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin ke-

Tarihi
Bilecik’te ilk yerleşim MÖ 3000’den 
öncelere rastlamaktadır. Anadolu’da 
Tunç Çağına geçiş sürecinde önemli 
bir yeri olan Bilecik’te MÖ 3000’ler-
de Tunç yapımı için kalay çıkarıldı-
ğı bilinmektedir.

Kayı Boyu’nun Ortaasya’dan 400 
çadırla gelip kök saldığı, yurt edinip 
yerleştiği ve Söğüt’te Osmanlı Dev-
letini kurdukları yerdir. Yine Büyük 
Önder Atatürk’ün Kurtuluş Savaşın-
da “Siz orada yanlız düşmanı değil, 
Türk Milleti’nin makus talihini de 
yendiniz” dediği yerdir Bilecik. Bu 
özellikleri ile de Kuruluş ve Kurtu-
luş anılarını ve izlerini taşır.

İlin bilinen en eski isimleri 
Agrilion ve Agrillum’dur. Bugün-
kü Bilecik’in 4 km güneybatısında, 
Nikia (İznik) Dorileon (Eskişehir) 
yolu üzerinde bulunuyordu. Doğu 
Roma (Bizans) döneminde şehir 
Belekoma ismiyle anılıyordu. Bile-
cik o zaman şimdiki Bilecik’in do-
ğusunda, Hamsu ve Tabakhane de-
relerinin oluşturduğu vadiler ara-
sındaki bir kaya çıkıntısı üzerine 
inşa edilen bir kale çevresinde ku-
rulmuştu.
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Kültür
Yakın ve uzaktan çok sayıda kişinin ziyaret etti-
ği, Osmanlı Devleti’nin çekirdeği olan Kayıların de-
ğerli önderi Ertuğrul Gazi’nin türbesi Söğüt’te, Os-
manlı devletini kuran Osman Gazi’nin kayınpe-
deri Osmanlı’nın kuruluşunun manevi lideri ola-
rak bilinen Şeyh Edebali’nin türbesi Bilecik’te, Kur-
tuluş Savaşının simgesi görkemli Metristepe Anıtı 
Bozüyük’te bulunmaktadır.

Tarihi İpek Yolu’nun içinden geçtiği Bilecik, kök-
lü tarihi ile diğer medeniyetler ve Osmanlı dönemi-
ne ait birçok tarihi-kültürel değerlere sahiptir. Tarih-
te pek çok uygarlığa sahne olan Bilecik; M.Ö. 1950’li 
yıllarda yörede yaşamış olan Trakya kavimlerinden 
Thynler’den sonra Mısırlılar, Hititler, Frigler, Kim-
merler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bitinya 
Krallığı ve Roma İmparatorluğu’nun geçiş dönemle-
rini yaşamış ve onlara ait izleri üzerinde saklamıştır. 
(Cami, türbe, kervansaray, han, hamam, çeşme, ima-
ret, anıt, kale...)

Tarihi Belekoma Kalesi, Saat Kulesi, Orhanga-
zi Cami ve İmareti, Köprülü Mehmet Paşa Kervan-
sarayı (Bilecik), Türk Büyükleri Platformu, Ertuğ-
rulgazi Müzesi, Dursun Fakih Türbesi, Çelebi Meh-
met Cami, Çifte Minareli Cami, Ertuğrulgazi Mesci-
di, Kaymakam Çeşmesi, tarihi yapılar (Söğüt), İnönü 
Şehitliği, İntikamtepe Şehitliği, Kumral Abdal Tür-
besi, Kasımpaşa Cami-İmareti, (Bozüyük), Kilise, si-
vil mimari örnekleri (Osmaneli), Taşhan, Mihalgazi 
Cami, Kapılıkaya, Kayamezarı, sivil mimari örnekle-
ri (Gölpazarı), Mihalgazi Türbesi (İnhisar) gibi daha 
birçok tarihi-kültürel varlığa sahiptir.

sim noktaları üzerindedir. 39° ve 
40° 31’ kuzey enlemleri ile 29° 43’ 
ve 30° 41’ doğu boylamları arasın-
da bulunmaktadır. Doğudan Bolu 
ve Eskişehir, güneyden Kütahya, 
batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya 
illeri ile çevrilidir.

