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ine bir y›l› geride b›rak›p, yeni bir y›la daha
ad›m att›k. Tatl› ve ac› hat›ralar›yla insan
ömründen bir y›l daha gitti. Belki çekilen ac›lar 

ve s›k›nt›lar, yap›lan hatalar karfl›s›nda zor günler
geçirdik. Geçmiflte yapt›¤›m›z hatalar, çekti¤imiz
s›k›nt›lar, keder ve üzüntüler bizleri yeni y›lda ka-
ramsarl›¤a itmemeli, aksine yeni bir bafllang›çla
bunlar› telafi etmeye çal›flmal›y›z. Bu dünyada bü-
yük bir imtihana tabi olan insanlar›n hayat› her
zaman nefle, sevinç, baflar› ve sa¤l›kla geçmemek-
tedir. S›k›nt›, darl›k-yokluk, baflar›s›zl›k, hastal›k vb.
çeflitli olumsuzluklar da insanlar içindir. Aslolan
bunlar›n üstesinden gelebilmektir, insan›n bu
olumsuzluklar› yenmesi, tevekkül ve sab›r göster-
mesi de, ancak kendinden daha güçlü bir varl›¤›n
oldu¤una inanmas›, ba¤lanmas›, O’na s›¤›nmas› ve
O'ndan yard›m dilemesi ile olur. Böylece, ümitsizlik
ümide, karamsarl›k sevice dönüflür.

Müslümanlar, Allah’a olan kulluk vazifesini, in-
sanlara karfl› olan içtimai ve sosyal görevlerini gere-
¤i gibi yerine getirmeye çal›flmal›d›rlar, iyi ya da kö-
tü bu dünyada yap›lan amellerden dolay› bir gün;
hesaba çekilece¤imiz hiç unutulmamal›d›r. Hangi
makam ve mevkide olursa olsun bafl›bofl yarat›lma-
d›¤›n›, ölümün ve hayat›n gerçek oldu¤unu, bu
dünyan›n bir imtihan yeri oldu¤unu bilen kiflinin
davran›fllar› çevresine ve topluma olumlu yans›ma-
lar yapacak, huzurlu toplumun oluflumunu sa¤laya-
cakt›r.

Bireyi esas alan dinimizin ana hedeflerinden biri
de mutlu ve huzurlu bir toplum meydana
getirmektir. Zira, insanlar yarat›l›fl›nda varolan
özellikleri sebebiyle toplu halde yaflarlar. Bir arada
yaflamak durumunda olan insanlar›n birbirlerine
karfl› bir tak›m görev, hak ve sorumluluklar› vard›r.
Bu görev ve sorumluluklar›n yerine getirilmesiyle
ancak huzur sa¤lan›r. Toplumdaki huzur, ‹lâhi buy-

ruklara ve yasalara uygun hareket etmekle elde
edilir. Bunun yolu da alemlere rahmet olarak gön-
derilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(S.A.V.)’i örnek almak ve O’nun getirdi¤i evrensel
prensiplere, s›k› s›k›ya sar›lmakla mümkündür.
Çünkü istek ve arzular›n ‹slâm’a tabi k›l›nmas›, gü-
nümüzün karmafl›k yap›s› içinde geçmiflte oldu¤un-
dan daha büyük bir önem arzetmektedir. Bir müs-
lüman›n sa¤l›kl› bir flekilde dinî hayat›n› pratize
edebilmesi ve dinî vecibelerini eksiksiz yerine geti-
rebilmesi ancak, Cenâb-› Hakk’›n insanl›¤a gönder-
di¤i en son Peygamber Hz. Muhammed’i iyi tan›-
mas› ve O’nu bu konuda yegâne örnek almas›yla
mümkündür. Çünkü O sevgi peygamberi, mutluluk
rehberidir.

O’nu hayat›na örnek alan ve içinde bulundu¤u
topluma örnek olan ve insanl›¤›n yolunu ayd›nlatan
bilge flahsiyetler; insan sevgisini, kardeflli¤i kendile-
rine düstur edinmifllerdir. Mevlâna Celâleddin-i Rû-
mî, Hac› Bektafl-› Velî, Yunus Emre ve daha nice yü-
ce flahsiyetler, sevgi ve kardeflli¤i; sözlerinde, fliirle-
rinde gergef ifller gibi ifllemifllerdir. Kalplere rikkat
ve ülfetin yerleflebilmesi için sevgiye lüzum oldu¤u
gibi; bar›fl›n kökleflmesi ve yayg›nlaflmas› için de
sevgiye ihtiyaç vard›r. Bu da öfkeyi, nefreti, kin'i
yenmekle mümkündür. Sevgi; ac›y› tatl›ya, topra¤›
alt›na, hastal›¤› flifaya, zindan› saraya, belay› nime-
te, kahr› rahmete dönüfltürür.

Kâinata sevgiyle, "Yarat›lan› severiz yaratandan
ötürü" diyen Yunus'un gözüyle bakt›¤›m›z zaman
çirkin bir fley göremeyiz. Çevreye böyle bir sevgi
perspektifinden bakan kifli; insan›, çevreyi, hayvan›,
k›saca varl›klar aleminde her fleyi sever.

Bütün insanl›¤a sevgi ve bar›fl›n hakim oldu¤u,
dillerin sevgi konufltu¤u, gönüllerin sevgiyle
doldu¤u, kalemlerin sevgi yazd›¤› bir dünya diliyo-
rum.

Y

Mehmet Nuri YILMAZ • Diyanet ‹flleri Baflkan›
Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan›



4 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

ünya kuruldu¤undan bu yana iyiliklerle kötülükle-
rin, güzelliklerle çirkinliklerin mücadelesine sah-
ne  olmufltur. Bu mücadele asl›nda insan›n kendi

içinde bafllar. Çünkü iyili¤in de kötülü¤ün de faili insand›r.
Kendi içinde muvazenesini kurabilen, kemale do¤ru yol
alabilen insanlar iyili¤in ve güzelli¤in failidirler. Asl›nda in-
san f›trat› gere¤i güzelliklere meftundur ve f›trat› bozul-
mad›¤› müddetçe de iyi olma hevesindedir. Ancak iyiye ve
güzele ulaflmak irade ve çal›flmayla olur. ‹mar edici ve ya-
p›c› olmak, y›k›c›l›ktan uzak kalmak, kemale ulaflm›fl olan-
lar›n kâr›d›r. Bunu Merhum Mehmet Akif ne güzel ifade
ediyor:

“Y›kmak, insanlara yapmak gibi k›ymet mi verir?
Onu en çulpa herifler de emin ol becerir.
Sade sen gösteriver iflte fludur ki kubbe diye,
‹ki ›rgatla iner flimdi Süleymaniye!..
Ama, gel kald›ral›m, dedin mi heyhat o zaman
Bir Süleyman daha laz›m, yeniden, bir de Sinan!..”
Toplumlar›n aynas› olan tarih; bütün bu mücadeleleri

bir ibret vesikas› olarak önümüze serer ve bundan dersler
ç›karmam›za vesile olur. Tarihe bakt›¤›m›zda bizden önce
dünyaya gelmifl, bir flekilde hayat sürmüfl ve ahirete irti-
hal etmifl insanlar›n serüvenlerine flahit oluruz. ‹nsan
eliyle periflan olmufl medeniyetleri görür; o insanlar ve in-
sanl›k ad›na üzülür; içimiz burkularak, flu k›sa dünya ha-
yat› için de¤er miydi! diye hay›flan›r›z.

Öte yandan, ›fl›klar›yla as›rlar› ayd›nlatan, hem ken-
di dünyas›, hem içinde bulundu¤u toplum, hem de
kendinden sonrakiler için mutluluk ve huzur kayna¤›
olmufl insanlara flahit oluruz. Bu flahsiyetler; dünyaya
neden geldi¤inin fark›nda olan, dünyas›n› ve ahiretini
mamur etmifl insanlard›r. Bunlar; insanl›k ad›na bir-
fleyler yapma gayretinde olanlar için her zaman örnek
olmufllard›r.. ‹nsanl›k her fleyini bu büyük insanlara
borçludur. Bunlar sayesinde insan olman›n güzelli¤ini
anlarlar, mutlulu¤un paylafl›ld›kça artt›¤›n›n bilincine
var›rlar.

Bu üstün insanlar› tarih bize eserleriyle tan›t›r. Çünkü
yap›lan ifl; o ifli yapan›n flahsiyetini gösterir. Ziya Pafla;
“Aynas› ifltir kiflinin lafa bak›lmaz! fiahs›n görünür, ak›l

rütbesi, eserinden.” özdeyifliyle bunu veciz bir flekilde ifa-
de etmifltir.

Onlar›n ortaya koydu¤u eserler, kurdu¤u medeniyet-
ler her zaman insanl›k için iftihar vesilesi olmufltur. G›p-
tayla bak›lan bu medeniyet bugün de varl›¤›n› ortaya ko-
yabilmektedir. Mimar Sinan’›n bir eserinin maketi bugün
bültenimizin bir say›s›na haber olabilmekte, ülkemizden
binlerce kilometre uzakl›ktaki Malezya’da sergilenebil-
mektedir.

Tarihimiz, hepsine minnet borcu duydu¤umuz say›s›z
flahsiyetle doludur. “‹nsanlar›n en hay›rl›s› insanlara fay-
das› oland›r” emrinden yola ç›kan atalar›m›z, insanlar›n
hayr›na olan ifller yapabilmek için adeta birbirleriyle yar›fl-
m›fllard›r. Bu hizmetleri de daha çok vak›flar eliyle yap-
m›fllard›r. Bu saikle insanl›¤›n hayr›na olan kervansaray-
lar, flifahaneler, imaretler, yoksul ve yafll› evleri gibi pek
çok kurumlar meydana getirmifllerdir.

Türk milleti bütün bu eserleri meydana getirirken in-
san› merkez alm›fl ve insan onuruna zarar vermemek için
azami gayret göstermifltir. Bugün o günlerden kalma bir
vakfa u¤rad›¤›n›zda bu hususiyeti aç›kça müflahade ede-
bilirsiniz. Mesela 1488 y›l›nda hizmete sunulan Sultan II.
Bayezid Külliyesi bunun en güzel örneklerinden biridir. O
y›llar baz› ülkelerde ak›l ve ruh hastalar› için “kafas›na fley-
tan girmifl” denilerek, atefle at›l›p yak›ld›¤› y›llard›r. Atala-
r›m›z›n kurdu¤u bu vakfiyede ise ak›l ve ruh hastalar›; su
sesi, çiçek kokular› ve musiki na¤meleri aras›nda ipekli ya-
taklarda tedavi edilmektedir. Sadece bu örnek bile; kur-
du¤umuz medeniyetin arkas›ndaki s›rr› ve insan› yaflat ki,
devlet yaflas›n prensibinin nas›l hayata geçirildi¤inin bir
göstergesidir.

Türkiye Diyanet Vakf› da bu gelene¤in bir devam› ola-
rak kurulmufl ve Türk milletinin bu engin hamiyetperver-
li¤ine tercüman olarak insan›m›za hizmet götürme gayre-
ti içindedir. Elinizdeki say›da özetle anlat›lan Vakf›m›z›n
sa¤l›k, e¤itim, sosyal ve kültürel alanlarda sunmufl oldu-
¤u hizmetler de, insanlara faydal› olabilmenin bir tezahü-
rüdür. Son söz olarak Hz.Mevlana’n›n “Ak›ll› odur ki b›ra-
ka bir eser, eseri olmayan›n yerinde yeller eser.” öz-
deyiflini bir daha hat›rlat›yor, sayg›lar sunuyorum.

A. ‹hsan SARIMERT • Genel Müdür

D
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ürkiye Diyanet Vakf› kuruldu¤u tarihten itibaren;
günümüz sosyal devlet anlay›fl› olan “Halk›n› hu-
zur ve refah içinde yaflatmak” ilkesi ve dinimizin 

emri do¤rultusunda vatandafllar›m›z›n özellikle sosyal
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik faaliyetlere bü-
yük önem vermifltir. Bu çerçevede Vak›f; yafll› ve bak›-
ma muhtaç vatandafllar›m›za ilerleyen yafllar›nda yar-
d›mc› olmak üzere Türkiye Diyanet Vakf› 29 May›s T›p
Merkezi ‹flletmesi bünyesinde 29 May›s Sa¤l›kl› Yaflam
Merkezi (Huzurevi)’ni hizmete açt›.

Yüce Allah, bu dünyan›n nizam›yla ilgili çeflitli ka-
nunlar koymufltur. Bu kanunlardan birisi de, her can-
l›n›n kendi flartlar› içinde, soyunu devam ettirmesidir.
Bu sistem içerisinde yer alan canl›lar, hayata geldikle-
ri zaman genelde güçsüz ve korunmaya muhtaçt›rlar.
Sonra geliflir, olgunlafl›r, güçlenir ve nihayet yafllan›r-
lar. Öyle ise yafllanmak, bu dünyadaki geçici hayat›n
kaç›n›lmaz bir gerçe¤idir.

SA⁄LIKLI YAfiAM MERKEZ‹

T

Türkiye Diyanet Vakf›

SA⁄LIKLI YAfiAM MERKEZ‹
Türkiye Diyanet Vakf›



Yafllanma; do¤umdan ölüme ka-
dar devam eden ve önlenmesi
mümkün olmayan biyolojik bir de¤i-
flim sürecidir. Genellikle bu sürecin
60 yafl›ndan sonraki k›sm›na yafll›l›k
dönemi denir. Ancak bu dönem ge-
rileme dönemi olmay›p, psiko-sosyal
aç›dan geliflmenin devam etti¤i bir
evredir. 

Bilindi¤i gibi yüce dinimizin yö-
nelifli insanad›r. Onu dünya ve ahi-
rette mutlu k›lmay› ve Allah’›n hofl-
nutlu¤una erdirmeyi amaçlam›flt›r.
Bu sebepledir ki, insan›n yokluklar›
ile ilgilenmek, ac› ve ›zd›raplar›n›
dindirmeye çal›flmak, hepimiz için
bir görevdir. “‹nsanlar›n en hay›rl›s›,
insanlara en faydal› oland›r.” hadisi
de bunu ifade etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk de “Bir
milletin yafll› vatandafllar›na ve

emeklilerine karfl› tutumu, o mille-
tin, yaflama kudretinin en önemli
k›stas›d›r. Mazide muktedirken,
bütün kuvvetiyle çal›flm›fl olanlara
karfl›, minnet hissi duymayan mil-
letin, istikbale güvenle bakmaya
hakk› yoktur.” demektedir.

Bu çerçevede yafll›lar›n akranla-
r›yla ve toplumla diyalo¤unu geliflti-
rerek hayatlar›na devam etmelerini
sa¤lamak ve çeflitli sosyal kültürel
etkinliklerle, yaln›z kalmalar›n› önle-
yip, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak hem dini hem insani bir
sorumluluktur.

Bu nedenle Türk milleti, insani
düflünceyi esas alm›fl, insana yönelik
müesseselerin kurulmas›nda ve bu
yöndeki faaliyetlerin geliflmesinde
her zaman öncülük yapm›flt›r. Çün-
kü bizim insan›m›z, kazand›¤› herfle-

yi kendisi için de¤il, baflkalar›yla pay-
laflabilme duygusu ve arzusu içinde
olmufltur. “Sevdi¤iniz fleylerden ver-
medikçe iyili¤e eremezsiniz.” me-
alindeki ‹lahi buyruk, milletimizin bu
alandaki düflünce ve gayretlerinin
temelini teflkil etmifltir.

Türk kültüründe kökleflmifl olan
sevgi ve merhamet duygular›, çocuk
ve yafll› haklar›n› aile davran›fl›n›n
odak noktas› haline getirmifltir. An-
cak, yafll›lara ve bak›ma muhtaç va-
tantafllar›m›za verilen hizmetlerin
tarihi incelendi¤inde, yard›m biçim-
lerinin milletlerin toplumsal ve kül-
türel yap›lar›na ve inançlar›na göre
kal›plaflt›¤› görülmektedir. Eski dö-
nemlerde yafll›lar ve yard›ma muh-
taç insanlar inançlara, geleneklere
dayal› ve toplumdan kaynaklanan
destek yard›mlarla korunmaktayd›.

6 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni



Her alanda yaflad›¤›m›z h›zl› de-
¤iflme, toplumsal yap›y› da etkileyip
de¤iflmesine neden olmufltur. Top-
lumsal yap›da meydana gelen de-
¤iflmeler, bu sürece ayak uydura-
mayan risk gruplar›n›n oluflmas›n›
beraberinde getirmifltir. Bu risk
gruplar›ndan birini de yafll›lar ve
yard›ma muhtaç insanlar olufltur-
maktad›r. Sanayileflme ve kentlefl-
me süreci içerisinde; gelenek, kül-
tür ve de¤erlerdeki de¤iflmeler ne-
ticesinde, en küçük toplumsal bi-
rim olan ailenin, çekirdek aileye dö-
nüflmesi ve modernizimle aile yap›-
s›n›n de¤iflmesi, yafll›lar›m›z›n aile
içindeki statüsünü de¤ifltirip, etki-
sini azaltm›flt›r. Teknolojiye ba¤l›
olarak yaflam standatlar›n›n de¤ifl-
mesiyle, ailenin karfl›lama gücünü
aflan yo¤unluktaki ihtiyaçlar›n orta-

ya ç›kmas› karfl›s›nda, geleneksel
yard›m tarz› yetersiz kalm›fl ve so-
runlar› tek bafl›na çözme imkanlar›-
n› a¤›rlaflt›rm›flt›r. Öte yandan bu-
günün flartlar›nda, söz konusu ihti-
yaç gruplar›na hizmetin bir bütün
olarak ve insan onuruna yarafl›r bi-
çimde, bir sistem dahilinde götü-
rülmesi kaç›n›lmaz bir olgu olarak
karfl›m›za ç›km›flt›r. Bu durum so-
runlar›n mesleki bir çerçevede de-
¤erlendirilmesini ve kurumsal bir
hizmet sunmay› zorunlu hale getir-
mifltir. Bunun sonucunda da sosyal
ve kurumsal huzurevleri oluflmufl-
tur.

Ancak, geleneksel aile içinde
sayg›n bir yeri, otoritesi olan yafll›-
n›n aile d›fl›nda bir bak›m biçimi
olan huzurevine yerlefltirilmesi
özellikle yafll› aç›s›ndan kolay kabul-

lenilir bir durum de¤ildir. Toplum-
daki statüsünü yitirmek ve evinde
al›flt›¤› yaflamdan vazgeçmek yafll›
için zordur. Evi; yafll›n›n bildi¤i, ha-
kim oldu¤u, içinde kendini güvende
ve özgür hissetti¤i, an›lar›yla bera-
ber oldu¤u bir ortamd›r. Huzurevi
ise ilk kez karfl›laflt›¤› farkl› kültür-
lerden gelmifl insanlarla birlikte ya-
flamak zorunda oldu¤u yeni bir or-
tamd›r. Bu ortamda da insanlar›-
m›z› en güzel flekilde yaflatma gö-
revi, hiç flüphesiz bu milletin de-
¤erlerine ba¤l›, hizmet etti¤i insan-
larla ayn› kültür havas›n› tenefüs
eden, milli ve manevi de¤erlere
ba¤l› müesseselerin olacakt›r. ‹flte
bu sebeple, insandaki büyümenin
devam›, geliflim sürecinin son hal-
kas› olan yafll›l›k döneminin sa¤l›k-
l›  bir  biçimde  sürdürülmesi  için
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Türkiye Diyanet Vakf› Huzurevi;

modernleflme sürecinin h›zl› sanayileflme ve

kentleflme olgusu ile ailenin fonksiyonlar›n›n

toplum taraf›ndan üstlenilmesi sonucu,

bireylerin yaflam standartlar›n› korumay› ve

yükseltmeyi amaçlayan bir hizmet kurumudur.



Türkiye Diyanet Vakf› Huzurevinin
temelleri at›lm›fl ve k›sa bir sürede
hizmete sunulmufltur. Bu huzure-
vi; geliflen yeni ihtiyaçlara göre de
hizmet yelpazesini geniflleterek,
bak›ma muhtaç insanlar›m›z›n ihti-
yaçlar›n› gidermeye gayret göste-
recektir. Bu huzurevimizde insan-
lar›m›z kendi evlerinde al›flk›n ol-
duklar› huzur ortam›n› bulacaklar
ve toplumdaki statülerini koruma
noktas›nda bütün imkanlara kavu-
flacaklar.

Türkiye Diyanet Vakf› 29 May›s
T›p Merkezi Sa¤l›kl› Yaflam Merke-
zi, ‹stanbul Kartal Yakac›k’ta Mar-
mara Denizi ve Adalara hakim yük-
sek bir tepe üzerinde hizmete gir-
mifltir. Huzurevi Hazineden 29 y›ll›-
¤›na kiralanm›fl 7592 m2 arazi üze-
rinde 3000 m2 olarak infla edilmifl-
tir. Huzurevi binas›n›n kaba inflaat›
hay›rsever Abdullah-Nerime Turan
ailesi taraf›ndan yapt›r›lm›fl, iç do-
nan›m ve tefriflat› ise Vakf›m›z kay-
naklar› ile tamamlanm›flt›r.

Yafll›lar›m›z›n sa¤l›kl› bir ömür
sürdürebilmeleri için haz›rlanm›fl
yürüyüfl yollar› ve içerisinde oturup
temiz havada sohbet edebilecekleri
pervoleler bulunan 29 May›s Sa¤l›k-
l› Yaflam Merkezi, temiz havas›, hofl
manzaras› ve yeflillendirilmifl bah-
çesiyle insan›m›z›n hizmetine su-
nulmufltur.

Huzurevimiz projesi müflterileri-
mizin (misafirlerimizin) ihtiyac›na
cevap verebilmek ve kendilerini evle-
rinde hissetmelerini sa¤lamak ama-
c›yla tasarlanm›fl ve bizzat huzuevi
amaçl› olarak çizdirilmifltir. Huzure-
vinin ba¤›ms›z banyo ve tuvaletli 44
odas› ve 76 yatak kapasitesi bulun-
maktad›r. Odalar›n 12 adedi tefl kifli-
lik olarak düzenlenmifl olup, toplam
32 oda ise 64 misafirimizin a¤›rlana-
bilece¤i flekilde tasarlanm›flt›r. Oda-
lar›m›z›n tamam› befl y›ld›zl› otel
konforuyla evlerdeki s›cakl›¤› vere-
bilmek maksatl› düzenlenmifl olup,
mobilya, televizyon ve buzdolab› ile
donat›lm›flt›r. Ayr›ca yafll›laram›z›n
yorulmamalar› için her kat ve blok-
larda yemekhaneleri, topluca soh-
bet edebilecekleri çay ve toplant› sa-
lonlar› bulunmaktad›r. Bunun d›fl›n-
da huzurevinde, muhtelif etkinlikle-
rin yap›labilece¤i büyük bir salonu ile
özel taleplerin karfl›lanabilece¤i kan-
tin, kütüphane, hobi odalar› ve mes-
cid bulunmaktad›r.

Huzurevimizde yafll›lar›m›z›n en
yak›n yard›mc›lar› olarak 24 saat
görevli bak›c›lar ve hemflireler bu-
lunmakta olup, ‹stanbul 29 May›s
Hastanemizin deste¤i ile haftan›n
belli günlerinde ayakta tedavi
amaçl› doktorumuz, yafll›lar›m›z›n
sa¤l›¤› göz önünde bulundurularak
haz›rlanacak yemeklerimiz için di-

yetisyen ve gerekti¤inde fizyotera-
pist görev yapacakt›r. Yafll›lar›m›z›n
ciddi müdahalelere ihtiyaç duyma-
lar› halinde ilgili hastaneye tafl›mak
üzere huzurevimiz kap›s›nda 24 sa-
at göreve haz›r bir ambulans bu-
lunmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Huzurevi;
modernleflme sürecinin h›zl› sana-
yileflme ve kentleflme olgusu ile ai-
lenin fonksiyonlar›n›n toplum tara-
f›ndan üstlenilmesi sonucu, bireyle-
rin yaflam standartlar›n› korumay›
ve yükseltmeyi amaçlayan bir hiz-
met kurumudur.