Bilecik 4321 km²’lik alanı ile 
Türkiye’nin küçük illerinden biri-
dir. Alan sıralaması bakımından 
65. sırada yer almaktadır. İlin yü-
zölçümü 439.801 hektardır. Top-
lam nüfusu 194.326 olup, (2000 
yılı nüfus sayımına göre), ilin nü-
fus yoğunluğu ise (İnsan/ km²’) 
841’dir.

Bozüyük, Gölpazarı, İnhi-
sar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve 
Yenipazar’dan oluşan 7 ilçesi, 15 
Belediyesi ve 249 köyü bulunmak-
tadır.

Ekonomi
Bilecik ilinde yaygın ekonomik et-
kinlik tarımdır. Yetiştirilen başlı-
ca tarımsal ürünler şekerpanca-
rı, buğday, domates, arpa, karpuz, 
üzüm, soğan, kavun ve patlıcan-
dır. Yaylalarında hayvancılık yapı-
lan Bilecik ili, eskiden çok önem-
li bir gelir kaynağı olan ipekbö-
cekçiliğinde bugün de ülke çapın-
da Bursa’dan sonra ikinci sırada-
dır. Şerbetçiotu, Bilecik ilinin önde 
genel bitkisel ürünlerindendir. İlin 
en büyük kenti olan Bozüyük, aynı 
zamanda bir sanayi merkezidir. 
Bozüyük’te seramik, ampul, kâğıt 
üreten; demir dökümü yapan çe-
şitli fabrikalar vardır. Yeraltı kay-
nakları bakımından oldukça zen-
gin olan il topraklarında antimon, 
feldispat, kaolin, sanayi kili, tuğla 
kiremit hammaddesi, magnezit ve 
bitümlü şist içeren maden yatakla-
rı vardır.
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Nuri Serdar, Şahabettin Demirler, Fehmi Bayra-
şa, Ahmet Öztürk, Ali Güven, İrfan Ceylan, Meh-
met Emre, Kadir Çetin, Çetin Karaman, Tacettin 
Sevinç, Mehmet Yağcı, İsmail Bayramoğlu, Meh-
met Yağcı, Ahmet Zeki Elturan, Burhan Toraman, 
Necdet Çetin, Yahya Kaplan’dır. 24.03.2004 tari-
hinde göreve başlayan Necati Tayyar Taş ise halen 
Bilecik Müftüsü olarak görev yapmaktadır.

İl Merkezinde; Merkez Kız Kur’an Kursu, Şe-
rifpaşa Kur’an Kursu ile Balâhatun Kur’an Kur-
su, İstasyon Yatılı Kız Kur’an Kursu, Kayı Boyu 
Kur’an Kursu, Vezirhan Beldesi Kız Kur’an Kur-
su, Bayırköy Beldesi Kız Kur’an Kursu ve Kurt-
köy Köyü Kur’an Kursu ismiyle 8 adet Kur’an 
Kursu’nda eğitim-öğretim faaliyetleri devam et-
mektedir. İstasyon Kız Kur’an Kursunda ayrıca 
hafızlık eğitimi de verilmektedir.

10.08.2010 tarihi itibariyle İl Müftülüğü; 
Müftü, 2 Müftü Yardımcısı, 2 Şube Müdürü, 3 
Vaiz, 1 Bayan Din Hizmetleri Uzmanı, 1 Vai-
ze, 1 Murakıp ve 15 büro personeli ile hizmet-
lerini yürütmektedir. Kur’an Kurslarında kadrolu 
ve sözleşmeli olmak üzere toplam 11 adet Kur’an 
Kursu öğreticisi görev yapmaktadır. Camilerde 
72’si imam-hatip, 17’si müezzin kayyım olmak 
üzere toplam 89 personel ile din hizmeti sunul-
maktadır.

BİLECİK MÜFTÜLÜĞÜ

Bilecik Müftülüğü Merkez Şe-
rif Paşa Camii’nin yanında yer 
alan bir binada hizmetlerine 
başlamıştır. Halen hizmet veri-
len bina bütçe imkânları ile ya-
pılmış ve 1995 yılında tamam-
lanmış olup; 10.01.1996 tari-
hinden itibaren hizmet bu bi-
nada sürdürülmektedir. Hizmet 
binasında 9 adet kamu konu-
tu da yer almaktadır. Bilecik ili-
nin ilk müftüsü Mehmet ARİF 
Efendi’dir. Daha sonra sırasıy-
la; A.Mümin Erdem, Mehmet 
Tevfik, Mehmet Tevfik Zeyrek, 
Mehmet Hamdi Yılmaz, Osman 
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Necati Tayyar Taş
İl Müftüsü 

 
1948 Yılında Erzincan Refahiye’de doğ-
du. 1968 yılında Kayseri İmam-Hatip 
Lisesi’nden mezun oldu. 1974 yılında Er-
zurum Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 
Yüksek tahsili süresince Erzurum’un fıkıh 
üstatlarından merhum ve mağfur  Osman 
Bektaş hoca Efendi’den   dini ilimleri tah-
sil etti.

İlk memuriyete 1968 yılında Er-
zincan Çayırlı ilçe vaizi olarak başladı. 
Daha sonra sırasıyla, Erzincan Kemali-
ye ilçe müftülüğü, Erzincan Tercan ilçe 
vaizliği, Kahramanmaraş-Elbistan ilçe 
müftülüğü görevlerinde bulundu.

1975–1977 yılları arasında askerlik 
görevini yedek subay olarak tamamla-
dı. Askerlikten sonra Hatay-İskenderun 
ve Gaziantep Oğuzeli ilçe müftülüğü, 
Diyarbakır il müftü yardımcılığı ve Di-
yarbakır, Bolu, Kastamonu il müftülüğü 
görevlerinde bulundu. 1992 yılında An-
kara il müftülüğüne, 16.10.1998 tarihin-
de İstanbul il müftülüğüne, 06.11.2002 
tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcılığına atandı. 25.08.2003 tarihinde 
Ankara il vaizliğine, 22.03.2004 tarihin-
de de Bilecik il müftülüğüne atandı. Ha-
len bu görevi sürdürmektedir. 43 sene-
lik hizmeti süresince çeşitli dergi, mec-
mua ve gazetelerde yayımlanmış binler-
ce makale ve “Düşünceler ve Gerçek-
ler, Fikir Istırabı, Bir Nefes” adlarında 
basılmış eserleri bulunmaktadır.

Necati Tayyar Taş evli ve üç çocuk 
babasıdır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
BİLECİK ŞUBESİ

Şubemiz Bilecik ilinde 09.01.1982 tarihinde 
kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfının genel amaç ve il-
keleri doğrultusunda dini ve hayri hizmetlerin 
yürütülmesi noktasında vatandaşlarımızın mad-
di ve manevi destekleriyle bu güne kadar gelen 
Vakıf Şubemiz; geçen süre içerisinde mahallin 
imkânları çerçevesinde çeşitli hizmet ve faali-
yetlerde bulunmuştur. Bu meyanda:

Hayırsever vatandaşlarımızın Vakfımıza ba-
ğışladığı gayrimenkuller kabul edilmiş ve hiz-
mete sunulmuştur.

Şubemize bir hizmet aracı temin edilmiştir.
İmkânlar nispetinde öğrencilere maddi yar-

dımda bulunulmuştur.
Her yıl Ramazan ayı içerisinde fakir ve yok-

sul ailelere nakdi ve ayni yardımlar yapılmıştır.
Bilecik merkez, kasaba ve köylerindeki cami 

ve Kur’an kurslarının ihtiyaçları giderilmiş, ba-
kım onarım ve teknik donanımlarına katkı sağ-
lanmıştır. Özellikle bölgede emsal teşkil edecek 
nitelikte yapımı devam eden 4 minareli “Kayı 
Boyu Camii” inşaatının ikmaline destek olun-
muştur. 