Türkiye Diyanet Vakf› Huzurevi;
yafll›lar› huzurlu bir ortamda koru-
mak ve bar›nd›rmak, sosyal ve psi-
kolojik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, ya-
k›nlar› ve toplumla iliflkilerini devam
ettirip, gerekli sosyal ve psikolojik
deste¤i sa¤lamay› amaç edinmifltir.

Huzurevimizde; insana yak›fl›r
ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zi-
hinsel yönden desteklenecekleri,
kendilerini gelifltirebilecekleri, ko-
ruma ve rehabilitasyon hizmeti ala-
bilecekleri, uygun kurumsal bak›m
modellerinden yararlan›lm›flt›r. Hu-
zurevimizde yafll› ve bak›ma muh-
taç vatandafllar›m›z›n; ihtiyaçlar›na,
inançlar›na, haysiyetlerine, özel ya-
flamlar›na, bak›mlar› ve yaflam bi-
çimleri hakk›nda kendi kararlar›n›
vermelerine sayg› gösterilecek, in-
san haklar› ve özgürlükleri koruna-
cakt›r.

Huzurevimizde bar›nacak va-
tandafllar›m›z hizmetlerden yarar-
lan›rken; yafl, cinsiyet, ›rk, etnik kö-
ken, özür durumu, yada di¤er ko-
numlar› nedeniyle kesinlikle bir ay-
r›ma tabi tutulmadan ba¤›ms›z ola-
rak gereksinimleri karfl›lanacak fle-
kilde uygun hizmetler sunulacakt›r.

Amac›m›z yafll›lar›m›za dünya
standartlar›nda hizmet vererek, bu
konuda ülkemizin en modern Sa¤-
l›kl› Yaflam Merkezi (Huzurevi) ol-
mas›n› sa¤lamakt›r.

Unutulmamal›d›r ki; yafll›lar›m›-
za verebilece¤imiz en büyük hediye
sevgi ve sayg›d›r.
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Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› - Türkiye Diyanet Vakf›

G
eçen y›llarda oldu¤u gibi
bu y›l da yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda kurbanlar›n› 
vekâlet yoluyla kestirmek 

isteyen vatandafllar›m›za yard›mc›
olmak üzere, Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤› organizesinde Türkiye Diyanet
Vakf› arac›l›¤› ile “KURBAN KAM-
PANYASI” düzenleniyor. Bu kam-
panya neticesinde kesilecek kur-
banlar daha önceki uygulamalarda
oldu¤u gibi yine yurtiçi ve yurtd›-
fl›ndaki ihtiyaç sahiplerine da¤›t›la-
cakt›r.

Bilindi¤i gibi kurban; Yüce Al-
lah’a yaklaflmaya vesile olan ve Kur-
ban bayram›nda, kurban niyetiyle
kesilen kurbanl›k hayvana denir.
Kurban; Yüce Allah’›n ihsan buyur-

du¤u varl›¤›n flükran borcu olarak,
Allah’›n r›zas›n›, hoflnutlu¤unu ka-
zanmak için yap›lan, malî fedakar-
l›kla ilgili bir ibadettir.

‹nsanlar, Adem Aleyhisselam-
dan beri, her zaman, Yaratan›n
hoflnutlu¤unu kazanmak ihtiyac›n›
duymufl, bunun için de O’na kur-
banlar takdim etmifllerdir.

Kur’an-› Kerim’de ilk kurban›n
Hz. Adem Peygamberin o¤ullar›
Habil ile Kabil taraf›ndan kesildi¤i
aç›klan›r. Hz. Adem’den günümüze
kadar devam eden kurban kesme
ibadeti; Müslüman toplumlar›n be-
lirli simgesi ve fliar› say›lagelen iba-
detlerden biri olarak dini-sosyal ha-
yat›m›zda her zaman önemli bir yer
iflgal etmifltir. Kurban, bir hayvan›n 
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Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› - Türkiye Diyanet Vakf›

Kurban Kampanyas›
“...Rabb›n için

namaz k›l,
kurban kes...”

(Kevser: 2)



kesilmesinin ötesinde, Allah’a kur-
ban sunman›n çok derin manevi
anlamlar› bulunmaktad›r. Mümin-
ler, kurban kesmekle, Yüce Yarat›-
c›n›n kendisine lütfedip bahfletti¤i
nimetlere karfl› flükran borcunu ye-
rine getirmeye güç yetirmenin ruh
huzurunu yaflamakta, f›traten in-
san nefsinde bulunan afl›r› mal ve
dünyal›k sevgisini frenlemekte,
bencillik ve cimrilik duygusunu yen-
mektedir.

Kurban kesmek dinî aç›dan ol-
du¤u kadar, içtimaî ve iktisadî ba-
k›mdan da büyük önem arzetmek-
tedir. Kesilen kurban›n etlerinin fa-
kir ve yard›ma muhtaçlara da¤›t›l-
mas›, toplumda sosyal dengenin
oluflmas›nda büyük bir rol oynar-
ken, insanda paylaflma duygusunu
da gelifltirmektedir.

Her ibadette oldu¤u gibi, kur-
ban ibadetinde de pek çok hizmet,
yarar ve ibretler vard›r. Dünya-ahi-
ret, Hak-halk, fert-toplum dengesi-
ni gözeten ve f›trata uygun evren-
sel bir din olan ‹slam, mükellef ve
varl›kl› mü’minleri bu ibedeti yerine
getirmekle yükümlü tutarak, Yüce
Yarat›c›ya yak›nlaflmay› öngörür-
ken, sosyal yard›mlaflmay› ve feda-
kar olmay› da gözetmifl; fakir ve
muhtaçlar›n desteklenmesini de
tavsiye etmifltir. Bu sebepledir ki,
Ramazan ay› ve Kurban Bayram›
günleri Müslüman ülkelerde sosyal
yard›mlaflma hizmetlerinin yo¤un
olarak artt›¤›, fakirlerin çeflitli nak-
dî ve g›da yard›mlar›yla desteklen-
di¤i, aktif insanc›l ve sosyal faaliyet-
lerin yayg›nlaflt›¤› önemli dönem-
lerdir. ‹slam dinini yaflamak ve bu
u¤urda özveride bulunmak husu-
sunda farkl› üstün bir özelli¤i olan
milletimiz, yard›mlaflma ve sosyal
dayan›flma konusunda da di¤er
toplumlara örnek olmufltur.

Kurban kesmenin özetle fayda-
lar›n› flu flekilde s›ralamak müm-
kündür:
✔ Kurban; kullu¤un sadakat ve

teslimiyetinin bir baflka belgesi
say›l›r,

✔ Bedenî ibadetin yan›nda malî
ibadetten kaç›nmad›¤›n› göste-
rir,

✔ Allah’a daha da yak›n olma ar-
zusu ve iste¤i ile yap›lan bu iba-
det ilâhi sevgiyi art›r›r,

✔ Ferdi cimrilikten, kiflisel ç›kar-
lardan, ihtiras ve maddecilikten
uzaklaflt›r›p, cömert ve topluma
yararl› olma al›flkanl›¤› kazand›-
r›r,

✔ Ferdi topluma ba¤lar. Komflu ve
muhtaçlarla kaynaflmas›na vesi-
le olur,

✔ Toplumun samimi duygularla
bütünleflmesine yard›mc› olur,

✔ Rahmet meleklerinin dua ve is-
ti¤farlar›n› art›r›r, kurban kesi-
len eve rahmet ve bereket in-
mesine sebep olur,

✔ Kabirde huzur içinde yatmay›
sa¤lar,

✔ Ahirette sahibine manevî bir bi-
nek ve S›rat’tan geçmesine des-
tek olur,

✔ Hz. Peygamber’in (S.A.V) güzel
sünnetlerinden birini yerine ge-
tirmenin verdi¤i sevinç ve hu-
zur, O’nun flefaatine vesile k›l›-
n›r,
Bütün bunlar›n yan›s›ra, kurban

kesmek aileye huzur getirir, kur-
ban etlerinin fakir ve yard›ma muh-
taçlara da¤›t›lmas›yla da; toplumda
birlik ve dirli¤in sa¤lanmas›na yar-
d›mc› olur.

Kurban ibadetiyle ulafl›lan nok-
ta; bizim samimiyetimiz, iyi neyite-
miz ve O’ndan korkup fenal›klardan
sak›nmam›zd›r. Kesilen hayvan›n
eti, kan›, kemi¤i Allah’a ulaflmaz,
yani Allah (c.c) kulun amelini bun-
larla ölçmez, onun niyetindeki ih-
lâs›, samimiyeti ve takvas›yla ölçer.
Yapt›¤›m›z ibadet, Allah’›n büyüklü-
¤üne bir fley katmaz. Hiçbir ibadet-
te bulunmayacak olsak, O’nun yü-
celi¤inden ve kudretinden bir fley
eksilmez. Allah (c.c) mutlak kudret
sahibidir ve her fleyden müsta¤ni-
dir. ‹badet, iyilik, hay›r ve benzeri
söz ve davran›fllar›n yarar› bize
aittir  ve  bizimle  ilgilidir.  Allah  ve
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“Onlar›n
(kurbanlar›n)

ne etleri
ne de kanlar›

Allah’a ulafl›r;
fakat O’na

sadece
sizin takvan›z

ulafl›r.”
(Hac: 37)



Peygamberi ancak bizi mutlulu¤a
erifltirme yollar›n› gösterir.

Tüm ‹slâm ülkelerinde oldu¤u
gibi ülkemizde de her y›l binlerce
kurban kesilmekte ve bu kutsal gö-
revi ifa etmenin mutlulu¤u yaflan-
maktad›r. ‹nsan›m›z bu mutlulu¤u
yaflarken bazen zaman ve mekan
s›k›nt›s› çekmektedir. Bu durumda
olan yani, zamanlar› ve kurban ke-
secek yeri olmayan ya da kesece¤i
kurban›n tamam›n› ihtiyaç sahiple-
rine ulaflt›rmak isteyen Vatandaflla-
r›m›z için Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
organizesinde, Türkiye Diyanet
Vakf› arac›¤›l›¤› ile 1993 y›l›ndan iti-

baren yurtiçinde ve yurtd›fl›nda va-
tandafllar›m›zdan kurbanlar›n› ve-
kalet yoluyla kestirmek isteyenlere
yard›mc› olmak amac›yla “Kurban
Kampanyas›” düzenlenmektedir.
Bu kampanyaya vatandafllar›m›z
taraf›ndan yo¤un bir ilgi gösteril-
mifltir.

Kampanya neticesinde, yurti-
çinde kesilen kurban etlerinin bir
k›sm›, flehit ve gazi aileleri ile fakir
ve yard›ma muhtaç vatandafllar›m›-
za da¤›t›lmakta, bir k›sm› da Türk
cumhuriyetleri, Balkanlar, Kafkas-
lar ve Kuzey Irak’ta kesilerek ihti-
yaç sahiplerine ulaflt›r›lmaktad›r.

Bu vesileyle kampanyaya kat›lan
vatandafllar›m›z hem dinî bir vecibe
olan kurbanlar›n› kesmekte, hem
de zor flartlarda yaflam mücadelesi
veren dindafl ve soydafllar›m›za yar-
d›m etmenin, onlar›n yaralar›n› sar-
man›n, her günü ac› ve s›k›nt› için-
de geçen bu insanlar› sevindirme-
nin mutlulu¤unu yaflamaktad›rlar.

Bugüne kadar gerçeklefltirilen
Kurban kampanyalar›na toplam
84.173 kifli ifltirak etmifltir.

Bu y›l da kurbanlar›n› vekalet
yoluyla kestirmek isteyen vatan-
dafllar›m›z il ve ilçe müftülüklerin-
den gerekli bilgileri alabilirler.
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ugün, dünyada ülkelerin gelifl-
mifllik düzeyleri ne olursa ol-
sun, kad›nlar›n, e¤itim, sa¤l›k, 

çal›flma, siyaset ve karar alma me-
kanizmalar›na kat›l›m aç›s›ndan er-
keklerden çeflitli düzeylerde eflit ol-
mad›klar› görülmektedir. Ülkelerin
geliflmifllik düzeyleri, sadece ekono-
mik göstergeleriyle de¤il, toplumun
sosyal, kültürel yap›s› ve insanî gelifl-
me ölçütleriyle ifade edilmektedir.
Bu ölçütlerden birisi de, o toplum-
daki kad›nlar›n ekonomik ve sosyal
yaflamdaki konumlar›d›r. Yine, gelifl-
mifl ülkelere bak›ld›¤›nda, bu ülke-
lerde kad›n-erkek eme¤inin birlikte-
li¤ine önem verildi¤ini; geri kalm›fl
ülkelerdeyse, kad›nlar›n toplumsal
ve sosyal yaflamdan d›flland›klar› gö-
rülmektedir.

Kad›nlar›m›z› toplumsal ve sos-
yal yaflant›n›n içine çekmek, dinimi-
zin emretti¤i seviyeye ve toplumda-
ki lay›k oldu¤u yere getirmek, Türk-

‹slâm kültürünün dini, milli ve tarihi
de¤erlerinin ö¤retilmesi ve buna
benzer sosyal ve kültürel amaçl› ça-
l›flmalar›n gerçeklefltirilmesini sa¤-
lamak amac›yla 1996 y›l›nda kurulan
Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›
2002-2003 y›l› faaliyet dönemine
düzenledi¤i bir törenle bafllad›.

Törene Devlet Eski Bakan› M.
Zeki Sezer, Vakf›m›z Genel Müdürü
A. ‹hsan Sar›mert, Kad›n Kollar› Bafl-
kan› Ayfle Sucu ve çok say›da davetli
kat›ld›.

2002-2003 faaliyet döneminde
gerçeklefltirilecek hizmetlerin anla-
t›ld›¤› törende; Türkiye Diyanet Vak-
f› Kad›n Kollar›’n›n sosyal, kültürel,
dinî, millî ve e¤itim alan›nda gerçek-
lefltirdi¤i faaliyetleri ihtiva eden bir
sinevizyon gösterisi de yer ald›.
Program›n sonunda davetlilere Türk
Tasavvuf ve Türk Sanat Musikisin-
den seçkin örneklerin yer ald›¤› bir
de konser verildi.
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Kad›n haklar›n›
korumak ve gelifltirmek,

kad›nlar›n sosyal, ekonomik,
kültürel ve siyasal yaflamdaki

konumlar›n› güçlendirmek,
kültürel yaflam›n
tüm alanlar›nda

etkin hale getirmek,
sosyal kalk›nman›n f›rsat ve
imkanlar›ndan eflit biçimde
yararlanmalar›n› sa¤lamak;

demokrasi ve hukukun
üstünlü¤ünü ilke edinmifl

ülke ve topluluklarda
medeni ve uygar millet

olman›n gere¤i,
muas›r devlet olman›n da

göstergesidir.

B



M.Zeki SEZER
Devlet Eski Bakan›

Kad›n ve erkek tüm bireylerin
toplumsal ve siyasal yaflama, eflit
hak, eflit f›rsat ve eflit imkanlarla
kat›lmas›n›n çok önemli oldu¤unu
belirterek konuflmas›na bafllayan
Devlet Eski Bakan› M.Zeki Sezer,
ülkemizde kad›nlar›n laik Cumhuri-
yetin sa¤lad›¤› imkanlar ve kendi
güçleriyle önemli kazan›mlar elde
ettiklerini vurgulad›. Cumhuriyet
döneminde dinî hizmetlerin arta-
rak geliflti¤ini belirten Zeki Sezer,
“Nitekim her mahallemize, her kö-
yümüze camilerimizin yap›lmas›,
oralara yetiflmifl din görevlilerimi-
zin gönderilmesi, büyük önder Ata-
türk’ün önderli¤inde kurulan laik
demokratik Cumhuriyet dönemin-
de sa¤lanabilmifltir. Yine kutsal ki-
tab›m›z Kur’an-› Kerim Cumhuriyet
döneminde çokça bas›labilmifl,
yurttafllar›m›z›n anlayabilece¤i fle-
kilde tefsir edilmifl ve da¤›t›labil-
mifltir. Böylelikle Cumhuriyet döne-
minde elde edilen kazan›mlardan
öncelikle kad›nlar›m›z paylar›na dü-
fleni alm›fllard›r. Baflka bir çok üll-
kelerden daha önce, halk›n büyük
bir ço¤unlu¤u Müslüman olan ülke-
mizde kad›nlar›m›z›n seçme-seçil-
me haklar›n› elde etmifl olmalar›
bir tesadüf de¤ildir. Cumhuriyeti-

mizin kazan›mlar› sayesinde bu
gerçekleflebilmifltir.” dedi.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ç›ka-
r›lan Medeni Kanunun kad›nlara
önemli haklar sa¤lad›¤›n› bu konu-
nun toplumun her kesiminin ve ön-
celikle kad›nlar›n geliflmesinin te-
mel güvencesi oldu¤unu vurgula-
yan Sezer, “‹çinde bulundu¤umuz
dönemde TBMM’de ç›kart›lan yeni
Medeni Yasa ile daha ileri kazan›m-
lar elde edilmifl, kad›nlar›m›z›n er-
keklerimizle eflitli¤i yönünde daha
ileri ad›mlar at›labilmifltir. Bundan
böyle ça¤dafllaflman›n ileriye götü-
rülebilmesi gerçekten sa¤lanabil-
mifltir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kol-
lar›n›n çal›flmalar›n›n takdire flayan
oldu¤unu belirten Devlet Eski Ba-
kan› Zeki Sezer, “Diyanet Vakf› Ka-
d›n Kollar›m›z özverili çal›flmalar
yap›yor. Toplumumuzun her kesi-
mine ulaflabilmenin yollar›n› bulu-
yor. Onlara e¤itim, yard›m ve bafl-
ka bir çok konuda hizmet ulaflt›r›-
yor. Bu çal›flmalar›n bundan böyle
de bir gönüllüler ordusu fleklinde
artaca¤›na inanc›m tamd›r. Kad›n
Kollar›m›z bu çal›flmalar›nda dinin
do¤ru anlafl›lmas›n›, özellikle din
üzerinden kad›n istismar›n›n önlen-
mesini büyük ölçüde gözetecektir
diye düflünüyorum. Bunun ötesin-
de Türkiye’nin temel konular›na

kad›nlar›n bak›fl›, toplum meselele-
rine kat›lma ve yaflama kad›nlar›-
m›z›n daha etkin flekilde dahil olma
çal›flmalar›na da Kad›n Kollar›m›z›n
büyük katk›lar verece¤ine inan›yo-
rum.” dedi.

A.‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kol-
lar›n›n kuruldu¤u tarihten itibaren,
kad›nlar›m›z›n olmas› gerekti¤i ko-
numa getirilmesi için önemli hiz-
metlerde bulundu¤unu belirterek
konuflmas›na bafllayan Türkiye Di-
yanet Vakf› Genel Müdürü A. ‹hsan
Sar›mert  “Ailenin  ve  toplumun  en
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önemli ve mukaddes varl›¤› olan ka-
d›nlar›m›z; aile ile toplum aras›nda
köprü görevini görmektedir. Kad›-
n›n toplumdaki statüsü incelenir-
ken, önce onun birey olarak kiflilik
haklar›, daha sonra aile ve toplum
içerisindeki durumu dikkate al›n-
mal›d›r. Kad›n kollar›m›z kuruldu¤u
tarihten itibaren kad›nlar›m›z›n ol-
mas› gerekti¤i konuma getirilmesi
için çok önemli hizmetler ifa etmifl-
tir. Sab›r, metanet ve üstün gayret-
ler neticesinde de bugün arzu edi-
len noktaya gelinmifltir.” dedi.

Günümüzde gönüllü sivil toplum
kurulufllar›n›n sosyal sorunlar karfl›-
s›nda çözümler üretme gayreti için-
de bulundu¤unu ifade eden Sar›-
mert, “Günümüzde tüm dünyada
gönüllü kurulufllar; merkezi ve yerel
yönetimlerin denetimi ve gözetimi
alt›nda, sosyal sorunlar karfl›s›nda
çözümler üreten, sorumluluk üstle-
nen ve kat›l›mc› demokrasilerin vaz-
geçilmez unsurlar› haline gelen sivil
toplum örgütleridir. Türkiye Diya-
net Vakf› Kad›n Kollar›m›z da gönül-
lü insanlar›n bir araya geldi¤i, toplu-
mumuzun yarar›na hizmet üreten

bu kurulufllardan birisidir. Kad›n
Kollar›m›z›n bütün üyelerini, ona
destek verenleri gönülden kutluyo-
rum.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n, ‹slam
dininin kad›nlar›m›za verdi¤i de¤e-
rin idraki ile globalleflen dünyada
insanl›¤a hizmette paylafl›mc› ol-
may› hedefleyerek, Kad›n Kollar›n›
kurdu¤unu ifade eden Türkiye Di-
yanet Vakf› Genel Müdürü A. ‹hsan
Sar›mert “Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
Kad›n haklar›n› korumak ve gelifl-
tirmek, kad›nlar›n sosyal, ekono-
mik, kültürel ve siyasal yaflamdaki
konumlar›n› güçlendirmek, kültü-
rel yaflam›n tüm alanlar›nda etkin
hale getirmek, sosyal kalk›nman›n
f›rsat ve imkanlar›ndan eflit biçim-
de yararlanmalar›n› sa¤lamak; de-
mokrasi ve hukukun üstünlü¤ünü
ilke edinmifl ülke ve topluluklarda
medeni ve uygar millet olman›n
gere¤i, muas›r devlet olman›n da
göstergesidir. ‹flte bu anlay›fltan
hareketle Türkiye Diyanet Vakf›, ‹s-
lam dininin kad›nlar›m›za verdi¤i
de¤erin de idraki ile globalleflen
dünyada insanl›¤a hizmette payla-

fl›mc› olmay› hedefleyerek, Türkiye
Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›n› kur-
mufl, kuruldu¤u günden bugüne
gerçeklefltirdi¤i sosyal ve kültürel
etkinliklerle de kamuoyunun takdir
ve tasvibini kazanm›flt›r.” dedi. 

A. ‹hsan Sar›mert konuflmas›n›n
sonunda Türkiye Diyanet Vakf› Ka-
d›n Kollar›n›n baflkan ve çal›flanlar›-
na yeni faaliyet döneminde üstün
baflar›lar diledi.

Ayfle Sucu
Kad›n Kollar› Baflkan›

Türkiye’de modernleflme ve ye-
nileflme projelerinin Tanzimattan
bu yana tart›fl›ld›¤›n›, bunlar›n bir
k›sm›n›n hayata geçirildi¤ini, ancak
yenileflme kavram›n›n tam olarak
kavranam›d›¤›n› ifade eden Türkiye
Diyanet Vakf› Kad›n Kollar› Baflkan›
Ayfle Sucu “Türkiye Tanzimattan
bu yana hemen her konuda mo-
dernleflme, yenileflme projelerini
tart›fl›yor. Bunlar›n bir k›sm›n› belli
ölçüde hayata geçirmifl durumda-
d›r. Ne var ki ça¤dafllaflma hare-
ketleri  bilinilen  nispette  kendini 
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toplumda gösterememifltir. Bunun
birçok sebebi olmufl olabilir. Bizce
en önemli sebeplerinden biri, yeni-
leflme hareketlerinin temel esprisi-
nin gerçek yönüyle genifl kitlelere
yeterince anlat›lamam›fl olmas›d›r.
Biz, yenileflmenin ne demek oldu-
¤unu, neye karfl› yenileflmemiz ge-
rekti¤ini yeterince kavram›fl de¤i-
liz.” dedi.