Dini, milli gün ve gecelerde Bilecik Müftü-
lüğün ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi ile or-
taklaşa konferans ve paneller düzenlenmiş, irşat 
programları icra edilmiştir. Bu programların or-
ganizesi için mali kaynak Vakıf şubemizce kar-
şılanmıştır.

Her yıl Vakıflar Haftası, Şehit ve Gaziler 
Haftası ile benzeri önemli haftalar münasebe-
tiyle “mevlid” ve “hatim” programları icra edil-
miş, hayır hizmetlerinde katkısı olanlar anıl-
mıştır. 

Dini ve nayri hizmetlerde katkısı olan işa-
damları ve diğer vatandaşlarımıza “Teşekkür 
Belgesi” ve Başkanlığımız ve Vakıf yayınların-
dan hediyeler verilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin 
yardım kampanyalarına destek verilmiştir.

Hizmetlerinde üstün performans gösteren ve 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın açtığı yarışmalar-
da başarılı olan din görevlilerimize Vakıf Şube 
imkânlarıyla çeşitli hediyeler verilmiştir. TDV
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zancını, elde ettiklerini araştırmak-
la uğraşır. Bu tür insanlar, o derece 
tehlikelidirler ki, Allah (c.c.), onla-
rın şerrinden Yüce Zâtına sığınma-
mızı istemiştir.(Felak, 113, 5) 

Kişi elbette başkasında olanın 
kendisinde de olmasını ister. Bu 
noktada kınanan tavır, bunu ister-
ken o şahsa karşı bir kin ve nefre-
tin oluşmasıdır. Bu kötü duygunun 
gelişmemesi için Kur’an’ın “Birbiri-
nizle hayırda yarışın” (Bakara, 2, 148) buy-
ruğu ışığında hareket edilmelidir. 
Böylece mümin, maddî/manevî gü-
zelliklere sahip olmayı bir üstünlük 
aracı olarak görmeyecek, hayırda 
yarışın bir gereği sayacaktır. Haset 
duygusunu yenmek ancak bu yakla-
şım sayesinde mümkündür. 

Dr. Mahmut Demir
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Yaratıldıktan sonra kendisine ilham edilen (Şems, 91,8) 
kötülük ve iyilik yapma kapasitesine paralel ola-

rak insanoğlunda birbiriyle sürekli çatışma halinde 
olan bazı eğilimler vardır. Bu durum, insanın, başka-
larının sahip olduğu nimetlere karşı verdiği tepkide 
açık bir biçimde görülmektedir. Ötekinin kazanımla-
rına duyarsız kalmayan insan, ya ona gıpta ile baka-
cak, imrenecek ya da haset edecek, onu çekemeyecek-
tir. Her iki tepki de insânîdir, ancak ikincisi kınanan 
bir tutumdur. Yukarıdaki ayetin yanı sıra “Yoksa on-
lar Allah’ın bir lütuf olarak verdiği şeyler konusunda 
insanlara haset mi ediyorlar!” (Nisa, 4, 54,) buyuran Yüce 
Allah, haset/çekememe duygusunun istenmeyen bir 
davranış olduğunu buyurmaktadır. Sevgili Peygambe-
rimiz de (s.a.) “Önceki ümmetlerin hastalıklarından 
olan haset ve kin size de bulaşıyor” dedikten sonra bu 
duygunun, dinin kökünü kazıyan hasletlerden biri ol-
duğunu hatırlatmıştır. (İbn Hanbel, I, 164, no: 1412) Çünkü haset, 
dini duyguları zedeleyen bir ahlâkî zaafların başında 
gelmektedir. Hasûd (başkalarını çekemeyen) kişi, ken-
disini unutur, hep ötekiyle ilgilenir. Onun gözü kula-
ğı etrafındadır. Kötü bir niyetle yakın çevresinin ka-

“Allah’ın,
kiminizi kiminize

üstün kılmaya
vesile yaptığı şeyleri

(haset ederek)
arzu edip durmayın.”