Gelenek konusuna de¤inen ve
bunu ‹ngiliz edebiyatç›s› Thomas
Stearns Eliot’un bir sözü ile aç›kla-
yan Ayfle Sucu “Ünlü ‹ngiliz Edebi-
yatç›s›, Elefltirmen Thomas Ste-
arns Eliot, geçen yüzy›l›n bafllar›n-
da, modernizmin bütün dünyay›
kas›p kavuru¤u bir dönemde gele-
nek konusunda bak›n›z ne diyor:
“Gelenek, hemen bir önceki neslin
baflar›lar›n› elifltirmeksizin (dikkat
ediniz baflar›s›zl›klar›n› de¤il, bafla-
r›lar›n› diyor) körü körüne taklit et-
mek anlam›nda kullan›lacaksa ke-
sinlikle ondan kaç›n›lmal›d›r... Ge-
lenek bundan daha genifl bir anla-
ma sahiptir. O, hiçbir gayret sarf
etmeksizin edinilecek bir miras de-
¤ildir. E¤er gelene¤e sahip olmak

istiyorsan›z, çok gayret sarfetme-
niz gerekir. Gelene¤e sahip olmak
için “tarih fluuru” gelifltirmeye ihti-
yaç vard›r... Tarih fluuru, sadece
“geçmiflin” geçmiflli¤ini bilmek de-
¤il, fakat onun “hal”de de var oldu-
¤unu anlamak demektir.” Türki-
ye’de birtak›m moda düflünce ve
anlay›fllar sayesindedir ki milletimi-
zin de¤erler dünyas› afl›nmaya u¤-
ruyor. Ben ça¤dafl bir insan›m de-
di¤iniz zaman bu, dini pek ciddiye
almad›¤›n›z anlam›na geliyor. Ya
da ben geleneksel de¤erlerimizi
önemsiyorum diyorsan›z tamamen
geri kafal› oluyorsunuz. Oysa gerili-
¤in ve ilerili¤in ölçütü kalk›nm›fll›k-
t›r. Din, gelenek ve ça¤dafll›k olu-
gular› birbirlerinden beslenen ol-
gulard›r. Olay t›pk› iyi ok atan bir
okçuya benzer; yay› ne kadar geri
çeker ve gererseniz oku o kadar
ileri f›rlat›rs›n›z. Ne kadar güçlü
nefes al›r, ci¤erlerinizi doldurursa-
n›z bu ifli o kadar iyi yapars›n›z. Bu-
rada nefes almak dine, oku geri
çekmek gelene¤e, ileri f›rlatmak
ça¤dafll›¤a tekabül eder. Bunlar›
birbirinden ay›rman›z mümkün
müdür?” dedi.

Türk milletinin dini, milli ve mo-
ral de¤erlerinin hafife al›nmas›ndan
veya herhangi bir flekilde flahsi men-
faat ve siyasi ç›kar sa¤lamak ama-
c›yla istismar edilmesinden her za-
man rahats›z oldu¤unu vurgulayan

Ayfle Sucu “Milletimiz ne istedi¤inin
ve isteklerinin nas›l karfl›lanmas› ge-
rekti¤inin fark›ndad›r. Huzurun bo-
zulmas›ndan, toplumsal gerilim ya-
rat›lmas›ndan hofllanm›yor. Neyin
do¤ru, neyin yanl›fl; neyin mümkün,
neyin gayri mümkün oldu¤unu za-
ten tecrübeleriyle bilmektedir. Bu
millet bugünlere kolay gelmemifltir.
Hiçbir milletin hayat tecrübesi bizim
milletimizin hayat tecrübesi kadar
pahal› olmam›flt›r. Bu millet bugün-
lere fedakar öncülerin gayretleriyle
ve çok büyük bedeller ödeyerek gel-
mifltir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kol-
lar›’n›n 1996 y›l›nda bir grup idealis-
tin çabalar›yla kuruldu¤unu ifade
eden Ayfle Sucu, Kad›n Kollar›n›n bü-
yük çabalarla bugüne geldi¤ini belir-
terek “Evet, bir fley yap›yorsan›z ifli-
niz çok zordur. Ama hiçbir zorluk Al-
lah’›n yard›m›yla afl›lmaz de¤ildir.
Kervan› bir kez yürütmeyi baflar›n!
Yolda büyüyerek ilerleyecektir. Ka-
d›n Kollar›n›n kervan› bugün bu afla-
madad›r. Bu kervan› umut gören
bütün dostlar›m›za, kervan›n vefa-
kar ve sad›k yolcular›na, mesai arka-
dafllar›ma, deste¤ini esirgemeyen
bütün yönetici kadrolara huzurlan›z-
da minnetle flükranlar›m› arz ede-
rim.” dedi.

Ayfle Sucu konuflmas›n›n sonun-
da Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kol-
lar›n›n hizmetlerini, üyelerinin gay-
retli çal›flmalar›yla sürdürece¤ini ifa-
de ederek, “Kad›n Kollar›, vatan sa-
vunmas›nda Aziziye Tabyalar› karfl›-
s›nda Nene Hatunlar›n bile¤indeki
güç, Sultanahmet Meydan›nda milli
mukavemeti ateflleyen Halide Edip-
lerin kararl› sesi olmaya devam ede-
cektir. Gücünü kalbindeki imandan,
samimiyet anlay›fl›n› R›fat Börek-
çi’den, azim ve kararl›l›¤›n› Mustafa
Kemal’dan ilham alarak yola ç›kan
böyle bir hareketin temsilcileri, tari-
hin tan›kl›¤›yla söylüyorum hiç kim-
se taraf›ndan engellenemeyecektir.
Yeter ki bizler, kendimize olan inan-
c›m›z› ve öz güvenimizi yitir-
meyelim.” dedi.
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S
osyal ve kültürel alanda sun-
du¤u hizmetlerle önemli bir
bofllu¤u dolduran Türkiye Di-

yanet Vakf›, il ve ilçe flubelerinin
katk›lar›yla Kuzey Irak’ta yaflam
mücadelesi veren Türkmenler için

alt› t›r dolusu g›da ve ihtiyaç madde-
sini bölgeye gönderdi. Vak›f bu yard›m-

lar›yla bölgede zor flartlar alt›nda yaflam
mücadelesi veren Türkmenlerin s›k›nt›lar›n› bir
nebze de olsa gidermeye gayret etmektedir.

Bilindi¤i üzere Irak Türkleri dünyada en fazla
zulme ve asimilasyona u¤ram›fl toplumlardan biri-
dir. Uzun y›llar bölgedeki rejimin ahlak ve insaf d›fl›
uygulamalar›na maruz kalm›fllar, bir yandan toplu
idamlara ve etnik temizli¤e, di¤er yandan amans›z
bir kültürel asimilasyona u¤rat›lm›fllard›r. Bunun
sonucu olarak, bir k›s›m Türkmen, yüzy›lard›r yafla-
d›klar› yurtlar›n› terk etmek zorunda kalm›flt›r. Bü-
tün bu sistemli ve zorunlu göçlere ra¤men, Irak’ta
halen 3 milyon civar›nda soydafl›m›z hayatlar›n› çok
zor flartlar alt›nda idame ettirmektedir.

Irak’›n fiili durumunu müteakip, as›l Türkmen
unsuru 36. paralelin güneyinde (Kerkük ve Musul
bölgesi) b›rak›lm›flt›r. Burada yaflayan soydafllar›m›z
halen büyük s›k›nt›larla karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.

Öte yandan Erbil ve Kifri flehirleri 36. paralelin
kuzeyinde mütalaa olunmufl, burada yaflayan soy-
dafllar›m›z bölgedeki rejimden kurtulmakla bera-
ber, bugün “Kuzey Irak” ad›yla an›lan bölgenin sos-
yal, siyasi, kültürel ve ekonomik problemleriyle yüz
yüze b›rak›lm›fllard›r. Bu problemlerin boyutlar›
aç›kça bilinmektedir. Bununla beraber, Irak Türklü-
¤ünün hiç de¤ilse Kuzeyde kalan kesimi için mev-
cut otorite bofllu¤undan da istifade edilerek bir k›-
s›m hürriyetler mümkün hale gelmifltir.

Bunun sonucunda Irak Türklü¤ü’nün problem-
lerine çare olabilmek amac›yla buradaki soydafllar›-
m›z Erbil’de “Türkmen Cephesi”ni faaliyete geçir-
mifller, bu çerçevede bir cemaat bütünlü¤ü içeri-
sinde bir k›s›m çal›flmalara giriflmifllerdir. ‹lk olarak

Türkçe e¤itim veren okullar aç›lm›fl, Türkçe Radyo-
TV yay›n›na geçilmifl, Türkçe gazete neflri için kü-
çük çapta bir matbaa teflekkül ettirilmifl, cephe ne-
zaretinde sa¤l›k ve sosyal yard›m kurulufllar› olufl-
turulmufl, gençlik ve spor teflkilatlar› kurulmufl,
aç›lan 12 okulla da e¤itim hizmeti verilmeye
bafllanm›flt›r. Öte yandan Erbil Merkezi’nde kuru-
lan Türkmen Gençlik Teflkilat› ve Türkmen Spor
Oca¤› vas›tas›yla, genç nesillerin kar›fl›p kaynaflma-
lar›na, milli kimlik ve kültürlerini koruyup gelifltir-
melerine çal›fl›lmaktad›r.

Bütün bu faaliyetler Türmen Cemaatinin yok
denecek kadar k›t imkanlar›yla yürütülmekte,
maddi imkans›zl›k sebebiyle hizmetler yeterince
verimli olamamaktad›r.

Irak Türkleri çok önceleri, bir bölümü asker, bir
bölümü çiftçi ve bir k›sm› da esnaf ve tüccar olarak
yaflamlar›n› sürdürürken en karakteristik özellikleri
devlet memuru olmalar›d›r. Türkmenlerin bir k›sm›
köy hayat›n› tercih etmifl ve Türkmen köylüsü ola-
rak Türk topraklar›n› ifllemeye bafllam›fllar›d›r. An-
cak bu konularda da yönetimce uygulanan bask›lar-
la Türkmen köylüsünün topraklar› ellerinden al›n-
m›flt›r. 1947 istatistiklerine göre Irak Türklerinin %
54'ünün kentli olduklar› ortaya konulmufltur. Bu da
bize Irak Türklerinin Irak'›n en ayd›n kesimini olufl-
turdu¤unu göstermektedir. Çünkü o dönemde köy-
lerde yaflayanlara pek ilgi gösterilmez, gerek e¤i-
tim, gerekse ö¤retim aç›s›ndan de¤er verilmezdi.

Irak Türkleri gerek Osmanl› döneminde gerekse
daha sonra gelen yönetimler zaman›nda da memu-
riyet görevlerinde bulunmufllard›r. Irak Türklerinin
çal›flan nüfusunun ço¤unu memurlar oluflturmak-
tad›r. Ancak 1980'den sonra, özellikle de 1991'den
sonra memur Türkmenlerin ço¤u görevlerinden
uzaklaflt›r›lm›fllard›r. Türkmen halk› II.Körfez krizi
öncesi, Irak’›n genel ekonomik durumunu da göz
önüne ald›¤›m›zda, orta seviyeli ve orta seviyenin bi-
raz üstünü oluflturmaktayd›. Ancak II.Körfez krizi-
nin tüm Irak ekonomisini etkiledi¤i gibi, Türk toplu-
munu da etkilemifl, kurulu düzenleri bozulmufltur.

Bu flartlar alt›nda, hiçbir devlet deste¤ine sahip
olmayan Türkmen Cemaati’nin yukar›da zikredilen
hizmetleri kendi kaynaklar›yla yürütebilmeleri
mümkün de¤ildir.

Türkiye Diyanet Vakf›; bölgenin e¤itim, kültü-
rel, sa¤l›k ve insani yard›m ihtiyaçlar›na imkanlar
ölçüsünde gidermek düflüncesiyle temel g›da bafl-
ta olmak üzere muhtelif giyim eflyas› ve battaniye
gibi malzemeleri flubelerinin gayretleri ile mahallin-
den ve ba¤›fl yoluyla temin edilerek buradaki ma¤-
dur insanlara gönderdi.
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T
ürkiye Diyanet Vakf›; Malezya’n›n Kuala
Lumpur flehrindeki ‹slam Sanatlar› Müze-
si’nde sergilenmek üzere Edirne Selimiye

Camii’nin bir maketini yapt›rarak Malezya’ya gön-
derdi.

Malezya’dan gelen bir talebi de¤erlendiren
Türkiye Diyanet Vakf›; yüzy›llar boyunca kolonilerin
bölgeyi hammadde kayna¤› olarak görmeleri ve
halk›n sosyal de¤erlerini gözard› etmeleri, di¤er
yandan Müslümanl›¤›n zay›flat›larak Hristiyanl›¤›n
ön plana ç›kar›lmas› çal›flmalar› neticesinde tarihi
‹slami eserlerin çok az bulundu¤u bu ülkeye, kü-
çük de olsa destek vermek ve ülkemizin tan›t›m›-
na katk› da sa¤lamak amac›yla Selimiye Camii’nin
17 milyar TL. de¤erindeki bir maketini yapt›rarak
sözkonusu müzede sergilenmek üzere Kuala Lum-
pur’a gönderdi.

Selimiye Camii 
Osmanl› padiflahlar›ndan II.Selim zaman›nda

Mimar Sinan taraf›ndan infla edilmifltir. Yap›, mi-
mari aç›dan Osmanl› klasik üslubunun en yetkin
örne¤idir.

Yap›m›na 1569 y›l›nda bafllanm›fl ve 1575 y›l›n-
da tamamlanm›flt›r. Avlunun bat› cephesindeki
arasta camiye gelir sa¤lamak için mimar Davut
A¤a’ya infla ettirilmifltir. Mimar Sinan’›n en mü-
kemmel eserim dedi¤i Selimiye Camii, Osmanl› mi-
marisinin oldu¤u kadar; kubbeli yap› gelene¤inin
de vard›¤› en son noktad›r. Caminin ana mekan›
45x36 metre boyutlar›nda olup; bu alan 8 adet pa-
yenin tafl›d›¤›, 31.30 metre çap›ndaki kubbe ile ör-
tülmüfltür. Kubbeyi dört taraftan çevreleyen üç
flerefeli; 70.80 metre yüksekli¤indeki 4 minare-
den, ön cephedeki ikisinin her flerefesine ayr› yolla
ç›k›lmaktad›r. Caminin revakl› avlusunda 16 sütu-
nun tafl›d›¤› 18 kubbe ve üstü aç›k; mermerden
sekizgen bir flad›rvan mevcuttur. ‹ç mekan süsle-
meleri, mimari ile uyum bak›m›ndan özel bir nite-
lik tafl›r. Beyaz mermerden mihrab› ile dantela gibi 

ifllenmifl mermer minber dönemlerinin en al›ml›
örneklerindendi. Mihrap duvar›n› ve hünkar mah-
felini süsleyen çiniler; zengin desenli renk uyumla-
r› ve teknik mükemmellikleri ile iznik çini üretimi-
nin en iyi örnekleri aras›nda yer al›r. Caminin mer-
kezindeki müezzinler mahfeli rivayetlere konu olan
ters lalenin çizili oldu¤u sütununda bulundu¤u
oniki mermer ayak üzerinde oturmakta olup; rumi
ve hatayi motiflerin a¤›rl›kl› oldu¤u bitkisel motif-
lerle bezenmifltir. Alt›nda mermer flad›rvan bulun-
maktad›r.

D›fl avlunun güney cephesinden köflelerde si-
metrik olarak Dar-ül Kurra ve Dar-ül Tedris med-
reseleri yer almaktad›r. Bunlardan Dar-ül Terris
halen Türk ‹sam Eserleri Müzesi olarak hizmet
vermektedir.

Malezya’ya
Kültür Transferi



V akf›m›z taraf›ndan her y›l
Ramazan ay›n›n atmosfe-
rine uygun tarzda gerçek-

lefltirilen Kitap ve Kültür Fuar›’n›n
21. si Ankara Kocatepe Camii avlu-
su ile ‹stanbul Sultanahmet Camii
avlusunda gerçeklefltirildi.

Eskiden cami avlular›nda tera-
vih sonras› kültür etkinlikleri ola-
rak devam eden buluflmalar› 21
y›ld›r kitap çerçevesinde bir flölene
dönüfltürmeye çal›fl›yoruz. Bu et-
kinliklerin Ramazan ay› içerisinde
ve cami avlusunda yap›lmas›, hem
bu gelene¤i yaflatmak, hem de
Ramazan› dolu dolu yaflamak ad›-
na tercih edilmifltir.

Türkiye Diyanet Vakf›, Rama-
zan aylar›nda gelenek haline getir-
di¤i Kitap ve Kültür fuarlar›nda ki-
tapla okuyucuyu buluflturarak

ilim, kültür ve medeniyet hayat›-
m›za katk›da bulunmaya, toplu-
mumuza okuma al›flkanl›¤› kazan-
d›rmaya çal›flmaktad›r. Çünkü in-
sanl›¤›n tarih boyunca geçirdi¤i
büyük dönüflümlerin ve elde etti¤i
de¤erlerin arkas›ndaki güç kitap
okumakt›r. ‹nsano¤lunun varolu-
flundan bugüne kadar edindi¤i
tüm sosyal, kültürel ve bilimsel
de¤erleri, sonraki kuflaklara ve gü-
nümüze kadar tafl›yabilmesindeki
en sa¤l›kl› ve etkili araç olan kitap
ve benzeri yay›nlard›r. Kitap tecrü-
be, bilgi ve birikimini daha genifl
kesimler ile sonraki kuflaklara tafl›-
yan önemli bir kaynakt›r.

Türkiye Diyanet Vakf› bu dü-
flüncelerle 21 y›ld›r kitap ve kültür
fuar›n› büyük bir sab›r ve azimle
gerçeklefltirmektedir.  Vakf›m›z›n
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K‹TAP VE KÜLTÜR FUARI’NIN
21.si BAfiARIYLA GERÇEKLEfiT‹
✔ Kitap insanl›¤›n akl› ve

ruhudur!

✔ Kitap en temel
bilgi kayna¤›d›r,
do¤ru bilgi içermelidir!

✔ Kitap insan için
gerçek bir dosttur,
samimi ve s›cak olmal›d›r!

✔ Kitap bir toplumun ufkudur,
hayallere kurban
edilmemelidir!

✔ Kitap bir milletin yurdudur,
o milletin havas›ndan,
suyundan beslenmelidir!



art›k bir gelenek haline getirdi¤i
Kitap ve Kültür Fuar›, halk›m›z›n
da özlemle ve sab›rs›zl›kla bekledi-
¤i bir organizasyona dönüflmüfl-
tür.

‹nsanlar›m›z›n bir tak›m bilgile-
ri kolayca elde etmek üzere görsel
yay›na yönelmesi ve bas›l› yay›nlar-
dan uzaklaflmas› sonucunda top-
lumda yozlaflmalar›n olaca¤›n› dik-
kate alan Türkiye Diyanet Vakf›
da, medeniyetlerin kitap üzerine
infla edildi¤i gerçe¤iyle bu tür kül-
türel organizasyonlara önem ver-
mektedir.

Bu düflüncelerle 21. Kitap ve
Kültür Fuar›’n›n aç›l›fl›, Ramazan
ay›n›n manevi atmosferinde va-
tandafllar›m›z›n da büyük kat›l›-
m›yla gerçeklefltirildi. Aç›l›fl töreni-
ne Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›-
s› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti
Üyesi Hüseyin Ç›nar, Vakf›m›z Ge-
nel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert ve
büyük bir kalabal›k kat›ld›.

Aç›l›fl töreninde A. ‹hsan Sar›-
mert’in günün anlam ve önemine
binaen yapt›¤› konuflmay› afla¤›da
veriyoruz.

A. ‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

Türkiye’de yay›nc›l›¤›n son çey-
rek yüzy›ld›r göstermifl oldu¤u at›-
l›mda, fuar›m›z›n bir piyasa olufl-
turmas› ve süreklilik kazanmas›,
üzerinde durulmas› gereken bir
olayd›r. Çünkü kültür hayat›nda iz
b›rakan olaylar›n en önemli özelli-
¤i, talepleri karfl›lamas› ve sürekli-
lik tafl›mas›d›r. Vakf›m›z›n düzen-
ledi¤i Kitap ve Kültür Fuar› ise, et-
kisini genifl kitlelere kabul ettirmifl
ve süreklili¤i yakalam›fl bir kültür
platformudur.

Her medeniyetin temelinde
kuflkusuz kitap olgusu vard›r. Bü-
yük medeniyet veya ça¤dafl mede-
niyet dedi¤imiz zaman kitab›n
önemi bir kat daha artmaktad›r.

Ne var ki zaman içinde kitaba
verilen önemin azalmas› toplumun

temel dinamiklerinin sars›lmas›,
geçmiflle gelecek aras›ndaki ileti-
flim dilinin yozlaflmas›, toplum ola-
rak geri kalm›fll›¤›n bafll›ca sebebi-
ni teflkil etmektedir.

Tarih boyunca kitap denilen ol-
gu, hayat›n her safhas›nda rakip-
leriyle mücadeleyi aç›k farkla ka-
zanm›fl hemen hemen tek olgu-
dur. Savafl ve k›tl›k y›llar›ndan geç-
mifl, bask› dönemlerini atlatm›fl,
moda geliflmelere yenik düflme-
mifl; at›l›m düflüncelerine kaynak-
l›k etmifl, kuflaklar aras› köprü gö-
revini baflar›yla üstlenmifl; lanet-
lenmifl veya kutsanm›fl ama hiçbir
zaman rehber olma rolünü kay-
betmemifltir. Çünkü kitap eme¤in,
sabr›n, umudun ve sevginin iksiri-
ne banm›fl yegâne bilgi ve kal›c›
iletiflim arac›d›r.

Bugün modern dünyada klâsik
medya kabul edilen kitap yay›nc›l›-
¤› ile yeni ve ça¤dafl medyan›n her
ne kadar fikir ve kültür ba¤lam›n-
da kulvarlar› farkl› ise de aralar›n-
da sa¤l›kl› bir iliflkinin gerçekleflti-
¤i görülmektedir. Hiçbir zaman
gazete, radyo, TV ve internet, ki-
tab› kendine rakip görmemifl, bel-
ki böyle alg›lanm›fl, ancak her za-
man önemine ve kal›c›l›¤›na vurgu
yapm›flt›r.

Art›k tehlikeli olan kitaba ayr›-
lacak zaman›n veya paran›n olma-

mas› de¤il, kitab›n bilgi ve masaj
tafl›y›p tafl›mamas› sorunudur.
Modern dünyada kitap; bir e¤len-
celik ya da bofl zaman› de¤elendir-
me arac› olmak yerine, yeniden
üretim ve sürekli kendini gelifltir-
me imkân› olarak alg›lanmal›d›r.
E¤er kitap okuyan› ayd›nlatm›yor,
yeni bir fley ö¤retmiyor, kendini ve
toplumu sorgulay›p alg›lama im-
kân› sa¤lam›yorsa, o zaman ger-
çek bir kitap olup olmad›¤›n›n sor-
gulanmas› gerekmektedir.

Ülkemizin kitap konusunda çok
ciddi s›k›nt›lar›n›n oldu¤u bilinen
bir gerçektir. S›k›nt›lar›m›z›n bir
k›sm› yap›sal, bir k›sm› ise e¤itsel-
dir. Bunlar› afl›lamaz sorunlar olarak
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görmemeliyiz. Art›k ulusal sefer-
berlik bilinciyle kitaba ve kendimi-
ze dönmemizin zaman› gelmifltir.
Aksi halde birey olarak özgürlü¤ü-
müzü, toplum olarak da Ata-
türk’ün iflaret etti¤i ça¤dafl uygar-
l›k seviyesini yakalamam›z gerçek-
ten zor olacakt›r.

Günümüz Türkiye’sinde toplam
50-60 bin kitap dolafl›mdad›r. Bu-
nun 20 bine yak›n› dinî yay›nc›l›¤›n
havzas›nda yer almaktad›r. Bu ve-
rinin ifade etti¤i anlam fludur:
Türkiye’de din eksenli düflünce,
entellektüel anlamda kendine bir
damar oluflturmufltur. Günümü-
zün yay›nc›s›na düflen görev, bu
damar› daha gerçekçi bir zemine
çekip etkin hâle getirmek, dünya-
daki geliflmelere paralel olarak ül-
kemizin sosyal dokusuna uygun
kal›c› eserler üretmektir. Yani top-
lumun ihtiyaçlar›n› do¤ru tespit
edip birlefltirici stratejiler gelifltir-
mektir.

Kitap insanl›¤›n akl› ve ruhu-
dur!

Kitap en temel bilgi kayna¤›d›r,
do¤ru bilgi içermelidir!

Kitap insan için gerçek bir
dosttur, samimi ve s›cak olmal›-
d›r!

Kitap bir toplumun ufkudur,
hayallere kurban edilmemelidir!

Kitap bir milletin yurdudur, o
milletin havas›ndan, suyundan
beslenmelidir!

Sevgiye, hoflgörüye ve bar›fla
ancak kitab›n evrensel mesaj›yla
ulaflabiliriz. Demokrasi, insan

haklar› ve hukukun üstünlü¤ü
normlar›n› kitap donan›m›ndan
yoksun kalarak gerçeklefltireme-
yiz, Unutulmamal›d›r ki kal›c› olan
bütün kazan›mlar kitab›n sa¤lad›-
¤› kazan›mlard›r ve etkili olan bü-
tün izler kitap izidir.

Bu kutsal ayda ve bu nezih or-
tamda, böylesine anlaml› bir etkin-
li¤in gerçeklefltirilmesini gerçekten
heyecan verici buluyorum.
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B
ilimsel temele dayal› ve kali-
teli hizmet vermeyi amaçla-
yan, “Ça¤dafl Hizmet - Ça¤-

dafl Teknoloji” slogan›yla yola ç›kan,
günümüz bilgi ça¤›n›n gere¤i olan
ileri teknoloji ve kaliteli hizmetiyle
dikkatleri üzerine çeken Türkiye Di-
yanet Vakf› 29 May›s Hastanesi %
100 koflulsuz hasta memnuniyetini
sa¤lamay› kendine hedef seçmifltir.

Tüm uzmanl›k dallar›nda hizmet
veren 29 May›s Hastanesi, poliklinik
hizmetlerindeki kalite anlay›fl›n›, ya-
tan hastalar›na befl y›ld›zl› otel kon-
foru ile sunmaktad›r.

Hastane, gerek hasta portföyü-
nün geniflli¤i (Emekli Sand›¤›, SSK,
Ba¤kur, 40’›n üzerinde anlaflmal›
kurum) bak›m›ndan, gerekse vak›f
hastaneleri olarak de¤erlendirilme-
ye al›nd›¤›nda ISO 9001:2000 Bel-
gesini alan ilk hastane olmufltur.

29 May›s Hastanesi sa¤l›k hiz-
meti konusu itibariyle, sürekli gelifl-
me ve mükemmellik aray›fl› içinde-
dir. Hasta beklentileri de mükem-
mele ulaflma yönündeki çabalar›
desteklemektedir.

Hastan›n t›bbi ihtiyaçlar›n›n gü-
nün koflullar›na uygun teknoloji ile
bilimsel normlarda karfl›lanmas›,
kazand›¤› sa¤l›¤›n› korumas› için
gerekli bilgilendirmenin yap›lmas›
ve hastanelerde sunulan t›bbi ve
yatakl› tedavi hizmetlerinden has-
talar›n ve hasta yak›nlar›n›n mem-
nuniyetinin sa¤lanmas› sa¤l›k hiz-

metlerinde mükemmellik için ge-
rekli flartt›r.

Hasta ve hasta yak›nlar›na onla-
r›n beklentilerinin de ötesinde kali-
teli ve yüksek standartl› sa¤l›k hiz-
metini en ekonomik flekilde sunabil-
mek için hastanelerin yönetim mo-
delleri de mükemmele ulaflma yö-
nünde sürekli gelifltirilmektedir.

Hastane yönetimi konusunda en
ça¤dafl model toplam kalite yöneti-
mi, hem sa¤l›k hizmetini sunanlar›n
hem de hastalar›n ve hasta yak›nla-
r›n›n memnuniyetini sa¤layacak fle-
kilde sa¤l›k hizmeti kalitesinin sü-
rekli gelifltirilmesini amaçlayan bir
yönetim felsefesidir.

Kurum olarak 29 May›s Hasta-
nesi’nin bütün birimlerinde, “koflul-
suz hasta memnuniyeti” olarak ka-
bul edilen “mükemmellik” ve “yük-
sek kalite”ye ulaflma, hastanenin
kendisine seçti¤i en önemli hedef-
dir. Bu hedefi gerçeklefltirmek için
hizmet verdi¤i alanlarda
sürekli geliflmeyi

sa¤layarak hastalar›n beklentilerini
karfl›lamak ve onlar›n sa¤l›k sorunla-
r›n› çözmek için t›p teknolojisinin en
geliflmifl araç ve gereçlerini kullana-
rak, konusunda uzman doktor ve
personel ile hastalara sevgi ve sayg›-
ya dayal› bir hizmet vermeyi ana
görev olarak görmektedir.

Kuruldu¤u günden bugüne sa¤l›k
sektöründe yüksek standartta hiz-
met verme çal›flmalar›n› sürdüren
Türkiye Diyanet Vakf› 29 May›s ‹stan-
bul Hastanesi 12.09.2002 tarihinde
ÖQS-EN-ISO 9001:2000 sertifikas›n›
alarak, verdi¤i hizmetin kalitesini bel-
gelemifltir.

Her hastaya sayg› ve özenle
davranarak yüksek standattaki hiz-
metini kesintisiz flekilde sür-
dürece¤ini belirten Türkiye Diyanet
Vakf› 29 Mayas Hastanesinin, hasta
memnuniyeti ve personel mutlulu¤u

her zaman hedefi
olacakt›r.
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Camiler
Haftas›
Camiler
Haftas›

Allah’›n mescitlerini ancak Allah’a ve
ahiret gününe imân eden,
namaz› dosdo¤ru k›lan,
zekat› veren ve Allah’tan baflkas›ndan
korkmayan kimseler imar eder.
(Tevbe 18)

Allah’›n mescitlerini ancak Allah’a ve
ahiret gününe imân eden,
namaz› dosdo¤ru k›lan,
zekat› veren ve Allah’tan baflkas›ndan
korkmayan kimseler imar eder.
(Tevbe 18)



‹
slâm toplumunun ayr›lmaz bir
parças› olan camiler, müslüman-
lar›n inan›fl ve yaflay›fllar›na, ahlâk

ve adetlerine yön veren, toplumu-
muzda birlik ve beraberli¤i, huzur ve
sükunu temin eden tevcih mekaniz-
mas› rolünü ifa etmektedir. ‹slâm
kültür ve medeniyetinin geliflmesin-
de de çok önemli rolü bulunan cami-
lerin fonksiyonlar›n› anlatmak, cami-
lerin onar›m›n›, bak›m›n›, genel bir
temizli¤ini yapt›rmak ve camilerin
toplum hayat›ndaki yerini, önemini
toplant›larla, sempozyumlarla, kon-
feranslarla halka duyurmak amac›y-
la Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z tara-
f›ndan 1986 y›l›ndan itibaren her y›l
ekim ay›n›n ilk haftas› Camiler Haf-
tas› olarak kutlanmaktad›r.

Camiler Haftas›’n›n 17. si Kocate-
pe Camii Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen bir törenle kutland›. Törene
Devlet Eski Bakan› M.Zeki Sezer, Sa-
adet Partisi Genel Baflkan› Recai Ku-
tan, Diyanet ‹flleri Baflkan› Mehmet

Nuri Y›lmaz, milletvekilleri, siyasi parti
temsilcileri ve kalabal›k bir topluluk
kat›ld›.

Toplant›da Mehmet Nuri Y›lmaz
ve Zeki Sezer birer konuflma yapt›lar.

Mehmet Nuri Y›lmaz
Diyanet ‹flleri Baflkan›

Baflkanl›¤›m›z, insanlar›m›z›n ca-
mi ve mescidlere olan ilgisini art›r-
mak, yaflamlar›ndaki yerlerini daha
belirgin hale getirmek ve gelecek
nesillerimizin zihinlerine mabet fik-
rini yerlefltirmek için, 1986 y›l›ndan
beri her y›l Ekim ay›n›n ilk haftas›n›
“Camiler Haftas›” olarak kutlamay›
bir gelenek haline getirmifltir.

Ülkemiz ve aziz milletimiz için ya-
p›lan bu anlaml› faaliyet, vatandafllar›-
m›z›n bir taraftan mabet anlay›fllar›n›
sorgulamalar›na, di¤er taraftan da
camileri amac›na uygun olarak imar
etme ve kullanma bilincini kazanma-
lar›na yard›mc› olacakt›r. Hafta bo-

yunca yurtiçi ve yurtd›fl›nda din gö-
revlilerimiz, camilerimizin dini ve sos-
yal içerikli fonksiyonlar›n› milletimize
anlatacak ve toplumumuz, mabetle-
rimizin dini ve toplumsal yönünü da-
ha iyi anlama f›rsat›n› bulacaklard›r.

Kur’an-› Kerim’in ifadesine göre
yeryüzünde üç kutsal mescid vard›r.
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Bunlar; namazlarda yöneldi¤imiz
ve hidayet kayna¤› Mescid-i Haram,
çevresi mübarek k›l›nan Mescid-i
Aksa ve takva üzere infla edilen
Mescid-i Nebevi’dir. Bu üç mekan,
bütün insanl›¤›n ortak de¤eridir. O
ulvi mekanlardan yükselen davet,
dün oldu¤u gibi bugün de, yar›n da,
bütün insanlara olacakt›r.

Temiz olmak kayd›yla bütün yer-
yüzünü Allah’a ibadet için elveriflli
mekan olarak kabul eden ‹slam,
toplu halde yap›lan ibadetlere ve
ibadet edilen mekanlara önem ver-
mifltir. Bulunduklar› bölgelerde her-
biri, adeta Kabe’nin bir flubesi konu-
munda hizmet veren camilerimizin
anlam› ve kudsiyeti, sosyal hayat
aç›s›ndan icra etti¤i fonksiyonlardan
kaynaklanmaktad›r.

Temeli samimiyet, gayesi Allah
(c.c)’›n ismini yüceltmek ve insanla-
r›n kaynaflmas›n›, dayan›flmas›n›,
bütünleflmesini ve ayd›nlanmas›n›
sa¤lamak olan bütün camiler Al-

lah’›n evidir. Bu ulvi mekanlar›n
imar› ve ihyas›n›n da “Allah ve ahi-
ret gününe iman eden, namazlar›n›
k›lan, zekatlar›n› veren ve Allah’tan
baflka hiçkimseden çekinmeyen
kimseler” taraf›ndan yap›ld›¤›, yüce
Allah taraf›ndan haber verilmekte-
dir. ‹nsana benlik ve kimlik kazand›-
ran, yarat›c›s›n›n azameti ve yüceli-
¤i karfl›s›nda özünde insan olma de-
¤erini fluur plan›na ç›kararak, Rab-
bine iltica etme ve hak ile temasa
geçme bilincini veren bu de¤erli
mekanlar, bizim için deyim yerinde
ise birer s›¤›nakt›r.

Hz. Peygamberin “fiüphesiz be-
dende bir et parças› vard›r ki, o iyi
olursa bütün beden iyi olur, o bozuk
olursa bütün beden de bozuk olur,
bilin ki o da kalptir” fleklindeki mefl-
hur hadisiyle ortaya koydu¤u kal-
bin, insandaki merkezi konumu ne
ise, bireysel ve toplumsal yaflam›-
m›z bak›m›ndan camilerimizin ko-
numu da odur.

Camiler

birbirimizin

yüzüne bakmaks›z›n

sadece namaz k›l›n›p,

ç›k›l›p gidilen yerler de¤il,

ibadetle beraber din ve

dünyam›z için

yap›lmas› gerekenlerin

düflünülüp konufluldu¤u

yerler olarak görülmelidir.
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Camiler bulunduklar› bölgelerin
manevi sigortalar›d›r. ‹nsanlar› uyar-
maya fecirle bafllarlar. Bu uyar›, ge-
cenin alaca karanl›¤›na kadar sürüp
gider. Onlar›n ça¤r›s› her zaman ila-
hi ve insani olan›d›r. Semaya yönel-
mifl zarif minare ve kubbeler de bi-
ze, hep ilahi -aflk›n- olan› iflaret
eder. Ahmet Haflim’in ifadesiyle bü-
tün mabetlerin içinde güneflten ilk
›fl›k alan, camilerdir. Onlar›n hedefi
elbette ›fl›¤› almak de¤il, ayn› za-
manda, onun ›fl›¤›ndan insanlar› er-
kenden haberdar etmektir.

Camiler, ‹slam toplumlar›n›n
simgeleridir. Bir beldenin ‹slam bel-
desi oldu¤unun en güzel kan›t›, gök-
lere yükselen minaresi ve ezan› ile
camilerdir. Camiler, flehirlerin mi-
mari esteti¤ine de önemli ölçüde
güzellikler katan eserlerdir. Hz. Pey-
gamber bir hadis-i flerifte “Allah’a
göre bir beldenin en güzel ve en ha-
y›rl› yeri, o beldenin mescidleridir”
buyurmufltur.

Bir belde için dini ve sosyal fonk-
siyonlar› aç›s›ndan hayati önem tafl›-
yan mabetlerimizin inflas›, bak›m› ve
kullan›m›n›n önemi her geçen gün
daha iyi anlafl›lmaktad›r. Bilindi¤i gi-

bi camiler birbirimizin yüzüne bak-
maks›z›n sadece namaz k›l›n›p, ç›k›-
l›p gidilen yerler de¤il, ibadetle bera-
ber din ve dünyam›z için yap›lmas›
gerekenlerin düflünülüp konufluldu-
¤u yerler olarak görülmelidir.

Bu itibarla, bir gerçe¤i görmek
ve ifade etmek gerekirse, bugün va-
tandafllar›m›z taraf›ndan gerçek ih-
tiyaç olup olmad›¤› detayl› bir flekil-
de belirlenmeden, sosyal aktivitele-
re cevap verecek flekilde planlanma-
dan, estetik ölçüleri dikkate alma-
dan infla edilen birçok camimiz, sa-
dece namaz k›lmak için kullan›lmak-
tad›r. Camilerimizin bu durumlara
düflmesine, gönlümüz asla raz› ol-
mamaktad›r. Baflkanl›k olarak, mev-
cut camilerimizi daha aktif hale ge-
tirmeye ve yeni infla edilecek olanla-
r›n, çok ifllevli model camiler olmas›-
na önem veriyoruz.

Camilerde ö¤retilen ilahi kaynak-
l› hizmet ve bilgiler, her gün tekrar-
lanan ilahi mesajla gönlümüze f›s›l-
danan manevi duygular, bize ça¤dafl
hastal›klar›n kayna¤› olarak görü-
nen; h›rs, kin, haset, kanatsizlik,
utanmazl›k, sömürme, israf, boyun
e¤dirme ve yok etme gibi negatif
duygulardan uzak kalmay› en mü-
kerrem varl›k olarak, olmam›z ge-
rekti¤i gibi var olmay› ö¤retmeyi he-
deflemektedir.

Aç insanla tok insan› yan yana
birbirinden habersiz yaflatan global
ölçekli zafiyetin tersine, cami e¤itim
ve terbiyesi, bizi evrensel birlikteki
ve sorumluluk hissi ile donatmakta,
bir birinin durumlar›ndan haberder
insanlar olmay› ö¤retmekte, ya hep
aç, ya hep tok olma zihniyetini ka-
zand›rmaktad›r.

Biz Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ola-
rak, camilerimizde müftü, vaiz ve
imam-hatiplerimiz vas›tas›yla, hutbe-
ler, vaazlar, konferanslar, cami ders-
leri vererek vatandafllar›m›za sa¤lam
kaynaklardaki bilgileri ulaflt›rmaya
çal›fl›yoruz. Bu itibarla, bütün vatan-
dafllar›m›za dini konularda camilerde
sunulan bu hizmetlerden faydalan-
malar› tavsiyesinde bulunuyoruz.

Cami hizmetlerinde, özellikle cu-
ma ve bayram günlerinde okunan
hutbeler, toplumumuzu dini konu-
larda ayd›nlatma aç›s›ndan büyük
önem arz etmektedir. Görevliler ta-
raf›ndan cemaate sunulan hutbele-
rin, Kur’an ve sünnet ›fl›¤›nda ak›l ve
mant›k çizgisinde kalarak her za-
man ‹slam’›n, ülkemizin ve ülkemi-
zin insanlar›n›n menfaatini gözeterek 
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Uzun zamandan beri için için

bizi bitiren tembellik,

durgunluk, anlams›z-yersiz

ve faydas›z çekiflmeler,

sosyal hayat›m›zdaki köksüz

ve çarp›k geliflmeler,

kimli¤imizi ve benli¤imizi

korkunç bir flekilde etkileyerek

kültürel bir erozyonu bafllatt›.

Bu erozyonun

durdurulmas›n›n yolu,

insanlar›n davran›fl

kal›plar›n› derinden etkileme

gücüne sahip olan dinin,

do¤ru sunulmas›ndan

geçmektedir.



arz edilmesi çok önemlidir. Bu se-
beple hutbeler, Baflkanl›¤›m›z mer-
kezinde görev yapan, dini yüksek
ö¤renim görmüfl, akademik çal›fl-
malar gerçeklefltirmifl uzman perso-
nel taraf›ndan haz›rlanmakta, ülke
genelinde bütün camilerimizde oku-
tulmaktad›r.

Bu hizmetlere toplum olarak çok
ihtiyac›m›z vard›r. Uzun zamandan

beri için için bizi bitiren tembellik,
durgunluk, anlams›z-yersiz ve fay-
das›z çekiflmeler, sosyal hayat›m›z-
daki köksüz ve çarp›k geliflmeler,
kimli¤imizi ve benli¤imizi korkunç
bir flekilde etkileyerek kültürel bir
erozyonu bafllatt›. Bu erozyonun
durdurulmas›n›n yolu, insanlar›n
davran›fl kal›plar›n› derinden etkile-
me gücüne sahip olan dinin, do¤ru
sunulmas›ndan geçmektedir.

Baflkanl›k olarak camilerimizde
bafllatt›¤›m›z ve önemle üzerinde
durarak güzel sonuçlar elde etti¤i-
miz bir faaliyetimiz de, merkezi
ezan uygulamas›d›r. Bilindi¤i üzere
ezan, ibadet vaktinin geldi¤ini bildi-
ren, laf›z ve anlam bak›m›ndan gö-
nülleri ve zihinleri etkileyen, tevhid
inanc›n›n ilahi anlam›n› tafl›yan, yer-
yüzünden en anlaml› bir flekilde yük-
selen ‹slam dininin sembollerinden
biridir. Önemine binaen ezan›n kula-
¤a hofl gelecek bir sesle okunmas›
önem arz etmektedir.

Baflkanl›¤›m›z, din hizmetlerinin
her alan›nda oldu¤u gibi ezan okun-
mas› ile ilgili olarak da müezzinleri-
miz için, ezan› güzel okuma kurslar›
düzenlemifl, hemen hemen bütün
müezzinler ve imamlar›n ço¤u bu
kurslardan geçirilmifltir. ‹nsanlar›m›-
za güzel ezan sesini dinletmek için
bir tedbir olarak merkezi ezan siste-
mine geçilmesini faydal› gördük ve
uygulamada çok güzel neticeler al-
d›k. Bu uygulama halen yaklafl›k 40
ilimizde baflar› ile uygulanmaktad›r.

Zaman zaman kamuoyu önünde
yap›lan ezan›n lafz›, okunuflu ve dili
ile ilgili tart›flmalar›; faydas›z, yersiz
ve anlams›z buldu¤umu huzurlar›-
n›zda ifade etmek istiyorum. Çünkü
ezan, bu milletin dokusuna do¤al
haliyle ifllemifl ve bu millet, her za-
man ve her yerde ezan›n do¤al ha-
liyle okunmas›n› arzu etmektedir.
‹stiklal marfl›m›z›n flairi merhum
Mehmet Akif de; “Bu ezanlar ki fle-
hadetleri dinin temeli / Ebediyyen
yurdumun üstünde benim inlemeli”
m›sralar› ile bu gerçe¤e iflaret et-
mektedir.

Di¤er yandan ‹stanbul’da yapm›fl
oldu¤umuz “Güncel Dini Meseleler Bi-
rinci ‹stiflare Toplant›s›’nda, kamu-
oyunda tart›fl›lan ço¤u dini meselele-
rin, sahas›nda uzman seçkin ilim
adamlar›m›zla detayl› bir flekilde üze-
rinde durularak bir sonuca ba¤lan-
mas›na ve bir sonuç bildirgesi ile ka-
muoyuna aç›klanmas›na ra¤men, ha-
la ayn› meselelerin tekrar tekrar gün-
deme gelmesinin halk›m›z›n vicdan›n-
da derin yaralar açt›¤›na inan›yorum.

Milli ve manevi de¤erlerimizi ve
toplumumuzu korumak için en
önemli s›n›rlardan biri olan camileri-
mizin, ifllevlerini her zaman daha iyi
sürdürebilmesi, bizim çal›flmalar›-
m›za ba¤l›d›r. Camilerimizin ifllevle-
rini sürdürememesi durumunda
toplumun, her türlü kaos ve bunal›-
m›n girdab›na sürüklenme tehlikesi
ile karfl› karfl›ya kalaca¤› gerçe¤i
unutulmamal›d›r.

Camilerin fonksiyonsuz hale dö-
nüflmemesi için, cami görevlilerine
ve din adamlar›na büyük sorumlu-
luklar düflmektedir. Görevlilerimiz,
çileler ve büyük özveriler pahas›na
da olsa, camilerin var oluflumumuza
kazand›rd›¤› bu madde ve madde
ötesi boyutlar›, herkese ulaflt›rmay›
kendilerine fliar edinmelidir. Cami
atmosferinden yeterince yararlan-
ma f›rsat› bulamam›fl, oradaki gü-
zellikleri tadamam›fl kimselerin, bu
güzellikten faydalanmalar›na özen
gösterilmelidir.

Cami görevlilerimizi; gönülleri fe-
rahlatan, telkinleri ile insanlar› hayra,
iyili¤e ve güzele do¤ru harekete geçi-
ren fikir, bilgi ve yaflant›s›yla örnek
gösterilen, kendisini ve yaflad›¤› top-
lumu tan›yan imkan ve s›n›rlar›n›n
fark›nda olan, olay ve olgular› do¤ru
tahlil edebilen, hepsinden de önemli-
si yüzünden tebessümü hiçbir za-
man eksik etmeyen, gerekti¤inde
gönüllerde heybet ve tazim uyand›ra-
cak kimseler olarak görmek istiyoruz.

Bütün bu verilen bilgiler çerçeve-
sinde, Baflkanl›¤›m›z›n camiler haf-
tas› düzenleme karar›n›n ne kadar
isabetli oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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M.Zeki SEZER
Devlet Eski Bakan›

Camiler, ibadetin yan›nda birara-
ya gelinen, bar›fl, sevgi, hoflgörü or-
tam›n›n oluflturuldu¤u, befleri müna-
sebetlerin gelifltirildi¤i mekanlard›r.
Ülkemizde camiler devlet-millet iflbir-
li¤inin en güzel örnekleridir.

Her mahalle, her köyde cami ve
yetiflmifl din görevlilerinin bulundu-
rulmas› di¤er bütün uluslardan farkl›
olarak Türk devletinin, milletinin bü-
yük bir özverisidir. Bu gereklidir ve
büyük bir özveriyle de gerçeklefltiril-
meye çal›fl›lmaktad›r.

Her mahallede, her köyde bir ca-
mi ve din görevlisi bulundurmak der-
ken, flu anda bir çok camimizde
imam aç›¤›m›z›n da oldu¤unun bilin-
cindeyim. Ama bu aç›klar› gidermek
için çal›flmalar sürdürülmektedir. Bu
konuda devlet kurumlar› aras›nda ça-
l›flmalar sürdürülmektedir.

Camiler çok önemli mekanlar,
ibadet edilen yerler ama tarihi eser
niteli¤inde çok önemli camilerimizin
oldu¤unu, bunlar› da gözbebe¤imiz
gibi korumam›z gerekti¤ini hepimiz
san›r›m de¤erlendiriyoruz. Tabi bunu
söylerken geçmiflimizde büyük eser-
ler vermifl olan büyük usta rahmetli
Mimar Sinan’› anmadan geçmek ol-
maz. Bu gün de dünyan›n her yerin-
de ülkemizde hem sanat eseri anla-

m›nda, hem de ibadetlerin yerine ge-
tirilece¤i mekanlar olarak çok güzel
camiler yapan mimarlar›m›z, görevli-
lerimiz var, onlar› da kutluyorum.

Ülkemizde her köye, her mahalle-
ye cami ve din görevlisi ulaflt›r›lmas›,
büyük önder Atatürk’ün önderli¤inde
kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti dö-
neminde gerçeklefltirilebilmifltir. Yani
laiklikle birlikte dini hizmetlerin yay-
g›nlaflt›r›lmas› da sa¤lanabilmifltir di-
ye düflünüyorum. Dinin siyasal etkile-
re aç›k olmas› en baflta dinimize za-
rar vermektedir diye düflünüyorum.
E¤er din siyasi etkilere aç›k olursa, si-
yasi ç›kar hesaplar›na alet edilme ola-
na¤› do¤ar ki, o da dinin yozlaflmas›-
na ve zarar görmesine neden olur.