(Nisa, 4, 32)
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sola dönerken Allah’ı zikir ve tesbih 
etmişti. Bir de Abdullah ondan sadece iyi 
şeyler duymuştu. 

Üçüncü günün sonunda artık 
Abdullah gerçeği söyleyip sorusunu 
doğrudan sormaya karar verdi. Şöyle dedi 
ona: “Aslında babamla aramızda herhangi 
bir tartışma olmadı. Ancak Allah Resulü 
‘şimdi yanınıza cennetlik bir kişi girecek’ 
buyurdu ve sonra sen geldin. Ben senin 
yanında kalıp yaptığın ibadetleri izlemek 
ve onları öğrenmek istedim. Fakat senin 
çok fazla ibadet ettiğini görmedim. O halde 
seni Allah Resulü’nün müjdesine ulaştıran 
şey nedir?” 

Cennetle müjdelenen sahâbi ise, 
“Durum gördüklerinden ibaret” cevabını 
verdi. Abdullah peşinde olduğu cevabı 
elde edememenin burukluğu içinde dönüp 
gitmek üzereyken sahâbi kendisini çağırdı. 
“Durum gördüklerinden ibaret” dedi 
ve ekledi: “Ancak bir şey daha var. Ben 
kalbimde hiçbir müslümana karşı gıll u gışş 
(kin, nefret, kötülük ve samimiyetsizlik) 
bulundurmam ve Allah’ın kendisine 
(maddî-manevî) ihsanda bulunduğu hiç 
kimseye haset etmem.” 

Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi: 
“İşte seni Hz. Peygamber’in müjdesine 
mazhar kılan ve bizim güç yetiremediğimiz 
şey budur.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 

Suat KOCA
TDV Konulu Hadis Projesi

Bir Medine günüydü. Allah Resulü 
(sav) mescitte ashabıyla birlikte 

oturuyordu. Kutlu Nebi’yi büyük bir 
dikkatle dinleyen toplulukta iki genç 
sahâbi de vardı: Enes b. Malik ve 
Abdullah b. Amr. Birazdan kendilerini 
merak içinde bırakacak bir hadiseye tanık 
olacaklardı…

Allah Resulü, mescide girmek üzere 
olan bir kişiyi gördü ve etrafındakilere, 
“Şimdi yanınıza cennetlik bir kişi gelecek” 
buyurdu. Bu söz üzerine gözler mescidin 
girişine çevrildi. İçeriye terliklerini sol 
eline almış, sakallarından abdest suyu 
damlayan Ensârlı bir zât girdi. Mescitteki 
herkesin zihninde muhtemelen aynı 
soru vardı: Acaba bu sahâbî cennetle 
müjdelenmeyi hak edecek ne yapmıştı?

Bu sorunun cevabını belki de en 
çok genç sahabi Abdullah b. Amr merak 
ediyor, ne yapıp edip onu öğrenmek 
istiyordu. Bu yüzden topluluk dağılınca 
hemen o zâtı takip etmeye başladı. Onun 
ibadet ve yaşantısını yakından izlemek 
için kendince bir plan yaptı ve o sahâbiye, 
“Babamla bir konuda tartıştık; ben de 
üç gün eve girmemeye yemin ettim. Eğer 
uygun görürseniz üç gün sizinle kalmak 
istiyorum” dedi. Böylece isteğine olumlu 
yanıt veren sahâbinin yanında üç gece 
kalan Abdullah onu yakından izleme 
fırsatı buldu. Ancak gördükleri karşısında 
oldukça şaşırmıştı. Çünkü bu zât sabah 
namazına kadar gece boyunca hiç kalkıp 
namaz kılmamış, sadece yatağında sağa 
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AHLÂK EKSENİNDE HADİS
DR. AHMED ÜRKMEZ