Bunun önüne geçmek için din ve
siyaset ile devlet ifllerinin birbirine ka-
r›flt›r›lmamas› en gerçekçi yoldur.
Gerçekten birlik, beraberlik dini olan
dinimizi korumak için, siyasi ç›karlara
alet edilmemesi çok önemlidir diye
düflünüyorum.

‹slam dini di¤er bütün dinlerden
daha çok laikli¤e yak›n, laikli¤i seve-
cek bir dindir. Çünkü ‹slam’da Al-

lah’la kul aras›na hiçbir kifli ve kurum
girmemektedir. Bu da ‹slam’›n laikli-
¤e ne kadar yak›n oldu¤unun bir gös-
tergesidir.

Cami yap›m›nda da dikkatli olmak
gerekiyor, israfa kaçmamak gereki-
yor. Cemaatsiz cami de¤il, içi doldu-
rulan camilere ihtiyac›m›z var. Bir
bölgede cami yetersizli¤i varken bir
baflka bölgede çok fazla say›da cami
olmas› da israftan baflka birfley de¤il-
dir diye düflünüyorum. Ama Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›m›z bu konuda üzeri-
ne düfleni zaten yap›yor.

Büyük Atatürk’ün de özellikle Kur-
tulufl Savafl› döneminde camilerimiz-
de verdi¤i hutbelerde, yapt›¤› söylev-
lerde camilere verdi¤i önemi hat›rla-
tarak sözlerimi sona erdirmek istiyo-
rum. Büyük Atatürk özellikle Kurtulufl
Savafl› döneminde birli¤imizin, bera-
berli¤imizin, kurtuluflumuzun temel
tafllar›ndan olarak camilerimizi ve
içindeki cemaatimizi göstermifltir.
Kendisini de rahmetle an›yorum.

Cami yap›m›nda, korunmas›nda,
gelifltirilmesinde katk›s› olan herkese
flükranlar›m› sunuyorum.
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encap eyaletinin Keflmir s›-
n›r› yak›n›ndaki Siyâkût
flehrinde   dünyaya   geldi. 

Do¤um tarihi konusunda farkl› bilgi-
ler verilmekle birlikte kendisi doktora
tezinde 8 Kas›m 1877’de do¤du¤unu
kaydetmifltir. Sûfîmeflrep bir zat olan
babas› Nûr Muhammed ve annesi
‹mam Bîbî onun dinî flahsiyetinin ge-
liflmesinde önemli ölçüde etkili ol-
mufltur. ‹lk ve orta ö¤renimini Siyâ-
kût’ta gördü; 1895’te Lahor’da Hü-
kümet Koleji’nde felsefe ve hukuk
a¤›rl›kl› dersler ald›. Yetiflme ça¤›nda
‹kbal üzerinde iki flahsiyetin kal›c› te-
sirler b›rakt›¤› bilinmektedir. Bunlar-
dan ilki, çocukluktan itibaren ilmin-
den ve irflad›ndan yararland›¤› Mevlâ-
nâ Mîr Hasan, di¤eri hocas› Thomas
Arnold’dur. Arnold, ‹kbal’in yetene¤i-
ni farkederek Cambridge Üniversite-
si’ne gitmesini sa¤lam›flt›r (1905).

‹kbal özellikle Mc Taggart’›n yö-
netiminde felsefe çal›flmalar› yapt›.
1907’de Cambridge’deki ö¤renimini
tamamlad›ktan sonra Münih’e gitti
ve orada Fritz Hommel’in yöneti-
minde tamamlad›¤› The Develop-
ment Of Metaphysics in Persia adl›
çal›flmas›yla felsefe doktoru oldu.

‹slâm dünyas›n›n içinde bulun-
du¤u durum ‹kbal’i de ‹slâm millet-
lerinin bir rönesans gerçeklefltirme-
si gerekti¤i fikrine yöneltti. 1922’de
‹ngiliz yönetimi taraf›ndan kendisi-
ne “sir” ünvan› verilmiflse de bu ün-
van› kullanmad›. 1926-1929 y›llar›
aras›nda Pencap Yasama Konseyi
üyeli¤inde bulundu. 1928-1929’da
Madras, Haydarâbâd ve Aligarh üni-
versitelerinde ‹slâm düflüncesinin
yeniden kurulmas› üzerine konfe-
ranslar verdi. 1930’da Allahâbâd’da
gerçeklefltirilen Hindistan Müslü-
manlar› Birli¤i’nin y›ll›k toplant›s›na
baflkanl›k etti. Ba¤›ms›z Pakistan
Devleti’nin kuruluflu yönünde ilk cid-
di ad›m, ‹kbal’in bu toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›nda ortaya koydu¤u dü-
flüncelerle at›ld›. 1931 y›l›nda yap›-
lan II. Milletleraras› ‹slâm Konferan-
s›’nda Dünya ‹slâm Kongresi’nin
baflkan yard›mc›l›¤›na getirildi.

‹kbal 1934’te g›rtlak kanserine
yakaland› ve sesini kaybetti. Daha

sonra gözleri de iyice zay›flad›, mad-
dî problemler yaflamaya bafllad›.
Buna ra¤men gerek halk›n›n gerek-
se ‹slâm âleminin meseleleri ve ge-
lece¤iyle ilgisini devam ettirdi.
1937’de, ülkesindeki Müslüman
halk›n en büyük lideri olarak gördü-
¤ü Muhammed Ali Cinnah’a, Hindis-
tan müslümanlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›
ve güvenli¤i hususunda görüfllerini
içeren bir mektup yazd›. 21 Nisan
1938’de vefat etti ve Lahor’daki
Mescid-i fiâhî’nin minaresi dibine
defnedildi. Üç evlilik yapan Muham-
med ‹kbal’in ikinci evlili¤inden olan
o¤lu Câvid ‹kbal, babas›n›n eserleri-
ni ve düflüncelerini tan›tma yönün-
de önemli çal›flmalar yapm›flt›r.

Edebi Yönü : ‹kbal genç yaflta
bir flair olarak ülkesinde ad›n› du-
yurmay› baflard›. “Himalaya”, “Ök-
süzün Feryad›”, “Kandil ve Kelebek”,
“Terâne-i Hindi” gibi manzumelerin
de içinde bulundu¤u ço¤u gazel tar-
z›ndaki lirik fliirlerinin temel konusu
tabiat›, insan› ve tarihiyle Hindis-
tan’d›r. Bundan dolay›, vatan sever
bir ruh tafl›yan fliirler Müslümanlar
kadar di¤er Hintliler aras›nda da
büyük ilgi görmüfltür. Edebiyat ten-
kitçileri ‹kbal’in ilk dönemdeki fliirle-
rinde sembolizmin zay›f kald›¤›n›,
flairin bu problemi uzun y›llar sonra
1935’te yazd›¤› Bâl-i Cibrîl ile aflt›¤›-
n› kabul ederler.

‹kbal’in Avrupa’dan ülkesine
dönmesinin ard›ndan yazd›¤› eser-
lerde giderek artan bir yo¤unlukta
dinî ve felsefî konulara girdi¤i görü-
lür. 1911’de kaleme ald›¤› “fiikve”
ve 1912’de yazd›¤› “Cevâb-› fiikve”
bafll›kl› Urduca fliirlerinden sonra
flöhretinin doru¤una 1915’te yay›m-
lad›¤› Esrâr-› Hôdî adl› uzun mersi-
yesiyle ulaflm›fl, bunu Rumûz-i bî-
Hôdî takip etmifltir. Mevlânâ Celâ-
leddîn-i Rûmî hayranl›¤›n›n sonucu
olarak Mesnevî-i Ma-nevî tarz›nda
Farsça kaleme ald›¤› her iki eserde
de felsefî konular› ifllemesine ra¤-
men duygu yo¤unlu¤unu korumay›
baflarm›flt›r. ‹kbal’in Farsça’ya yö-
nelmesi, hem kendisine daha çok
okuyucuya hitap etme imkân› veri-
yor hem de onu köklü bir gelenekle
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bütünlefltiriyordu. ‹kbal’in, Goet-
he’nin divan›na (West-oestlicher Di-
van) bir mukabele say›lan Peyâm-›
Meflr›k adl› manzumesinde yeniden
lirizme döndü¤ü görülür. 1927’de
yazd›¤› Câvidnâme ise onun flahese-
ri say›l›r; Farsça olan eser bir tür
manzum dramd›r.

‹kbal fliirde aç›k seçikli¤in flart
olmad›¤›n›, hatta fliirdeki mu¤lak
unsurlar›n duygu dünyas›n› etkile-
mede yararl› olabilece¤ini söyler.
Fakat onun sanat anlay›fl›n› “fonksi-
yonalizm” fleklinde nitelemek müm-
kündür. ‹kbal sanat sanat içindir
anlay›fl›n› benimsemez. Sanat insa-
na ve topluma hayat vermeli, benli-
¤i güçlendirmeli, Mûsâ’n›n elindeki
asâ gibi bât›l› yok edip gerçe¤i orta-
ya ç›karmal›d›r (The Rod of Moses,
s. 60, 73). Onun fliirinin bir tek te-
mel hedefi vard›r: Müslümanlara,
gerek fert gerekse ümmet olarak
kendi kifliliklerini gelifltirip güçlerini
yeniden kazanmalar›n› ö¤retmek.

Bilim, Felsefe ve Din Anlay›fl› :
‹kbal bilim, felsefe ve dini birbiriyle
yak›n iliflki içinde görmüfltür. Bili-
min varl›¤› sonuçlar herkese aç›k ve
do¤rulanabilir niteliktedir. Bilim sa-
yesinde k›smen olaylar› önceden
kestirmek ve kontrol etmek müm-
kündür. Bilimin sürekli geliflmesiyle
insanlar›n görüfllerinde de¤iflmeler
olmakta, bu sayede felsefî ve dinî
düflüncede dâimî bir yeniden kuru-
lufl süreci yaflanmaktad›r.

‹kbal’e göre din de felsefenin
araflt›rma alan›na girmekle birlikte
felsefe din hakk›nda hüküm verirken
onun merkezî yerini kabullenmek ve
düflünceye dayal› terkip sürecindeki
fonksiyonunu görmek zorundad›r.
Aklî ve fikrî bak›fl tarz›na s›ms›k› sa-
r›lan felsefe, tecrübenin bütün zen-
ginli¤ini bir sistem içine oturtmaya
çal›fl›rken kavram dünyas›n›n ötesi-
ne geçmek istemedi¤i için gerçe¤e
uzaktan bakar. din ise gerçe¤i âdeta
içimizde eritecek hale getirme gücü
kazand›r›r. Son tahlilde felsefe bir
teori, din ise bir hayatt›r.

Bilim ve felsefeden farkl› olarak
din gerçe¤in tamam›n› anlamak,
yorumlamak ister. Bunda baflar›l›

olabilmek için de beflerî tecrübenin
bütün verilerini birlefltirme ve kay-
naflt›rma görevini üstlenmifltir. Bi-
lim gerçe¤in müflahede edilebilir
yan›n›, din ise bu müflahedelerden
de yararlanarak gerçe¤in özünü ya-
kalamaya çal›fl›r. Dinin yorumlad›¤›
tecrübe alan› (dinî tecrübe) bilimin
hiçbir alan›na yahut verisine indir-
genemez.

Âlem, Zaman ve Mekân Anlay›fl› :
‹kbal sürekli olarak de¤iflen, oluflan
ve büyüyen bir âlem anlay›fl›n› savu-
nur. Tabiat statik de¤il bir olaylar
sistemidir. Âlemin yap›s›nda as›l
olan, klasik felsefenin cevheri de¤il
modern fizi¤in ön planda tuttu¤u
olayd›r. Madde kavram› da yerini ar-
t›k organizm kavram›na b›rakm›flt›r.

‹kbal’in âlem anlay›fl› düflünce
tarihine bir çeflit “ruhanî ço¤ulcu-
luk” olarak geçmifltir. ‹kbal’in âlem
anlay›fl›nda zaman kavram›n›n me-
kân kavram›ndan daha önde olaca¤›
aç›kt›r.

Zaman ve mekân probleminin
çözümü ‹slâm düflünürleri için çok
önemli bir meseleydi. Çünkü bu iki
kavram do¤rudan do¤ruya Allah’›n
faaliyetliyle ilgilidir. Zaman ve me-
kân›n flu veya bu flekilde anlafl›lma-
s›n›n sadece fizikte de¤il ahlâkta ve
dinde de önemli sonuçlar› vard›r.
Meselâ materyalizmin inkâr›, kader
ve hürriyet meselesi gibi konular za-
man ve mekân problemleriyle do¤-
rudan ilgilidir. Ancak hakiki zaman
saat ve dakikaya bölünen zaman
de¤ildir. Hakiki zaman› anlamak için
fluurlu tecrübenin psikolojik tahlilin-
den yola ç›kmak gerekir. ‹kbal’in za-
man konusundaki hassasiyeti bu
kavram›n hürriyet, yarat›c›l›k gibi
baflka kavramlarla ilgisinden ileri
gelmektedir; zaman kavram›n›n
mekândan daha önce gelmesinin
sebebi de budur.

‹nsan ve Toplum Görüflü : ‹kbal
her insan› ba¤›ms›z kimli¤e sahip bir
“ben” olarak görür. Allah ise “mutlak
ben” dir. ‹nsan›n “ben tecrübesi” sü-
rekli de¤iflen bir tecrübedir. Bu de-
¤iflme bir merkez etraf›nda geliflir
ve sonunda organik bir bütünlük
oluflturur. Benin ba¤›ms›zl›¤› onun

baflka benlere kapal› oldu¤u anlam›-
na gelmez. Benli¤in özünü de¤iflmez
bir cevher fleklinde görmek de onu
istikrars›z bir ak›fl olarak tasavvur
etmek de yanl›flt›r. ‹nsan›n gerçek
kiflili¤i bir “fley” de¤il bir “fiil”, bir
“davran›fllar toplam›” d›r. Bu kiflilik
hükümlerinde, gayeli davran›fllar›n-
da, anlama ve takdir etme faaliyet-
lerinde, hayal k›r›kl›klar›nda ve ümit-
sizliklerinde tezahür eder.

Benlik fluurunun en yüksek sevi-
yesindeki insan, bütün yarat›lm›fllar
aras›nda hâlik›n yarat›c› hayat›na
fluurlu bir flekilde ifltirak etmeye
muktedir olan yegâne varl›kt›r.
Âlem insan›n varl›k sahnesine ç›k-
mas›yla ak›l, aflk ve hür iradeye sa-
hip de¤erli bir varl›¤a kavuflmufltur.
Fakat insan›n bu mertebeye erifle-
bilmesi için benli¤i güçlendirici bir
hayat program› izlemesi gerekir.
Ruhanî yüceliflin üç önemli basama-
¤› vard›r. Bunlar ilâhî kanuna tam
itaat ve teslimiyet, nefsin disiplin al-
t›na al›nmas› ve hilâfet (niyâbet-i
ilâhiyye) fleklinde s›ralan›r.

‹kbal’in toplum felsefesi onun
benlik felsefesinin bir devam› mahi-
yetindedir. Ben di¤er benlerin (top-
lum) etkilerine sürekli olarak aç›kt›r.
Bu bak›mdan ahlâkî benlerin vücut
bulmas›nda di¤er benlerin yap›s› bi-
rinci derecede rol oynar. ‹kbal top-
lum konusuna hemen hemen bütün
eserlerinde temas eder. Fakat onun
bu alandaki en önemli eseri Rumûz-
i bî-Hôdî’dir. ‹kbal’in toplum anlay›fl›
temelde Kur’an’›n ve Hz. Peygam-
ber’in hedefledi¤i toplum yap›s›nda
ifadesini bulmaktad›r. Bu yap›n›n
özellikleri tevhid inanc› ve peygam-
berlik çerçevesinde ele al›n›r.

Yeniden Kurulufl : Dinamik ve
organik bir felsefe anlay›fl›na sahip
olan ‹kbal bunun bir gere¤i olarak ‹s-
lâm ülkelerinde fert, toplum, teorik
düflünce gibi alanlarda yeniden ku-
rulufl faaliyetine giriflmenin zorunlu
oldu¤unu düflünür. Çünkü ‹slâm’da
dinî düflünce özellikle son befl as›rda
hareketlili¤ini yitirmifltir. Zaman›-
m›zda gözlenen büyük geliflmeler
karfl›s›nda ‹slâm’da dinî düflüncenin
yeniden  kurulmas›  ertelenemez  bir
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görev haline gelmifltir. Bu görevi ye-
rine getirmenin iki önemli safhas›
vard›r: Geleneksel yap›n›n tahlil ve
tenkidi, tefekkürün geliflmeler ›fl›-
¤›nda yeniden inflas› (The Reconst-
ructian, s. V).

Türkiye ve Türkler’le ‹lgisi : Türk
milletinin yak›n tarihteki s›k›nt›lar›y-
la ilgilenen ‹kbal, bu ilgisini daha
1911’de Trablusgarp Savafl› flehidle-
ri için yazd›¤› fliiriyle terennüm et-
mifltir. Burada ‹kbal, huzuruna ç›k-
t›¤› Hz. Peygamber’in kendisine he-
diye olarak ne getirdi¤ini sormas›
üzerine cennette bile bulunmayan
bir hediye getirdi¤ini söyleyerek
içinde Türk flehidlerinin kan›n›n bu-
lundu¤u flifleyi Resûlullah’a sunar.
‹kbal, sömürgecilik döneminde ba-
¤›ms›zl›¤›n› koruyabilen tek Müslü-
man millet olarak övdü¤ü Türkleri
ayn› zamanda “‹slâm rönesans›n›”
gerçeklefltirebilecek potansiyele sa-
hip olarak da görmektedir. Türkle-
rin gerek ‹slâm tarihindeki rolleri
gerekse Trablusgarp, Balkan, I.
Dünya savafllar› ve Millî Mücade-
le’deki kahramanl›klar› ‹kbal’in hay-
ran oldu¤u ve gelecek için ümit bes-
ledi¤i özelliklerdir. Saltanat›n kald›-
r›l›p hilâfetin ilga edilmesi de ‹kbal
taraf›ndan alk›fllanm›fl ve cesur bir
ictihad olarak ‹slâm dairesinde de-
¤erlendirilmifltir. Ona göre Müslü-
man milletler içinde sadece Türkler
dogmatizm uyufluklu¤undan kurtu-
labilmifl ve entellektüel hürriyet bi-
linciyle kendilerini yenilemek yolun-
da mesafe alm›fllard›r. Ancak ‹kbal,
sonraki y›llarda ortaya ç›kan gelifl-
meleri ve Bat›l›laflma hareketlerini
bir geçifl dönemi zarureti gibi gör-
mek istemiflse de böyle olmad›¤›
neticesine var›nca bunlar› Câvidnâ-
me’de aç›k flekilde elefltirmifl ve
üzüntüsünü dile getirmifltir. ‹kbal’e
göre taklitçi bir anlay›fl içinde Ba-
t›’ya yönelmek kendinden uzaklafl-
makt›r. Bat›’n›n kuvveti e¤lencede
de¤il ilim ve fendedir.

Eserleri :
Manzum Eserleri :
1) ‹srâr-› Hôdî (Lahor 1915).

Farsça bir mesnevi olup ‹kbal’i flöh-
rete kavuflturan eserlerin ilkidir.

2) Rumûz-› bî-Hôdî (Lahor
1918). Bir bak›ma Esrâr-› Hôdî’yi ta-
mamlamak üzere ayn› dilde ve ede-
bî tarzda kaleme al›nan eserde te-
mel konu olarak cemiyet içinde in-
san ele al›nm›fl ve Kur’an’a göre
toplum felsefesi gelifltirilmeye çal›-
fl›lm›flt›r.

3) Peyâm-› Meflrik (Lahor
1923). ‹kbal’in, Goethe’nin divan›na
bir çeflit nazîre olarak kaleme ald›¤›
ve Afganistan Kral› Emânullah
Han’a ithaf etti¤i bu Farsça eser Al-
lah-insan, madde-mâna ve Do¤u-
Bat› iliflkilerine yap›lan bak›fllarla bir
bak›ma aflk ve heyecan yüklü
fiark’›n maddece Garp’a sundu¤u
ana mesaj› terennüm eder.

4) Bang-i Derâ (Lahor 1924).
Daha önce Urduca yaz›lm›fl baz› fliir-
leri de içine almaktad›r. 

5) Zebûr-i Acem (Lahor 1927).
‹ki bölüm halinde düzenlenmifl bu
Farsça eserin ilk bölümünde ço¤u
gazel tarz›nda elli alt› parça, ikinci
bölümünde yetmifl befl parça man-
zume bulunmaktad›r.

6) Câvidnâme (Lahor 1932).
O¤lu Câvid’e nisbetle bu ismi tafl›-
yan ve ‹kbal’in flaheseri say›lan eser
Farsça olup gerçek peflinde koflan
mâneviyat yolcusunun bir tür mira-
c›n› terennüm etmektedir.

7) Bâl-i Cibrîl (Lahor 1935). Ur-
duca olan eserde a¤›rl›kl› olarak dinî
teemmül ve tefekkür, ihya ve ›slah
gibi konular ifllenmifl, ‹kbal’in Endü-
lüs gezisindeki izlenimleri de yer al-
m›flt›r.

8) Pes çi Bâyed Kerd Ey Ak-
vâm-› fiark (Lahor 1936). Dinî-di-
daktik mahiyette k›sa bir farsça
manzume olup düflünürün fakirlik,
hürriyet ve fleriat›n s›rlar› gibi konu-
lardaki görüfllerini kapsar.

9) Müsfür (Lahor 1936). ‹kbal
bu eserinde 1932’de Afganistan’a
yapt›¤› ziyareti, gezdi¤i yerlerdeki
izlenimlerini, duygular›n› terennüm
eder.

10)Darb-› Kelim (Lahor 1937).
Sembolik yan› a¤›r basan ve düflü-
nürün inançs›zl›k, sevgisizlik ve hür-
riyetsizli¤e karfl› mücadelesini yan-
s›t›r.

11)Aragan-i Hicâz (Lahor
1938). ‹kbal’in 1937’de niyet etme-
sine ra¤men hastal›¤› yüzünden
gerçektiremedi¤i hac arzusunu dile
getirdi¤i eser Farsça ve Urduca fliir-
lerden oluflur.

Mensur Eserleri :
1) ‹lm-i ‹ktiflâd (Lahor 1903).

Müellif bu eseri ö¤rencili¤i s›ras›nda
hocas› Sir Thomas Arnold’un teflvi-
kiyle yazm›fl, baz› k›s›mlar›n›n teli-
finde fiiblî Nu’mânî’den de yard›m
alm›flt›r.

2) The Development of Me-
taphysics in Persia (Cambridge
1908). Münih Üniversitesi’nde ta-
mamlad›¤› doktora tezidir.

3) The Reconstruction of Reli-
gios Thought in ‹slam (Lahore
1934). Düflünürün bilim, din, felse-
fe, tasavvuf, iman ve ibadet, insan›n
benli¤i ve özgürlü¤ü, ‹slâm ve aksi-
yon, dünya müslümanlar›n›n duru-
mu gibi konulara dair konferanslar›-
n›n durumu gibi konulara dair kon-
feranslar›ndan oluflan en önemli
eseridir.

4) ‹slam and Ahmadism (Laho-
re 1934, 1976, 1980). Hatm-i nü-
büvvet konusu ve Mirza Gulâm Ah-
med’in peygamberlik iddias›n›n ele
al›n›p tart›fl›ld›¤› bir eser.

Bunlar›n d›fl›nda ‹kbal’in çeflitli
fliirleri, mektup, makale, nutuk,
bildiri, baflkalar›n›n eserlerine yaz-
d›¤› önsöz gibi yaz›lar› yay›mlan-
m›flt›r. Bu arada onun eserlerinde-
ki fliirlerden seçmeler yap›larak
neflredilmifl, ayr›ca Farsça fliir ki-
taplar› Külliyât-› ‹kbâl bafll›¤›yla
(Lahor 1990), Urduca fliir kitaplar›
da ayn› adla (Lahor 1991) bas›l-
m›flt›r.