Yüce Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamber 
olan Hz. Muhammed (sav), bir ahlâk elçisidir. 
Ahlâksızlığın dibe vurduğu bir dönemde “Ben 
ahlâkî güzellikleri tamamlamak üzere gönderildim.” 
söylemiyle insanlığa seslenmiş, ahlâkî düşünce ve 
uygulamaların en üstün örneklerini vermiştir. Dinin 
sadece ibadetten ya da sadece hukuktan ibaret 
olmadığını, aksine ibadetin de hukukun da Allah’a 
iyi kul olmaya hizmet ettiğini bizzat yaşayarak 
göstermiştir.

Hadis ilminin en geniş araştırma sahalarından birisi 
olan ahlâk hadisleri ile ilgili bu eser, 

Hz. Muhammed’in (sav) ahlâkî değerleri insanlığa 
sunuş biçimlerini tespit etmeye çalışmaktadır.

HZ. ÖMER
PROF. DR. İBRAHİM SARIÇAM

Hz. Ömer, renkli kişiliğiyle ilk dönem İslâm tarihinin 
en önde gelen şahsiyetleri arasında yer almıştır. 

Hz. Ömer döneminde iç politikada devletin 
kurumsallaşmasında ciddi gelişmeler yaşanırken, 
dış politikada ise İslâm coğrafyası, Doğu, Kuzey, 
Batı ve Güney istikametinde çok hızlı bir şekilde 
genişlemiştir. Hz. Ömer’in hayatına ve şahsiyetine 
ayrılan bu çalışma, onun hilafetine kadarki hayatını, 
hilafet dönemini ve kişiliğini veciz bir şekilde ele 
almaktadır.



Şemseddîn-i Sivasî
MİR’ÂTÜ’L-AHLÂK
DR. BİRGÜL TOKER

XVI. yüzyılın önde gelen şahsiyetlerinden biri 
olan Şemseddin-i Sivasî, Mir’âtü’l-Ahlâk adlı 
eserini, okuyanların kendilerinde bulunan bütün 
huylarını gösterecek bir ayna olması düşüncesi ile 
yazmıştır. Şaire göre insan vücudu; sağda akıl ve 
ruhun komutan olduğu güzel ahlâk dükkânlarının, 
solda ise nefs ve arzuların hükmettiği kötü ahlâk 
dükkânlarının yer aldığı bir çarşıdır. Çarşıya yani 
insana egemen olmak için akıl ve nefs sürekli 
savaşmaktadır. Zafer, aklın galip gelmesidir. Aklın 
nefsi yenmesi için nelere sahip olduğunu ve 
düşmanının özelliklerini bilmesi gereklidir. Bunun 
için de bir rehbere ihtiyaç vardır. İşte şair bu amaçla 
Mir’âtü’l-Ahlâk’ı kaleme almıştır.

İSLÂM HUKUKUNDA
BAĞLAYICILIK BAKIMINDAN
HZ. PEYGAMBER’İN İCTİHAD VE 
TASARRUFLARI
DR. MURAT ŞİMŞEK

Hadis ile fıkıh ayrılmaz bir bütündür… Hadis, 
binanın dayanağı olan temeli, fıkıh ise bu temel 
üzerine yükselen gövdesi mesabesindedir. Temele 
dayanmayan bina çökmeye, üzerinde bina 
bulunmayan temel de harabe olmaya mahkûmdur.

Ebû Süleymân el-Hattâbî 

Muhaddislerin hadislerin tespitinde gösterdiği 
gayret, fedakârlık ve hassasiyet ne kadar değerli 
ise fukahânın Kur’ân ve sünneti anlama çabası 
etrafındaki mesaisi de -onun ihyası yolunda- o 
kadar kıymetlidir. Bu çabalar birbirinin varlık sebebi 
olacak kadar yekdiğerine muhtaçtır. Sünneti anlama 
çabalarının en semereli sonuçlarından birisi Hz. 
Peygamber’in tasarruflarının kategorize edilerek 
değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu konu 
oldukça nazik, hassas ve bir o kadar da girift, çetrefil 
yapıya sahiptir. Fukahânın görüş ayrılıklarının en 
önemli sebeplerinden birisidir ve oldukça eski bir 
geçmişe sahiptir. Günümüzde de geçerliliğini ve 
önemini koruyan bu konu, fıkhî açıdan kendisine 
bağlanacak sonuç ve hükümleri de doğrudan 
etkilediği için pratik değerini muhafaza etmektedir.