Muhammed ‹kbal, son dönem
‹slâm düflünürleri aras›nda hakk›n-
da en çok inceleme, araflt›rma ve
yay›n yap›lanlar›n bafl›nda gelir. Ka-
raçi’de bir ‹kbal akademisi kurul-
mufl olup bu akademi 1960’tan iti-
baren Ikbal Review adl› bir dergi ç›-
karmaktad›r. Ayr›ca baflta Pakistan
olmak üzere çeflitli ülkelerde de¤iflik
vesilelerle, özellikle de ‹kbal’in ölüm
y›ldönümü münasebetiyle ilmî top-
lant›lar düzenlenmektedir.
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Namazı kılın,

zekâtı verin,

önceden kendiniz için

yaptığınız her iyiliği

Allah'ın katında bulacaksınız.

Şüphesiz Allah,

yapmakta olduklarınızı

noksansız görür.

(Bakara: 110)
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amazan ay›, bütün
gelenekleriyle ve
özellikleriyle kendine özgü 

bir kültür ortam› oluflturdu¤u için
Müslüman toplumlara damgas›n›
vurmakta, milli bir sosyo-kültürel
yap›laflmay› temsil etmektedir.
Dini duygu ve fluurlar, bu
mevsimde kuvveden fiile
ç›kmakta, ‹slam toplumlar›n›n
mücerretlikte kalan kavram ve
özellikleri müflahhaslaflmakta,
dinamik ve aksiyoner davran›fllar
halinde tezahür etmektedir. Bu
davran›fllar aras›nda sosyal
dayan›flma ile ilgili yard›mlaflma
uygulamalar› baflta gelmektedir.
Zekat ve vak›f gibi sosyal
güvenlikle yak›ndan ilgili iki
müesseseyi bünyesinde
bulunduran ‹slam Dini; aç, fakir
ve muhtaç kiflilerin korunmas›
konusunda en büyük hamleleri
gerçeklefltirmifl olan bir Din'dir.

Bu dinin bir gere¤i olarak;
‹slam toplumlar›nda "Kur'an
Ay›" ve "‹badet mevsimi"
olarak ihya edilen Ramazan Ay›,
içtimai aç›dan önemli
geliflmelerin ve örnek
davran›fllar›n sergilendi¤i bir

kutlu mevsim olarak öne ç›kmaktad›r. Cemaat ve birlik fluuru bu
ayda müflahhas olarak görülmektedir. Gitgide bireyselleflen
toplumsal hayat›m›z›n bu dar kal›plardan s›yr›larak özgeci bir
aç›l›m kazanabilmesi için bu çeflit manevi ortamlara büyük ihtiyaç
duyulmaktad›r.

Bu manevi ortamlar› f›rsat bilen Türkiye Diyanet Vakf›, vak›f
gelene¤inin de bir devam› olarak Ramazan aylar›nda sosyal
aktivitelerini art›rmakta, paylaflmay›, yard›mlaflmay› toplumumuzun
bütün kesimlerine yayg›nlaflt›rmay› gaye edinmektedir.

Özellikle befl y›ld›r eski geleneklerimizi yaflatmak, köklü bir ananenin
devam› olarak, birlikte oruç açmay› ve bu hazz› toplumumuzun de¤iflik
kesimleriyle, çeflitli meslek mensuplar›yla paylaflmas› ve y›llard›r
yard›m paketi ad› alt›nda yard›m ve yoksul vatandafllar›m›z›n ihtiyac›n›
gidermesi bunun bir göstergesidir. 

Türkiye Diyanet Vakf› her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Ramazan ay›
münasebetiyle Kocatepe Camii alt›nda yer alan kapal› ve s›cak bir
mekanda her gün 1500’ün üzerinde vatandafl›m›za iftar yeme¤i verdi.
Toplumumuzun de¤iflik kesimlerine ait bir çok vatandafl›m›z Ramazan
boyunca Vakf›m›z›n bu sofras›nda iftarlar›n› yapt›lar. ‹ftar sofras›na bir
çok vatandafl›m›z da yapt›klar› katk›larla sponsor oldu.

‹ftar saatinde evlerine yetiflemeyen vatandafllar›m›z ile yard›ma
muhtaç vatandafllar›m›z›n Türkiye Diyanet Vakf›’n›n iftar sofras›na
gösterdi¤i ilgi her y›l oldu¤u gibi bu y›l da çok fazla oldu. Her gün
uzun kuyruklar›n olufltu¤u iftar sofras›nda, Üç çeflit yemek ikram
edildi.

Ayd›nl›kevler Körler Okulu’nda ö¤renim gören görme özürlü
ö¤renciler için de önceki y›llarda oldu¤u gibi Ramazan boyunca iftar
yeme¤i ç›karan Türkiye Diyanet Vakf›; fakir ve yard›ma muhtaç
vatandafllar›m›za yard›mda bulunarak, onlar›n s›k›nt›lar›n› bir nebze
olsun gidermek için çeflitli g›da maddelerinden oluflan yard›m paketleri
de da¤›tt›.

R



›llard›r Meflrutiyet Caddesin-
deki tesislerinde baflar›l› hiz-
metlere imza atan Vakf›m›z›n 

Yay›n Matbaac›l›k ve Ticaret ‹flletmesi,
hizmette verimlili¤i art›rmak ve daha
modern mekanlarda hizmet üretmek
amac›yla Ankara-Ostim’deki yeni bina-
s›na tafl›nd›.

‹flletmenin faaliyetleri ve hedefle-
rini ‹flletme Müdürü Ömer Kara flöyle
aç›klad›:

Vakf›m›z›n Yay›n Matbaac›l›k ve
Ticaret ‹flletmesi, kuruldu¤u 1982 y›-
l›ndan bugüne artan bir ivme ile hiz-
met ve faaliyetlerine devam ediyor.

Kuruldu¤u günden bu yana de-
vaml› olarak büyüyen ve geliflen ‹fllet-

memiz farkl› mekânlarda hizmet ve-
ren merkez birimlerini bir çat› alt›n-
da toplamay› hedeflemifltir. Son bir-
kaç y›ld›r devam eden bu çal›flmalar
Genel Müdürlü¤ümüzün ve Mütevel-
li Heyetimizin destekleri ile netice-
lendirilmifltir.

2001 y›l›nda OST‹M Örnek Sanayi
Sitesinde, hizmet binas› ve matbaa
tesisleri olarak kullan›lmak üzere sa-
t›n al›nan bina, hizmete uygun resto-
rasyon ve düzenlemeler yap›larak Ey-
lül 2002 tarihinde hizmete girmifltir.

Hizmet binas›, devaml› geliflen ve
büyüyen ‹flletme faaliyetlerinin 30-40
y›l ileriye hitabeden durumu dikkate
al›narak dizayn edilmifltir. 4.500 m2’lik 
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kullan›m alan›na sahip olan binada,
çal›flma ofisleri, mücellithane ve bas-
k› üniteleri, büyümeye paralel olarak
yeni al›nacak personel, makina ve
teçhizat›n bütün alt yap›lar› tamam-
lanm›flt›r.

En alt katta; bask› makinalar› ve
kal›phane bulunmakta, s›hhi ve genifl
bir ortamda bask› ifllemleri gerçek-
lefltirilmektedir. Bir üst kat mücellit-
hane olarak düzenlenmifl, k›r›m, har-
man, kesim, cilt ve montaj hizmetle-
rine ayr›lm›flt›r. Ara katta dizgi, tas-
hih ve masa üstü yay›nc›l›k takip üni-
tesi; üst katta pazarlama, cenaze hiz-
metleri, ansiklopedi, depo hizmetleri,
revir, mescit ve yemekhane bulun-
maktad›r. En üst katta ise idari bi-

rimler ve muhasebe servisi yer al-
maktad›r. Ayr›ca her katta lavabolar
bulunmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n yay›n
politikas› do¤rultusunda faaliyetlerini
sürdüren ‹flletmenin amac› kitap,
dergi, takvim, broflür ve her türlü ya-
y›n›n dizgi ve bask› iflleri ile bas›l›, ses-
li, görüntülü, dini, ilmi, milli ve kültü-
rel konulardaki yay›nlar›n yurtiçi ve
yurtd›fl›nda da¤›t›m ve sat›fl›n› yap-
mak, yurtiçi ve yurtd›fl›nda fuar, ser-
gi ve panay›r düzenlemek, ‹slâmi ilim
ve sanatlar› ile ilgili kitaplar telif ve
tercüme ettirmek ve yay›nlamak, bu-
nun için yay›nevi ve flubeler açmak,
bu konularda gerçek ve tüzel kiflilerle

iflbirli¤i yaparak ‹flletmenin verimli bir
flekilde çal›flmas›n› sa¤lamakt›r.

Ayr›ca Vakf›m›z›n baz› flirketleri-
nin birlefltirilmesi üzerine daha önce
Divantafl A.fi. taraf›ndan sürdürülen
‹slâm Ansiklopedisi’nin üretim ve pa-
zarlamas› ile yurtd›fl› cenaze nakil hiz-
metleri ve din görevlilerimizin ihtiyac›
olan cübbe ve sar›k üretim, sat›fl ve
da¤›t›m hizmetleri de 01.01.2002 ta-
rihinden itibaren ‹flletmemiz taraf›n-
dan yürütülmeye bafllanm›flt›r.

Yay›n Üretim Faaliyetleri
Mütevelli Heyeti taraf›ndan yap›-

lan ya da yapt›r›lan inceleme sonu-
cunda Vakf›m›z yay›nlar› aras›nda
neflri uygun görülen eserler, bas›m

karar› ile birlikte ‹flletmeye gönderil-
mektedir. Yay›nlanma karar› olan bu
eserlerin bask› haz›rl›klar›n›n tamam›
‹flletmemiz bünyesindeki dizgi, foto-
mekanik ve matbaa tesislerinde ger-
çeklefltirilmektedir.

Yay›nlar›m›z, genelde dini, milli,
edebi, kültürel ve felsefi konulardan
oluflmaktad›r. Aral›k 2002 ay› sonu
itibariyle 323’ü bas›l›, 37’si sesli ve 5’i
görüntülü olmak üzere yay›n say›m›z
365’e ulaflm›flt›r. Bas›l› yay›nlar›m›z
aras›nda 11 adet Almanca, 7 adet ‹n-
gilizce, 1 adet Frans›zca, 1 adet Hol-
landaca ve 7 adet Arapça olmak üze-
re çeflitli yabanc› dillerde neflredilmifl
27 adet eserimiz de mevcuttur. Ayr›ca
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Mütevelli Heyetince yay›nlar›m›z ara-
s›nda neflredilmesine karar verilmifl
olup ‹flletmemize intikal ettirilen
20’den fazla eserin bask› haz›rl›klar›
devam etmektedir.

Bunlar›n yan›nda ‹flletmemizin
matbaa tesislerinde baflta Vak›f Genel
Merkezi ve ba¤l› ‹flletmeler olmak üze-
re, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, di¤er res-
mi kurum ve kurulufllar ile flah›slara ait
kitap, dergi, harita, takvim, broflür vb.
her türlü dizgi ve bask› iflleri de piyasa
flartlar›nda gerçeklefltirilmektedir.

Pazarlama Faaliyetleri
‹flletmemiz bugün itibariyle 15

yay›nevi ve 5 flube ile Türkiye genelin-
de okurlara yerinde ulaflan bir hizmet
vermektedir. Yay›nevlerimiz, baflta
Vakf›m›z ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›-
n›n yay›nlar› olmak üzere Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤›, Türk Ta-
rih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Ata-
türk Araflt›rma Merkezi gibi baz› res-
mi kurum ve kurulufllar›n yay›nlar› ile
özel piyasadan okurlar›n talep etti¤i
çeflitli sosyal ve kültürel yay›nlar›
okurlara sunmaktad›r. Yay›nevlerimiz
ticari amac›n ikinci plânda tutuldu¤u,
hizmeti esas alan bir faaliyeti gerçek-
lefltirmektedir. Bu bak›mdan sat›fla
arz etti¤i her kitab› % 20-25 gibi bir
indirim nispetiyle okurlar›n istifadesi-
ne sunmaktad›r.

‹flletmemiz baflta Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›n›n takvim ve yay›nlar› ol-
mak üzere kendi yay›nlar› ve talep
edilen çeflitli piyasa yay›nlar›n› yurtd›-
fl›na ihraç etmektedir. Aktif ve stra-
tejik önemi olan bu hizmet y›llarca ‹fl-
letmemiz taraf›ndan baflar›yla yürü-
tülmektedir.

Matbaac›l›k Faaliyetleri
1992 y›l›nda kurulan ‹flletmemiz

matbaa tesislerinin kapasitesi çeflitli
y›llarda ilave edilen yeni donan›m ve
makina teçhizat› ile büyütülmüfltür.
Geniflleyen kapasitesi ile matbaam›z;
baflta kendi yay›nlar›m›z olmak üzere
Vak›f Genel Müdürlü¤ü, Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› ve çeflitli resmi kurum ve
kurulufllar›n›n yan› s›ra çeflitli kifli ve
kurulufllardan gelen kitap, dergi, bro-
flür, afifl vb. her türlü bask› talepleri-
ni, dizgi aflamas›ndan bask›s›na ka-
dar gerçeklefltirmektedir.

Matbaa tesislerimizin, yeni maki-
nalar al›nmak suretiyle piyasa ile re-
kabet edebilecek seviyeye ulaflt›r›l-
mas› plânlanm›fl ve bu amaçla Vakf›-
m›z taraf›ndan OST‹M Örnek Sanayi
Sitesinde sat›n al›nan bu bina, ‹fllet-
me merkezi ve matbaa tesisleri ola-
rak çok amaçl› kullan›labilmesi için
belirlenen proje istikametinde gerek-
li tadilatlar yap›lm›flt›r. Böylece ‹fllet-
me merkezi 4.500 m2’lik kullan›m

alan›na sahip müstakil, ön ve arkas›n-
da genifl hareket alan› bulunan bir te-
sise kavuflmufltur.

Daha önce farkl› mekânlarda hiz-
metlerini sürdüren ‹flletme merkezi,
matbaa tesisleri, fotomekanik tesis-
leri ve depo bu yeni hizmet binas›nda
bir çat› alt›nda toplanm›flt›r. ‹flletme-
ye ait bütün birimler ileriye yönelik
geniflleme ve büyüme durumlar› dik-
kate al›narak dizayn edilmifltir. 

‹flletmemizin matbaa tesisleri
1992 y›l›nda faaliyetine bafllamas›na
ra¤men piyasadan ‹flletmemiz mat-
baa tesislerine olan yo¤un talepler
sebebiyle piyasa ile rekabet edebile-
cek flekilde yeni makinalar›n al›nmas›-
na ihtiyaç duyulmufltur.

Bu amaçla ‹flletmemiz, dört rengi
ayn› anda basabilen büyük donan›ml›
bask› makinas› ile birlikte, elektronik
k›r›m ve üç a¤›zl› b›çak sat›n al›nmak
suretiyle tesisler güçlendirilmifltir.
Ankara’daki matbaac›l›k sektöründe-
ki geliflmeleri de yak›ndan takip edil-
mifltir. Ayr›ca, bask› öncesi haz›rl›k
yani masa üstü yay›nc›l›k denilen diz-
gi, film ve montaj ünitesindeki maki-
nalar yenilenerek piyasa flartlar›na
uygun hale getirilmifltir. Böylece hem
ifllerin kaliteli ve seri üretilmesi sa¤-
lanm›fl, hem de ‹flletmeye piyasadan
s›cak finansman girdisi temin edil-
mifltir.
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‹slâm Ansiklopedisi
Divantafl taraf›ndan 25. cilde ka-

dar üretim, da¤›t›m, abone ve pazar-
lama faaliyetleri sürdürülen ‹slâm An-
siklopedisi 2002 y›l› bafl›ndan itibaren
‹flletmemiz taraf›ndan yürütülmeye
bafllanm›flt›r. Bu dönemde 25 ve 26.
ciltlerin abone kampanyalar› ilân edil-
mifl ve halen sürdürülmektedir.

‹slâm Ansiklopedisinin 25. cildi ise
Aral›k ay›n›n bafl›nda ‹flletmemizin
matbaa tesislerinde bas›larak piyasa-
ya sürülmüfltür. Bugüne kadar ‹stan-
bul’da bask›s› gerçeklefltirilen ‹slâm
Ansiklopedisi 25. ciltte oldu¤u gibi
bundan sonra da kendi tesislerimizde
bas›lmaya devam edecektir. Dolay›-
s›yla ‹slâm Ansiklopedisine yeni abo-
ne olmak isteyenlerle, ara ciltleri ek-
sik olan veya ansiklopediyle ilgili her-
hangi bir talepte bulunmak isteyen
okurlar›m›z bundan böyle Yay›n Mat-
baac›l›k ve Ticaret ‹flletmesi ile irtiba-
ta geçmelidirler.

Cenaze Nakil Faaliyetleri
2002 y›l› bafl›ndan itibaren ‹fllet-

memize yeni faaliyetlerin devrini mü-
takip yurtd›fl›nda, özellikle de Avrupa
ülkelerinde yaflayan vatandafllar›m›z-
dan vefat ettiklerinde, ülkemize gön-
derilen cenazelerin havaal›ndan al›n›p
memleketlerine götürülmesi ile ilgili
hizmetler de ‹flletmemiz taraf›ndan

yürütülmeye bafllanm›flt›r. Bu hiz-
metlerimiz de yurtiçinde ve yurtd›fl›n-
da yaflayan vatandafllar›m›z taraf›n-
dan büyük ilgi ve takdirle karfl›lan-
maktad›r.

Cübbe ve Sar›k Faaliyetleri
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› görevlile-

rinden müftü, vaiz ve imam kadro-
sunda görev yapanlar için müftülük-
lerce ihale edilen cübbe ve sar›k sat›-
fl› da 2002 y›l› bafl›ndan itibaren ‹fllet-
memizce gerçeklefltirilmektedir. Bu
hizmetimiz de müftülüklerimiz tara-
f›ndan takdirle karfl›lanmaktad›r.

‹flletmenin Hedefleri
Günden güne büyüyen ve geliflen

Yay›n Matbaac›l›k ve Ticaret ‹flletme-
si, faaliyet alanlar›na giren ve yukar›-
da ifade edilen hizmetlerini daha ka-
liteli, etkin ve verimli hale getirebil-
mesi ve piyasan›n beklentilerine en
üst seviyede cevap verebilmesi için
afla¤›da belirlenen hedefler do¤rultu-
sunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir:

1. Bas›l›, sesli ve görüntülü yay›n
adedini art›rmak,

2. Bas›l› yay›nlarda özellikle ço-
cuklara yönelik yay›nlara a¤›rl›k ver-
mek,

3. Sesli ve görüntülü yay›nlar› CD
ortam›na aktarmak ve bu konuda ye-
ni CD’ler haz›rlatmak,

4. ‹flletmenin önemli s›cak fi-
nansman ihtiyac›n› karfl›layan mat-
baa tesislerini yeni hizmet binas›nda,
yeni makinalar al›nmak suretiyle da-
ha da donan›ml› bir hale getirmek;

a) Tam otomatik yeni bir 4
Renkli Ofset Bask› Makina-
s› sat›n al›nmas›,

b) Büyük trajl› bask›lar için en
az 6 Üniteli VEB-OFSET
Bask› Makinas› sat›n al›n-
mas›,

c) Konver sistemine uygun
tam otomatik Harman
Makinas› sat›n al›nmas›,

d) Dizgi ünitesine yüksek
kapasiteli yeni teknoloji-
ler takip edilerek yeni diz-
gi makinalar›n sat›n al›n-
mas›.

5. Sat›fl ve Pazarlama Birimi ile
Abone Takip Biriminin daha etkili ve
verimli hale getirilmesi, bu amaçla en
k›sa zamanda Internetle sat›fl ifllemi-
nin gerçeklefltirilmesi,

6. ‹flletme merkezi ile taflra bi-
rimlerinin bilgisayar ortam›nda birbi-
rine ba¤lanmas›,

7. ‹flletmenin faaliyetleri ilgili In-
ternet Web sayfas›n›n en k›sa zaman-
da kullan›l›r hale getirilmesi.
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V eda Hutbesi hicri 10. y›lda Hz.
Peygamberin hac farizas›n› ifa
için Mekke’ye gelip, Vedâ Hac-

c› s›ras›nda irad etti¤i hutbelere verilen
bir isimdir. Ancak Veda Hutbesi yaln›z
Arafat’ta irad edilen hutbe olmay›p;
Arafat’ta Arafe günü (Zilhicce’nin 9.
günü), Mina’da bayram›n ilk günü ile
yine Mina’da bayram›n ikinci günü irad
edilen hutbelerin bütünüdür. Bunlar-
dan meflhur olan› Arafat’ta, say›lar› ka-
d›n erkek 140.000’i aflan bir toplulu¤a
irad edilen hutbedir.

Allah Rasûlü (s.a.v.) bu mahfleri
kalabal›kta hutbesine bafllamadan ön-
ce Cerir b. Abdullah vas›tas›yla suku-
neti temin etmifl ve sahabilerden Re-
bi’a b. Ümeyye gibi gür sesli münadiler
görevlendirerek hutbe cümlelerinin
tekrar edilip, uzaklara kadar duyurul-
mas›n› temin etmiflti ki, bu teknik an-
lamda bir bak›ma hoparlör teflkilat›n-
dan yararlanmak demektir. 

Allah Rasûlü hutbesine Allah’a
hamd ve senâdan sonra “Eyyühe’n-
nas! (=Ey insanlar)” nidas›yla baflla-
m›fl ve önce sahabilerin dikkatlerini
çekerek, oradan bütün dünyaya hi-
tap etmifltir.

Bu hutbe, ‹slâm›n temel konular›-
na temas etmesi, cahiliyye âdetlerini
ortadan kald›rmas›, eflitlik, hürriyet,
kan davalar›, fâiz, emanet, özellikle in-
san haklar›, aile hukuku içinde yer alan
kar›-koca haklar›, vasiyet, nesep, zina,
borç ve kefalet gibi hukuki meselelere
yer vermesi aç›s›ndan oldukça önem
tafl›r.

Hz. Peygamberin (s.a.v.) bu hut-
besi, yaln›z müslümanlara okunmufl
s›radan bir hutbe olmay›p, bütün in-
sanlar› kapsayan tarihi bir hutbe ve
bir insan haklar› evrensel beyanna-
mesidir.

Biz burada sözü edilen konular›n
hepsini de¤il, hutbenin insan haklar›
ve aile hukuku ile ilgili yönlerini ele ala-
ca¤›z. fiimdi hutbenin konumuzla ilgili
cümlelerini ele al›p, tahlil etmeye çal›-
flal›m.

Hutbede 7-8 yerde geçen ve prag-
raf bafllar›n› oluflturan “Nas” kelimesi,
bu  hutbenin  veya  bu  beyannamenin

VEDA HUTBES‹’N‹N
‹NSAN HAKLARI YÖNÜNDEN
KISACA TAHL‹L‹*
Doç. Dr. Mehmet fiener



evrensellik yönünü yani bütün insanla-
ra flamil olma özelli¤ini ortaya koyar.

Çünkü bu kelime ile Hz. Peygam-
ber (s.a.v.), sadece huzurundaki müs-
lümanlara de¤il, orada bulunmayan
gayri-müslim; hatta inançs›z, Allah’›
tan›mayan bütün insanlara seslenme-
yi hedeflemifltir. Zira nâs kelimesi
mutlak bir sözcük olup, inanan›, inan-
mayan›; müslimi, gayri müslimi, erke-
¤i kad›n›, orada bulunan›, bulunmaya-
n›; hâs›l› ak›l sahibi bütün mükellefleri
içine almaktad›r.

Hutbede yer alan “Canlar›n›z...(her
türlü tecavüzden korunmufltur)” ifa-
desi, kanlar›n›z yani canlar›n›z mukad-
destir, dokunulmaz demektir. Buna
göre, insan›n yaflama hakk›n›n tabii bir
hak oldu¤unu ve cana dokunman›n,
ona tecavüz etmenin dinen ve huku-
ken yasak ve haram oldu¤u ortaya ç›k-
maktad›r. Zaten ‹slâma göre, haks›z
yere kiflinin hayat›na kastetmek, hayat
hakk›n› elinden almak haramd›r.
Kur’an’da iki yerde: “Hakl› bir sebep ol-
mad›kça Allah’›n haram (yasak) k›ld›¤›
cana k›ymay›n.” buyuruluyor. Ayr›ca
konuyla do¤rudan ilgili birçok hadis de
vard›r. Bu hadisler incelendi¤indebun-
lar›n; zina, k›sas ve irtidad gibi hukuki
sebepler d›fl›nda “Müslümanlar›n kan›-
n› ak›tmak helal de¤il, haramd›r, teca-
vüzden korunmufltur.” noktas›nda bir-
lefltikleri görülür ki, Hz. Peygamber
(s.a.v.) Veda Hutbesindeki hadislerinin
d›fl›nda da bu konuya parmak basa-
rak, bu hususu bir prensip olarak orta-
ya koymufltur. Bu delillere göre intihar
büyük günaht›r ve Allah, koydu¤u hu-
kuki ölçülerin; baflka bir ifade ile devlet
gibi meflru bir otoritenin d›fl›nda, kim-
seye ölüm cezas› ile cezaland›rma yet-
kisi vermemifltir.

“Mallar›n›z... (her türlü tecavüzden
korunmufltur)” ifadesi ise, insanlar›n
mallar›n›n garanti alt›na al›nd›¤›n›,
baflka bir deyiflle insan›n mülkiyet hak-
k› oldu¤unu; kiflinin mülkiyetinde olan
bir fleyin, haks›z yere al›namayaca¤›n›;
ancak mal›n meflru ölçüler dahilinde
elde edilebilece¤ini ortaya koymakta-
d›r. Hz. Peygamber, bu gerçekleri ilk
defa burada söylemifl olmay›p, 23 se-

ne boyunca bunlar› insanl›¤a daha ön-
ce ayetlerle aç›klam›fl, kurallar›n› koy-
mufl ve meflru yollar›n› göstermifltir.
Bu cümleden olarak “Ey iman edenler!
Mallar›n›z› aran›zda haks›zl›kla (haram
yollarla) de¤il, karfl›l›kl› r›za ile yap›lan
ticaretle yeyin” ayeti ile benzer ayetler,
kiflinin mal›na, mülkiyet hakk›na teca-
vüzü yasaklamaktad›r.

“Irz ve namuslar›n›z da her türlü
tecavüzden korunmufltur.” ifadesi de
kiflilerin ›rz ve namusunun muhterem
ve dokunulmaz oldu¤unu kesin çizgi-
lerle belirlemektedir. Buna göre kiflinin
özel hayat›n›n tecessüsü, gizli yönleri-
nin araflt›r›lmas›, aile hayat› ile ilgili s›r-
lar›n iffla edilmesi haram ve yasakt›r.
Kiflinin harîmi anlam›na gelen “harî-
mü’r-racül” diye bir terim vard›r ki bu,
hukuki anlamda bir insan›n korumas›,
himaye etmesi üzerine vacip olan fley
demektir. Baflka bir ifade ile baflkas›-

n›n, kifliye haks›z yere tecavüzü halinde
hukuk kurallar› çerçevesinde müdaha-
le edece¤i, savunaca¤› fleylerdir ki bun-
lar, dilimizde ›rz ve namus kelimeleri
ile ifade edilirler. ‹slâm hukukuna göre
kiflinin can›na, mal›na, ›rz ve namusu-
na, aile efrad›na yani harîmine d›flar-
dan haks›z bir sald›r› oldu¤u zaman
onlar› koruma ve gerekirse sald›r›y› de-
fetme yani meflru müdafaa hakk› ta-
n›nm›flt›r. Bir hadiste Hz. Peygamber
(s.a.v.): “Kim mal›n›, can›n›, dinini, ›rz
ve namusunu korumak için mücadele
ederken öldürülürse o flehittir.” buyur-
mufltur. Allah Rasûlü, bu aç›klamaya
çal›flt›¤›m›z; can, mal, ›rz ve namus gi-
bi kiflinin do¤rudan flahs› ve ailesiyle il-
gili fleylerin oldukça önemli oldu¤unu
göstermek ve bunu vurgulamak ama-
c›yla, bu tarihî hutbesinin hemen ba-
fl›nda buna yer vermifl ve tebli¤ etti¤i-
ne dair muhataplar›ndan söz alm›flt›r.

“Faizin her çeflidi kald›r›lm›flt›r,
aya¤›m›n alt›ndad›r. Lâkin borcunuzun
asl›n› vermek gerekir. Ne zulmediniz,
ne de zulme u¤ray›n›z. Allah’›n emriy-
le faizcilik art›k yasakt›r. Cahiliyetten
kalma bu çirkin adetin her türlüsü
aya¤›m›n alt›ndad›r..” sözleri yukar›da
aç›klamaya çal›flt›¤›m›z, mülkiyet hak-
k› ile mallar›n dokunulmazl›¤› ve haks›z
kazanc›n yasak oldu¤u hususlar› ile
do¤rudan ilgilidir. Yani Hz. Peygam-
ber, bu de¤erli sözleriyle tefecilik gibi
bir sömürü düzenini yasaklam›fl ve or-
tadan kald›rm›flt›r.

“Cahiliyet devrinde görülen kan
davalar› da tamamen kald›r›lm›flt›r.”
sözleri de kifli dokunulmazl›¤›, yaflama
hakk›, toplum düzeni ve sosyal güven-
le do¤rudan ilgili olup, kan davalar›n›n
kald›r›lmas›yla, toplumu altüst eden
anarfli önlenmifl, bunlar›n yerine kar-
defllik ilkesi tesis edilmifltir. fiuras› bir
gerçektir ki, bu emir ve yasaklar ka¤›t
üzerinde kalmam›fl bizzat Hz. Pey-
gamber taraf›ndan toplum hayat›na
uygulanarak ideal manada bir ‹slâm
birlik ve kardeflli¤i tesis edilmifltir. ‹flte
bu nesil dünyada benzeri görülmemifl
örnek bir nesil olmufltur. Hz. Peygam-
ber (s.a.v.), faizi ve tefecili¤i yasaklar-
ken, kan davas›n› kald›r›rken bunlar›
önce kendi yak›nlar›nda uygulam›fl ve
böylece uyulmas› gereken örnek bir
davran›fl sergilemifltir.

“Teammüden, bilerek haks›z yere
adam öldürmek k›sas› gerektirir” sö-
zü ile yukar›da temas etti¤imiz cana
kastetmek, kan davas› güderek öl-
dürmek gibi cinayetlerin cezas› belir-
tilmifl olmaktad›r.

“Ey insanlar! Rabbiniz bir, baban›z
birdir. Hepiniz Adem’in çocuklar›s›n›z,
Adem ise topraktand›r. Allah yan›nda
en de¤erli olan›n›z, O’na ençok sayg›
gösterip, emirlerine uyan›n›zd›r. Ara-
b›n Arap olmayana bir üstünlü¤ü yok-
tur. (E¤er varsa) bu, ancak takvâ ile-
dir.” Hz. Peygamber (s.a.v.) bu edebî
ve veciz sözleriyle bütün insanlar›n
Rabbinin bir oldu¤unu, ayn› anne ba-
badan türedi¤ini ve insanlar›n eflit ol-
du¤unu kesin çizgilerle gözler önüne
sermifltir. Fizikî eflitli¤in esas oldu¤unu
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vurgulayan bir ayette: “Ey insanlar!
Do¤rusu biz sizi bir erkekle bir difliden
yaratt›k. Sizi s›rf birbirinizle tan›flas›n›z
diye milletlere ve küçük küçük kabile-
lere ay›rd›k. fiüphesizki sizin Allah ka-
t›nda en flerefliniz, takvaca en ileri ola-
n›n›zd›r.” buyuruluyor. Bir hadiste de:
“‹nsanlar tara¤›n diflleri gibi eflittirler.”
buyurulmaktad›r. Bu ayet ve hadislere
göre insanlar›n fizikî yap›lar›ndan ge-
len; cinsiyet, ›rk, renk, dil, soy-sop ve
benzeri faktörler, hiçbir zaman eflitli¤i
zedeleyecek ve üstünlük sa¤layacak
nitelikte de¤ildir. O halde bütün insan-
lar, insan olmalar› itibariyle eflittirler.
Kanun nazar›nda herkes eflittir ve
prensip itibariyle eflit muameleye tabi-
dirler. Kureyflten asil bir kad›n h›rs›zl›k

yapm›fl, bu durum ailesine a¤›r gel-
miflti. Bunun cezas›n› affettirmek için
bir yolunu araflt›r›yorlard›. Sonunda
Rasulullah’›n dostu Üsame’yi elçi ola-
rak gönderdiler, o durumu arzettikten
sonra, Hz. Peygamber bundan hofllan-
mam›fl ve bunun üzerine: “Sizden ön-
ceki milletlerin helak olmalar›n›n sebe-
bi fludur ki: ‹çlerinden flerefli birisi h›r-
s›zl›k edince onu b›rak›r, cezaland›r-
mazlar; zay›f birisi h›rs›zl›k denince
ona el kesme cezas›n› uygularlard›. Al-
lah’a yemin ederim ki Muhammed’in
k›z› Fat›ma da h›rs›zl›k etse, flüphesiz
onun da elini keserdim.” buyurarak
herkesin kanun önünde eflit oldu¤unu
belirtmifltir.

Veda Hutbesi’nde Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) üzerinde durdu¤u ve gü-
nümüzde, bilenin de bilmeyenin de
söz etti¤i en önemli konulardan biri de
aile hukukunun özünü teflkil eden ka-
d›n haklar› (veya kar›-koca haklar›) d›r.
Rasullullah (s.a.v.) yine “Ey insanlar!”
diyerek bu konuda dikkat çekmifl ve
sözlerine flöyle devam etmifltir:

“Kad›nlar›n haklar›n› gözetmenizi
ve bu hususta Allah’tan korkman›z›
tavsiye ederim. Siz kad›nlar› Allah’›n
emaneti olarak ald›n›z; onlar›n namus-
lar›n› ve iffetlerini Allah ad›na söz vere-
rek helal edindiniz.” Bir toplumda veya
ailede, kiflilerin sahip olduklar› haklar
oldukça önemlidir. Haklar›n gerçeklefl-
mesi veya onlardan azamî derecede is-

tifade, ancak mede-
nî, hukukî ve ‹slâmî
ölçüler dahilinde ha-
reket etmekle olur
ki, bu da e¤itim ve
kültür düzeyinin
yüksek seviyede ol-
mas›na ba¤l›d›r. ‹flte
Hz. Peygamber, ai-
lenin bir kanad›n›
oluflturan kad›n›n
haklar›n›n çi¤nen-
mesinden endifle et-
ti¤i için, haklar›n gö-
zetilmesini ve çi¤-
nendi¤i takdirde, Al-
lah’tan gelebilecek
cezadan sak›n›lma-

s›n› tavsiye etmifl ve kad›nlar›n, Allah’›n
emaneti oldu¤unu, yani amenete h›ya-
net etmemeyi; hakk› ne ise onu ver-
meyi, alt›n› çizerek belirtmek istemifl-
tir.

“Sizin kad›nlar üzerinde hakk›n›z
vard›r; sizin kad›nlar üzerindeki hakk›-
n›z onlar›n, aile yuvas›n› hofllanmad›¤›-
n›z hiçbir kimseye çi¤netmemeleridir.”
Yani ailenin herfleyinden sorumlu olan
kocan›n, efli üzerinde nikahtan do¤an
bir tak›m haklar› oldu¤u ve bunlar›n da
en bafl›nda gelen; aile harîmine yaban-
c›lar›n ayak basmamas›, namusun ko-
runmas›, s›rlar›n iffla edilmemesi, mes-
ken masuniyeti gibi hususlard›r. Bunla-
r›n yerine getirilmemesi halinde, aile

düzeni bozulacak, haklar çi¤nenmifl
olacak, dolay›s›yla çocuklara kötü örnek
olunacak, onlar›n ebeveyne güvenleri
sars›lacak ve düzeltilmesi oldukça zor
bir y›k›m meydana gelecektir.

“Onlar›n (kad›nlar›n) da sizin üzeri-
nizde haklar› vard›r. Kad›nlar›n sizin
üzerindeki haklar›, meflrû bir flekilde
(örf ve adete göre) her türlü yiyim ve
giyimlerini temin etmenizdir.” Hz.
Peygamber (s.a.v.) bu sözleriyle, aile-
nin geçimiyle ilgili olan “nafaka hak-
k›”n›n, kad›n›n kocas› üzerindeki hakla-
r›n›n en önemlilerinden biri oldu¤unu
ortaya koymufltur. Kad›n haklar› konu-
sunda titiz davran›lmas›n› isteyen bir
hadiste: “Kad›nlar›n haklar›n› yerine
getirme hususunda Allah’tan korku-
nuz. Onlar›n hak ve hürriyetlerine te-
cavüz etmekten sak›n›n›z. Çünkü siz
onlar› Allah’›n bir emaneti olarak ald›-
n›z.” buyurulmaktad›r. Bu hadislerle il-
gili ayetlere göre ‹slâm, kad›nlara bir-
tak›m haklar tan›m›flt›r ki, bunlar›n
bafl›nda nafaka hakk› gelir. “Annelerin
yiyecek ve giyece¤ini örfe uygun olarak
sa¤lamak, çocuk kendisinin olan baba-
ya aittir. Kimse gücünden fazlas›yla
mükellef tutulmaz...” ayeti ile benzeri
ayetler nafakan›n kocaya ait oldu¤unu,
bunun yerine getirilmemesi halinde
kad›n›n dava açabilece¤ini ortaya koy-
maktad›r. Buna göre kad›n ev için ge-
rekli olan masraflara kat›lmak zorunda
de¤ildir; buna zorlanamaz. Kad›n›n ko-
cas› üzerindeki önemli haklar›ndan bi-
ri de “mehir hakk›” d›r. Kad›n evlen-
meden önce mehir isteme hakk›na sa-
hiptir. “Kad›nlara mehirlerini seve seve
veriniz; e¤er ondan hofllu¤u ile size bir
fley ba¤›fllarsa onu afiyetle yeyin.” aye-
ti de kad›n›n mehir hakk›n›n zorunlu
bir fley oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Deneme mahiyetinde olan bu k›sa
tahlilde Veda Hutbesi’nde; kifli doku-
nulmazl›¤›, hayat hakk›, mülkiyet hak-
k›, mesken masuniyeti, sosyal güven-
lik, eflitlik ve aile hukuku ve daha de-
tayland›rabilece¤imiz haklar üzerinde
duruldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

(*) Do¤u’da ve Bat›’da ‹nsan Haklar› - Kutlu 
Do¤um Haftas› : 1993-94)
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1984 y›l›nda Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm
Ansiklopedisi bünyesinde küçük bir

ünite olarak kurulan Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi zaman içinde h›zla geliflmifl, 1992 y›l›nda ‹slâm
Ansiklopedisi’nin ‹SAM’la birlefltirilmesinden sonra ku-
rum içi hizmet veren birim olmaktan ç›karak, sosyal bi-
limler sahas›nda çal›flan, araflt›rmac›lara hizmet sunan
genifl bir ihtisas kütüphanesine dönüflmüfltür.

‹SAM Kütüphanesi yurtiçi ve yurtd›fl›nda yay›mlanan
baflta ilahiyat olmak üzere sosyal bilimler alan›nda,
Türk-‹slâm kültürü, tarih ve medeniyetiyle ilgili kitap ve
süreli yay›nlar› düzenli olarak takip ederek, hem ‹slâm
Ansiklopedisi madde yazarlar›n›n ve redaktörlerinin,
hem de kütüphaneye gelen araflt›rmac›lar›n hizmetine
sunmaktad›r. Ayn› zamanda bu yay›nlar ‹slâm Ansiklo-
pedisi maddeleri için de taranarak gerekli doküman
dosyalar› zenginlefltirilmektedir.

‹SAM bünyesinde müstakil bir müdürlük olarak tefl-
kilatlanan Kütüphane ve Dokümantasyon birimi:

Dokümantasyon Servisi, Teknik Hizmetler Servisi,
Sat›nalma Servisi, Süreli Yay›nlar ve Mübadele Servisi,
Tezler ve Makaleler Servisi, Fotokopi ve Mikrofilm Servi-
si, Arfliv Servisi, Müracaat ve Okuyucu Hizmetleri olmak
üzere sekiz servisle hizmet vermektedir.

Koleksiyon Durumu
Oldukça iyi say›labilecek fiziki flartalara sahip olan

‹SAM Kütüphanesi’ndeki kitap ve doküman say›lar›yla il-
gili bilgiler flöyle verilebilir.
Kitap : 137.044 cilt kitap
Süreli yay›n : 2477 çeflit dergi

(599 dergi süreli takip ediliyor)
Dokümantasyon : 16.336 dokümantasyon dosyas›

(1049 gazete kupür dosyas›)
Tez : 98.128 tez künyesi

(Türkiye üniversitelerinde yap›lan 
tezlerin bibliyografik künyeleri
bilgisayarlarda yüklü)

Yazma kitaplar : 243.444 kitap
(‹SAM yazma kitaplar veri taban›ndaki
kütüphanelere (115 kütüphane)
ait yazma kitaplar›n bibliyografik 
künyeleridir.)

Matbu Kitaplar : 579.253 kitap (‹SAM yazma kitaplar 
veri taban›ndaki kütüphanelere
(115 kütüphane) ait matbu
kitaplar›n bibliyografik künyeleridir.)

fier’iye Sicilleri : ‹stanbul fier’iye sicilleri mikrofilmleri
10.282 deftere ait
(875.118 poz mikrofilm)

Makale : 566.627 makale künyesi
(Türkiye’de yay›nlanan dergilerde 
yer alan makalelerin bibliyografik 
künyeleri bilgisayarda yüklü)
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Kütüphanede ba¤›fl ya da sat›n
alma yoluyla temin edilen özel kolek-
siyonlar da bulunmaktad›r. Bunlar-
dan önemli koleksiyonlar flunlard›r:
• Prof.Dr. Nihat M.Çetin koleksiyonu
• Prof.Dr. Tahsin Yaz›c› koleksiyonu
• Prof.Dr. Günay Tümer koleksiyonu
• Orhan fiaik Gökyay koleksiyonu
• Fahrettin Baflaran koleksiyonu
• Ziyad Ebuzziya koleksiyonu
• Prof.Dr. Nejat Göyünç koleksiyonu
• Hilmi Oflaz koleksiyonu
• Opr.Dr. As›m Tafler

(Gazete koleksiyonu)
• Rag›p Akyavafl koleksiyonu
• Timuçin Tanarslan koleksiyonu
• Yavuz Arg›t koleksiyonu
• Albert Houran› koleksiyonu
• Jacques Waardenburg koleksiyonu

Dokümantasyon Çal›flmalar›
‹slâm Ansiklopedisi’nde yer alan

maddelerle ilgili olarak, yaklafl›k
44.316 cilt kitap ve 1842 de¤iflik
isimde derginin 40.416 say›s›n›n ta-
ranmas›yla elde edilen dokümanlar-
la Aral›k 2002 itibariyle 16.336 adet
doküman dosyas› oluflturulmufltur.
Söz konusu dosyalar ‹slâm Ansiklo-

pedisi ilim heyeti üyelerinin yan› s›ra
‹SAM Kütüphanesi’nden yararlanan
araflt›rmac›lar›n da hizmetine aç›k-
t›r. Bugüne kadar bu dosyalardan
pek çok araflt›rmac› yararlanm›flt›r.

Okuyucu Hizmetleri
Yurtiçi ve yurtd›fl›ndan temin

edilen bir çok kütüphanede de nüs-
has› bulunmayan eserlere sahip
‹SAM Kütüphanesi Ansiklopedi ilim
heyeti üyeleri d›fl›nda; yüksek lisans-
doktora ö¤rencileri ve ö¤retim üye-
lerine hafta için hergün 09.00-
21.00, Cumartesi günü 09.00-19.00
saatleri aras›nda hizmet vermekte-
dir. Kitaplar ödünç verilmemekte,
ancak kütüphanede fotokopi hizme-
ti sunulmaktad›r. Kütüphaneyi
2002 y›l›nda (Ocak-Aral›k) merkez
d›fl›ndan kullanan okuyucu say›s›
30.336 kiflidir. Günlük ortalama
okuyucu say›s› 107’dir.

2002 y›l›nda Aral›k ay›na kadar
‹SAM Kütüphanesi’ne 1145 araflt›r-
mac› üye kabul edilmifltir.

Ayr›ca kütüphane ‹stanbul d›fl›n-
daki üniversitelerinden mektup,
faks, yahut elektronik posta ile do-

küman talep eden araflt›rmac›lar›n
doküman ihtiyaçlar›n› imkanlar ölçü-
sünde tedarik ederek kendilerine
ulaflt›rmaya çal›flmaktad›r.

Tezler Veri Taban›
Proje Çal›flmalar›
Öncelikle sosyal bilimlere ait tez-

ler olmak üzere, Türkiye üniversite-
lerinde yap›lm›fl ve yap›lmakta olan
tezlerin tespiti ve bibliyografik kün-
yelerinin bilgisayara yüklenmesi pro-
jesi çerçevesinde; Tezler Veritaban›
Program›na Aral›k 2002 itibariyle
98.128 tez künyesi yüklenmifl ve
araflt›rmac›lar›n hizmetine aç›lm›fl-
t›r.

Makaleler Veri Taban›
Proje Çal›flmalar›
Türkiye’de yay›nlanan dergilerde

yer alan makelelerin tespiti ve bibli-
yografik künyelerinin bilgisayara
yüklenme projesi çerçevesinde Ma-
kaleler Veritaban› Program›na Aral›k
2002 itibariyle 571.627 makale kün-
yesi yüklenmifltir. En k›sa zamanda
araflt›rmac›lar›n hizmetine aç›lacak-
t›r.

42 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Yazmalar Veri Taban› Proje Çal›flmalar›
‹slâm Ansiklopedisi’nin haz›rl›k çal›fl-

malar› ile di¤er araflt›rmalar esnas›nda
çeflitli yazma eserlerin hangi kütüphane-
lerde bulundu¤u konusundaki bilgi ihtiya-
c›n› gidermek amac›yla bir proje haz›rlan-
m›fl ve baflta ‹stanbul’daki kütüphaneler
olmak üzere di¤er flehirlerdeki kütüpha-
nelerde bulunan yazma eserlere iliflkin
bibliyografik bilgilerin bilgisayara yüklen-
mesi ifline bafllanm›flt›r. Bilgisayar orta-
m›nda 115 de¤iflik kütüphaneye ait, Ara-
l›k 2002 itibariyle 245.372 yazma eser
künyesi dahil toplam 826.561 bibliyogra-
fik künye bulunmaktad›r. Araflt›rmac›la-
r›n hizmetine aç›kt›r.

‹stanbul fier’iyye Sicilleri Arflivi’nin
Mikrofilme Çekilmesi
‹stanbul Müftülü¤ü bünyesindeki

fier’iyye Sicilleri Arflivi’nde bulunan 27
mahkemeye ait kad› sicilleri (9859 defter),
Kazasker Ruznamçeleri (377 defter), Naki-
büleflraf defterleri (33 defter) ve Kad› Mü-
hürleri (13 defter) mikrofilme al›nm›flt›r.

Toplam 149.934 ceket içerisinde
875.118 poz mikrofilmden oluflan bu ko-
leksiyon, mikrofilmden fotokopi ve okuma
makineleri ile araflt›rmac›lar›n kullan›m›na
sunulmufltur.

Arfliv Malzemeleri
Kütüphanede bir k›sm› ba¤›fl veya sat›n

al›nma yoluyla temin edilen kitap kolleksi-
yonlar› ile birlikte gelen, bir k›sm› da müs-
takil evrak olarak al›nan belgelerden olu-
flan arfliv malzemeleri bulunmaktad›r.

Bunlardan baz›lar› flöyle s›ralanabilir:
• Prof.Dr. Nihat M.Çetin evrak›
• Prof.Dr. Günay Tümer evrak›
• Orhan fiaik Gökyay evrak›
• Ziyad Ebuzziya evrak›
• Albert Hauran› evrak›
• Kaz›m Karabekir evrak›
• Mehmet Safayihi evrak›
• Muhammet Tanci evrak›
• Osmanl›-Kuzey Afrika iliflkileri ile ilgili 

arfliv vesikalar›
• Yusuf ‹zzeddin Efendi (Veliaht)

vesikalar›
• Hüseyin Hilmi Pafla (Sadrazam)

vesikalar› (Katalo¤u haz›rland›)
• Kemal Batanay evrak›

‹SAM kütüphane bilgilerine www.isam.org.tr
adresinden ulafl›labilir.
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Safra Kesesi
Taşları
(Kolelitiazis)

*

Genel Bilgiler
Karaci¤erde üretildikten sonra safra kesesinde depolanan safra,

gerekti¤inde barsaklara dökülerek besinlerle al›nan ya¤lar›n ve ya¤da
eriyen vitaminlerin sindirilerek emilmesini sa¤lar.