Prof. Dr. Saffet KÖSE
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K alp sağlığına bütüncül bir anlayışla yaklaşan Tür-
kiye Diyanet Vakfı Özel 29 Mayıs Hastanesi, kal-

be olumsuz etkisi olan Obstruktif Uyku Apnesi hasta-
lığının erken teşhis ve tedavisi konusunda Türkiye’de 
yeni bir yaklaşıma öncülük ediyor.

Obstruktif Uyku Apnesi, uyku sırasında solunu-
mun tekrarlayan durmaları ve genellikle horlama ile 
karakterize bir hastalıktır. Bir gecede yüzlerce kez tek-
rarlayan solunum durması vakaları uyku kalitesinin 
düşüklüğüne, uyku kalitesinin düşüklüğü ise gündüz 
aşırı uykululuk hali, iş kazaları ve hatta direksiyon ba-
şında uyuklamaya bağlı olarak trafik kazalarına neden 
olmaktadır.

Obstruktif Uyku Apnesi, kanda oksijen değerinin 
defalarca düşmesi ve stres hormonlarının aktive olma-
sı ile yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı, kalp ri-
tim bozuklukları, kalp yetmezliği, felç ve uykuda ani 
ölümlere de yol açabilmektedir. Uyku Kalp Sağlığı 
Merkezi’nde kalp hastalıkları sigara, aşırı kilo, yüksek 
tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol gibi bilinen 
risk faktörlerine ek olarak uyku apnesi yönünden de 
incelenecektir.

Bu yaygın hastalığın erken teşhis ve tedavisin-
de TDV 29 Mayıs Hastanesi’nde uygulanmakta olan 
modelde, özellikle kalp hastalarına mobil bir cihaz-
la kendi evlerinde uyku çalışması yapılmakta ve yine 
poliklinikten pozitif havayolu basıncı sağlayan alet-
lerle (CPAP) tedaviye başlanıp takip edilmektedir. 
Bazı vakalarda hastanede bir gece yatarak gözlemli, 

tam teşekküllü uyku çalışması (po-
lisomnografi) yapılması ve tedavi-
ye başlanması da gerekebilmekte-
dir. Tedavide ayrıca uygun vakalar-
da burun, damak ve dil kökü sevi-
yelerine uygulanan cerrahi yakla-
şımlarla da başarılı sonuçlar alın-
maktadır. 

Hastanemizin kardiyoloji servisi 
katında hizmete giren Uyku – Kalp 
Sağlığı Merkezinde Doç. Dr Yük-
sel Peker’in danışmanlığında Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Dr Selda Kaya, 
sertifikalı bir uyku teknisyeni ve 
kardiyoloji hemşiresi görev yapmak-
tadır. Ayrıca, disiplinler arası çalış-
ma modeline uygun olarak Uyku 
Kalp Sağlığı Merkezi’nde Kardiyo-
loji Uzmanları Prof. Dr. Nadir Ba-
rındık ve Dr. Ersin İmren, Dahiliye 
Uzmanları Dr. Serpil Kılınç, Kulak 
Burun Boğaz uzmanı Prof. Dr. Da-
vut Aktaş ve Dr. Ahmet Emre Süslü 
ile Diyetisyenler Feray Doğanay ve 
Ladin Savaş da hastaların sağlık du-
rumunun değerlendirilmesi, tanı ve 
tedavi yönteminin belirlenmesi ko-
nusunda çalışacak ekibin içinde yer 
alacaktır. TDV
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