Safra kesesi tafllar› s›k görülen bir problem olup, yetiflkin nüfusun
yaklafl›k olarak % 15-20’sinde görülebilmektedir.

Safra kesesi tafllar› özellikle kad›n, fliflman, çok do¤um yapan, aç›k
tenli, fleker hastal›¤› olan ve k›sa sürede kilo veren kiflilerde görülmektedir.

fiikayetler
Safra kesesi tafllar› kiflilerde hiçbir flikayet oluflturmayabilece¤i gibi, hayati

tehlike yaratabilecek oldukça ciddi durumlara da sebep olabilmektedir.
Safra kesesi tafllar›n›n oluflturdu¤u en s›k flikayet, özellikle yemeklerden
sonra bafllayan s›rta, göbe¤in üst k›sm›na ve sa¤ omuz arkas›na do¤ru
yay›lan kar›n a¤r›s›d›r. Ayr›ca haz›ms›zl›k, fliflkinlik, afl›r› gaz, bulant›,
sindirememe fleklinde tariflenebilen ve baflka hastal›klarda da görülebilen
flikayetlere de sebep olabilmektedir. Ya¤l› yiyecekler, yumurta, çikolata
gibi besinlerin al›m›ndan sonra, safra kesesi tafllar›n›n yol açt›¤› flikayetler
daha belirginleflmektedir.

Bunlar›n yan›nda fliddetli kar›n a¤r›s› (sa¤ yan a¤r›s›), atefl, sar›l›k,
fliddetli ve devaml› kusma gibi bulgular›n olmas›; safra kesesi tafllar›n›n
sebep oldu¤u safra kesesi enfeksiyonu ve pankreas bezi hastal›klar›n›n
habercisi de olabilmektedir.

Tan›
Safra kesesi tafllar› kifli aç iken yap›lan ultrasonografi tetkiki

yard›m›yla, büyük oranda tespit edilebilir. Yap›lacak olan di¤er tetkiklerin
ultrasonografiye göre üstünlükleri yoktur.

(*) Bu köfle; Türkiye Diyanet Vakf›
29 May›s Hastanesi
taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
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Safra kesesi tafllar›n›n yol açt›¤› sorunlar; ülser, gastrit, mide f›t›¤›,
karaci¤er ve kal›n barsak hastal›klar› ile kar›flabilmektedir. Bu durumda bir
genel cerrahi uzman› taraf›ndan yap›lacak muayene ve gerekli olacak
tetkikler yard›m›yla ayr›ca tan› yapmak mümkün olacakt›r.

Sorunlar
Safra kesesi tafllar› tedavi edilmedi¤i takdirde; safra kesesinin

iltihaplanmas› (akut kolesistit), safra yollar›n›n iltihaplanmas› (akut
kolanjit) ana safra kanal›nda tafl geliflmesine ba¤l› t›kanma sar›l›¤› ve
pankreas bezinin iltihaplanmas› (akut pankreatit) gibi insan hayat›n›
tehlikeye sokacak ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Önemli olan bu
sorunlar geliflmeden önce, safra kesesi tafllar›n›n tedavisinin yap›lmas›d›r.

Tedavi
Safra kesesi tafllar›n›n tedavisi, safra kesesinin cerrahi olarak

ç›kar›lmas›d›r. Tafllar›n ilaçla eritilmesi ya da ›fl›nla k›r›lmas› gibi yöntemler
baflar› flanslar›n›n düflük olmas›, tedavi esnas›nda ana safra kanal›na tafl
parçac›klar›n›n kaçmas›na yol açarak yukar›da bahsedilen ciddi sorunlara
sebep olabilmesi ve çok pahal› olmalar› nedeniyle s›k kullan›lmamakta,
ancak cerrahinin çok riskli oldu¤u hastalarda uygulanabilmektedir.
Günümüzde safra kesesi tafllar›n›n cerrahi tedavisinde kullan›lan yöntem,
halk aras›nda kapal› ameliyat olarak bilinen Laparoskopik
Kolesistektomi’dir. Bu yöntemde kar›n duvar›na yap›lan iki adet 1 cm’l›k ve
iki adet 0.5 cm’l›k kesilerden kar›n içine yerlefltirilen özel aletler yard›m›yla
ameliyat gerçeklefltirilmekte ve safra kesesi içindeki tafllarla birlikte
tamamen al›nmaktad›r. Hastalarda büyük bir ameliyat kesisi olmamakta
ve 24-48 saatte hastaneden taburcu olmaktad›rlar. bu yöntemin bir di¤er
avantaj› ise, hastalar›n ameliyattan sonra çok k›sa sürede normal
yaflamlar›na dönebilmesidir. Laparoskopik Kolesistektomi birkaç istisnai
durum d›fl›nda tüm hastalara uygulanabilmektedir.

Uyar›lar
✔ Özellikle yemeklerden sonra kar›nda rahats›zl›k hissi ve a¤›r›lar›n›z oluyorsa,
✔ fiiddetli sa¤ yan a¤r›s›, atefl, sar›l›k ve kusma gibi

hastaneye baflvurman›z› gerektirecek flikayetleriniz oluyorsa,
✔ Sar›l›k, idrar renginde koyulaflma, d›flk› renginde aç›lma

gibi flikayetleriniz oluyorsa,
✔ Safra kesesi hastal›klar› için öngörülen befl kritere (kad›n

ve fliflman olmak, çok do¤um yapmak, aç›k tenli olmak,
k›rk yafl ve üzeri olmak) sahipseniz.

Bir Genel Cerrahi Uzman›na
Müracaat Ediniz.

Olmaya

Devlet Cihanda

Bir Nefes

S›hhat Gibi
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KÜTAHYA
Camiler Haftas› Kütahya Müftülü¤ümüz taraf›ndan Belediye Kültür

Saray›’nda düzenlenen bir programla kutland›. Programda bir
konuflma yapan ‹l Müftüsü R›za Deniz caminin tan›m›n› yaparak,
camilerin özelliklerinden bahsetti. Camilerin Kabe’nin birer flubesi
konumunda oldu¤unu, insanlar› kaynaflt›ran, bütünlefltiren birer rol
oynad›¤›n› vurgulayan R›za Deniz, camilerin Müslüman toplumlar›n
ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu söyledi.

Programda Kütühya Müftülü¤ü Tasavvuf Musikisi Korosu
taraf›ndan verilen konseri müteakip baflar›l› personele çeflitli hediyeler
verildi.

gelenek halini alan Camiler Haftas› Edremit Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
fiubesi taraf›ndan çeflitli etkinliklerle kutland›.

Hafta münasebetiyle, oluflturulan ekiplerce huzurevi gibi yerlere
ziyaretlerde bulunan Edremit Müftülü¤ü, inflaat› tamamlanan camileri
de ibadete açt›.

Hafta münasebetiyle foto¤raf sanatç›s› ve ifl adam› ‹brahim
Elman’›n objektifinden “Edremit Camileri ve Edremit’de Dinî Hayat”
konulu bir foto¤raf sergisi de düzenleyen Edremit Müftülü¤ü y›l›n
camisi seçilen caminin görevlilerine Vakf›m›z flubesiyle müfltereken
çeflitli hediyeler verdi.

Ayr›ca, Alt›noluk Kasabas›’na güzel bir cami yapt›rarak tüm
Edremit Körfezi’nin takdirini kazanan Hac› Abdurrahman Eren’e,
yapt›¤› hizmetlerden dolay› Edremit Müftüsü ve Vakf›m›z fiube
Yönetim Kurulu Baflkan› Yusuf ‹zzettin Konuk taraf›ndan plaket verildi.

EDREM‹T

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z
taraf›ndan 1986 y›l›ndan
itibaren her y›l ekim ay›n›n ilk
haftas›nda kutlanan ve bir

AKÇAKALE
Akçakale fiubemiz taraf›ndan

Ramazan münasebetiyle “Kur’an-›
Anlama” konulu bir panel düzenlendi.
Oturum Baflkanl›¤›n› fianl›urfa ‹l
Mütüsü ‹brahim Duman’›n yapt›¤›
panale konuflmac› olarak; fianl›urfa ‹l
Müftü Yard›mc›s› Ramazan Aslan,
Birecik Müftüsü Halil fiekerci,
Akçakale Müftüsü ve Vafk›m›z fiube
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
Erdem kat›ld›.

Kur’an› anlama ve yaflama
noktas›nda sunulan tebli¤lerin,
panele ifltirak eden vatandafllar›n
yo¤un ilgisini çektigi gözlendi.

De¤iflik konularda gerçeklefltirdi¤i
konferanslarla halk›n takdirini
kazanan Akçakale Müftülü¤ü,
toplumun ayd›nlat›lmas› için bu tür
etkinliklerini art›rarak devam ettirecek.
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BEYKOZ

Türkiye Diyanet Vakf› Beykoz
fiubesi ve Af Ajans iflbirli¤i ile Hz.
Yufla Türbesi ve Yufla Tepesi’ni

hurafelerden uzak bir flekilde
tan›tmak amac›yla CD ve ses
kaseti haz›rlayarak hizmete
sunuldu.

Beykoz Müftüsü ve Vakf›m›z
fiube Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin Ar›k’›n gayretli çal›flmalar›
sonucunda haz›rlanan CD ve ses
kasetinde Yufla tepesinin tarihçesi,
Hz. Yufla’n›n kimli¤i, kabir
ziyaretlerinde; uyulmas› gereken
kurallar ve türbede dua adab› yer
al›yor.

Projenin mimar› Emin Ar›k,
daha önce Yufla Tepesi ile ilgili
küçük çapl› ve amatörce
çal›flmalar›n›n oldu¤unu,
vatandafllardan gelen talep
do¤rultusunda böyle bir çal›flmaya
girdiklerini ifade etti.

Yap›m ve yönetimini Fatih
Öznur’un üstlendi¤i, senaryosu
Zeliha Tuna ve Emin Ar›k’a ait
olan çal›flmada, Yufla Tepesi
hakk›nda bilgiler, ziyaretçilerin
görüfllerinden derlemeler ve
ilahiler yer al›yor. Türk Hava
Yollar› Musikisi Derne¤i Gönülde
Vuslat Tasavvuf Musikisi
Toplulu¤u’nca icra edilen orijinal
müzikler Nevcivan Özel’e,
kasetteki seslendirmeler ise Yusuf
Ziya Özkan ile TRT spikerlerinden
Emin Bayk›rk›k, Handan Demiralp
ve Fatih Öznur’a ait. “Sevgi
Merkezi Yufla Tepesi” adl› çal›flma,
tamamen gönüllü katk›larla hiçbir
masraf yap›lmadan Türkiye
Diyanet Vakf› Beykoz fiubesi ve
Af Ajans taraf›ndan haz›rland›.

Vakf›m›z›n e¤itim alan›nda sundu¤u
hizmetlere önemli katk›s› bulunan, y›llar-
ca kendisini e¤itim hizmetine adam›fl, ge-
lece¤imizin umudu yavrular›m›z›n yar›nla-
r›n› ayd›nlatan Özel Bornova E¤itim ve Ö¤-
retim Kurumlar› Kurucu ve Temsilcisi,
Özel Bornova Lisesi Müdürü, Bornova ‹lçe
Milli E¤itim Eski Müdürü OSMAN ÇINAR geçirdi¤i bir
kalp krizi sonuca vefat etti.

Merhuma Allah’tan rahmet, de¤erli ailesine, se-
venlerine ve e¤itim camias›na Cenab-› Hak’tan sabr›
cemil niyaz ederiz.

1954 y›l›nda Kütühya’da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤-
renimini Kütahya’da tamamlad›. ‹zmir Yüksek ‹slâm
Enstitüsünü bitirdikten sonra de¤iflik liselerde ö¤ret-
men, müdür yard›mc›s› ve müdür olarak görev yapt›.

1987 y›l›ndan itibaren s›ras›yla Kara-
burun, Menderes ve Bornova ilçelerinde
Milli E¤itim Müdürlü¤ü görevlerinde bu-
lundu.

2000 y›l› Ocak ay›nda emekli olarak Özel
Bornova E¤itim ve Ö¤retim Kurumlar›, Ku-
rum Temsilcili¤i görevine gelen Osman Ç›nar

01 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Özel Bornova Li-
sesi Müdürlü¤ü görevini de yürüttü.

‹stanbul üniversitelerini tan›tmak amac›yla düzen-
lenen gezi s›ras›nda ani bir kalp krizi sonucu ö¤renci-
lerinin bafl›nda 19.12.2002 tarihde hayata gözlerini
yumdu.

Evli ve dört çocuk babas› olan Osman Ç›nar’a gö-
re e¤itim, ulusal ve evrensel manada ilgi ve bilgi
doygunlu¤u, e¤itimcilik ise, sevgi ve sezgi olgun-
lu¤udur.

V e f a tOsman ÇINAR (1954-2002)



“Fikri ve duyguyu
canl› bir fley gibi ya-
flamay› bilmiyoruz.”

Ahmet Hamdi Tanp›nar Huzur
adl› roman›nda, roman kahra-
manlar›ndan birine böyle söyle-
tir. Duygu ve düflünceleri canl›
bir fley gibi yaflamak sanatç› için
mükemmel bir tecrübe kayna¤›-
d›r. Sanat eserini ça¤lardan ça¤-
lara tafl›yan ve her ça¤da ayr› bir
zevkle okunmas›n› sa¤layan iflte
bu husustur. Sanatç› s›radan bir
gözlemci de¤ildir; bir tecrübe mi-
mar›d›r o. Yöntemi ise yetene¤in-
de gizlidir. Yetene¤i sayesinde di-
¤er insanlardan ayr›l›r. Meselâ
“Aflk, hayat›n içimizde gülümse-
yen yüzüdür.” veya “Sevdi¤in ada-
m›n düflüncesini paylaflmak,
onunla yol arkadafll›¤› yapmak afl-
k›n baflka bir nev’idir.” diyebil-
mek için elbette bu duygular› ya-
flam›fl olmak gerekir. Çünkü bu
ifadeler, ancak sanatç›n›n öznel-
li¤iyle gerçekli¤e kavuflabilecek
türden bir ifadedir.

Abdülhak fiinasi Hisar da Fahim Bey ve
Biz adl› roman›nda, roman›n sonuna do¤ru
anlat›c› üzerinden baflkahraman›n ölüm
karfl›s›nda yaflad›¤› iç gerilimi flöyle anlat›r:

“Evet, birgün olur insan, gençken ru-
hunda parlayan bütün y›ld›zlar›n birer
birer söndü¤ünü görür. Ruhumuzu içti-
¤imiz su ve yedi¤imiz ekmek gibi besle-
yen emeller ve ümitlerimiz birer birer
bizi terk eder. Fakat birgün olur hayat›-
m›zdan kutsî bildi¤imiz bu göklerimizi,
bu y›ld›zlar›m›z›, bu hulyalar›m›z› zayi et-
mifl oldu¤umuza bile lâkayt kal›r›z. Bir-
gün olur t›ls›m› bozulmufl gibi bütün
dünyam›z›n benzi solar. Gönlümüzde bir
flafak ayd›nl›¤› karar›r, karanl›¤a döner,
insan kendinin bütün kâinat içinde yal-
n›zl›¤›n› duyar ve garipser, vücudumuz-
da haz almak imkân› kalmaz, ümitten
aç, aflktan susuz, hulyadan havas›z kal›r,
sonuncu yaln›zl›¤›m›za ve çaresizli¤imi-
ze düfltü¤ümüzü duyar›z. Art›k bütün
hayat boyunca bekledi¤imiz nimeti iste-
mek bile bize tahammül edilmez bir
külfet olur. Bir köflede hâlâ bizi bekler
gibi duran babadan kalma ihtiyar evleri-
miz, mucize kabilinden ayakta durufllar› 

Ölüm duygusu, hayat›n

belli dönemeçlerinde

sars›c› bir flekilde

yoklar insan›.

Bazen de insan,

yak›nlar›ndan veya

sevdiklerinden birinin

ölümü karfl›s›nda ayn›

durumu yaflar. Böylece

yap›p ettiklerini veya

yapmay› tasarlad›klar›n›

muhasebe etme

imkân› bulur.

Bu sebeple ölüm

duygusu, tüketen de¤il

üreten ve ço¤altan

bir duygu olarak

insan›n önüne ç›kar.

Hayata dair

yeni zenginliklere

kap› açar. Ölüme

yo¤unlaflan insan,

gelece¤in ve

ölümsüzlü¤ün

s›n›rlar›n› zorlar.
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12.12.2002’de trajik bir ölümle aram›zdan
ayr›lan ve rahmet-i Rahmana kavuflan

flair dostum Nazir Akal›n’a ithaf!



bize ebediyete kadar sa¤lam bi-
rer mabet gibi görünen kutsî iti-
katlar›m›z, unutmay› can›m›zla
ödemeye raz› oldu¤umuz neda-
metlerimiz, nefesleri kemikleri-
mize kadar iflleyen yak›n ve uzak
sevgililerimiz, topra¤›n içinde çü-
rüdükleri hâlde ancak biraz haf›-
zam›zda yaflad›klar› için hâlâ yar›n
ahirette bulaca¤›m›z› umdu¤u-
muz ölülerimiz ve ruhumuzun te-
neffüs etti¤i hava gibi duydu¤u-
muz hat›ralar›m›z, bütün bu sa¤-
l› sollu, geceli gündüzlü s›yanet
meleklerimiz, birgün olur hepsi
ve her fley dermans›z ruhumuzun
kararan günefliyle birlikte eriye-
rek, sönerek ve dermans›z vücu-
dumuzun kan› gibi dökülerek,
gözlerimizden düflerek, yerlere
düflerek, birgün olur hepsi ve her
fley isimsiz bir çöküntü ve silinti
içinde ezilir, birleflir, karar›r ve biz
art›k bunlar› biribirinden ay›ra-
may›z. Biz art›k ruhumuzun bin
bir his, endifle, sual ve hayalini
unutarak, tam bir kay›ts›zl›¤a dü-
fler, ne umdu¤umuzu, ne oldu¤u-
muzu ve ne aram›fl ve ne yapm›fl
oldu¤umuzu kendimiz bile hat›r-
layamaz ve bilemeyiz.”
Fahim Beyin, ömrünün son dem-

lerinde böyle bir duyguya kap›lmas›n›
anlamak zor olmasa gerektir. Her in-
san, belli bir yafltan sonra zaman za-
man böyle duygulara kap›labilir. Esa-
s›nda ölüm duygusu, hayat›n belli dö-
nemeçlerinde sars›c› bir flekilde yok-
lar insan›. Bazen de insan, yak›nlar›n-
dan veya sevdiklerinden birinin ölü-
mü karfl›s›nda ayn› durumu yaflar.
Böylece yap›p ettiklerini veya yapma-
y› tasarlad›klar›n› muhasebe etme
imkân› bulur. Bu sebeple ölüm duy-
gusu, tüketen de¤il üreten ve ço¤al-
tan bir duygu olarak insan›n önüne
ç›kar. Hayata dair yeni zenginliklere
kap› açar. Ölüme yo¤unlaflan insan,
gelece¤in ve ölümsüzlü¤ün s›n›rlar›n›
zorlar. Çocukluk ve aflk duygusu da
böyledir. Bu duygular sayesinde nice
umutsuzluklar umuda, geçmifl de
gelece¤e dönüflür. Tabiî çocukluk,

aflk ve ölüm duygular›na sadece nos-
taljik bir edayla yönelmek yan›lt›c›
olur. Çünkü nostaljik zemin yarat›c›
duygular› beslemez, ço¤u zaman bir
avuntu olarak kal›r.

Ölüm duygusu geçmifli yeniden
yaflamam›z› sa¤lar. Do¤du¤umuz
günden bugünlere gelinceye kadar
neler görüp geçirdik neler! Bunlar›
düflününce, insan›n hayrete düflme-
mesi mümkün mü? ‹lk çocukluk gün-
lerimiz, okula bafllad›¤›m›z ilk gün, ilk
aflk›m›z, ilk kavgam›z, ifle bafllad›¤›-
m›z ilk gün ve daha bilmem hangi ilk-
ler! Umutlar, umutsuzluklar, rüyalar,
hayaller, korkular ve en çok da keflke-
ler! Bir ömür bunlar aras›nda sürük-
lenip durmufluz. Bugünlerden geriye
dönüp bakt›¤›m›zda ne çok fley de-
¤iflmifl, sanki de¤iflimin sihirli eli
geriye dokunmad›k bir fley b›rakma-
m›fl! Bunlar› düflünmek bile ürkütücü
de¤il mi? Y›llar sonra, hat›ralar›n geç-
ti¤i mekânlar, eski dostlar, tan›d›k
yüzler, hatta eski eflyalar›m›z biraz

yabanc› gelmez mi bize? Zaman biz-
den mi, yoksa onlardan m› bir fleyler
al›p götürmüfl, bilinmez!

Yine Tanp›nar Huzur’da, roman
kahramanlar›n›n psikolojisini çözüm-
lerken, geçmiflten kalk›p bugünü ve
yar›nlar› umutsuz gören insanlara il-
ginç bir uyar›da bulunuyor. Önce di-
yor; “Her fley de¤iflebilir, hatta kendi
irademizle de¤ifltiririz. De¤iflmeyecek
olan, hayata flekil veren, ona bizim
damgam›z› basan fleylerdir.” Ve iler-
leyen sayfalarda flunlar› söylüyor:

“‹nsanl›k fena bir ihtimali bir kere
kendisine ufuk bilmesin; bir kere
uçurumu görmesin. Bir daha on-
dan geriye dönemez. Onu giyinir.
K›ymetli bir fleyiniz, iyi bir yazma,
güzel bir gramofon, bir Acem ha-
l›n›z var m›, sak›n onu satmay› bir
imkân gibi düflünmeyin, evliyse-
niz kar›n›z› boflamay›, seviyorsa-
n›z sevdi¤iniz kad›na dar›lmay› bir
kere olsun akl›n›za getirmeyin.
Sonra bu ifllerden ne kadar çeki-
nirseniz çekinin, m›knat›slanm›fl
gibi, arkan›zdan itiyorlarm›fl gibi
onu yapars›n›z, insan hayat›nda
sak›nmak yoktur.”
Bu düflünceler bize, aflk ve ölüm

duygusuna olumlu cephelerden bak-
mam›z› ihtar ediyor!

Sevdiklerimiz birer birer göçüp gi-
diyorlar. Birgün biz de hiç beklenme-
dik bir flekilde bu dünyadan, sevdikle-
rimizin aras›ndan ve sonu gelmez
meflgalelerimizin içinden s›yr›l›p gide-
ce¤iz. Geride belki bir hofl seda bile b›-
rakamayaca¤›z! Ama yaflarken kendi-
mize karfl› dürüst kalman›n, aç›k ol-
man›n zevkini tatmak her zaman eli-
mizdedir. Bir kendimiz bir de yüce ya-
rat›c› var! Biz ne yapt›¤›m›z› biliyoruz,
o da her fleyi biliyor. Böyle bir fluurla
ölüm duygusu, umutsuzlu¤u de¤il
umudu ateflleyen bir duygu olur.

Evet, aflk ve ölüm yaflan›larak
tecrübe edilebilecek bir gerçektir.
Aflk ölümle, ölüm de aflkla anlam
kazan›r. Ancak ölümü bilenler
yaflamay› bilir ve ancak ölümün vare-
den iksirine banm›fl aflklar gelece¤in
dünyas›na ›fl›k tutabilir.
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Birgün biz de hiç beklenmedik
bir flekilde bu dünyadan,
sevdiklerimizin aras›ndan ve
sonu gelmez meflgalelerimizin
içinden s›yr›l›p gidece¤iz.
Geride belki bir hofl seda bile
b›rakamayaca¤›z! Ama
yaflarken kendimize karfl› dürüst
kalman›n, aç›k olman›n zevkini
tatmak her zaman elimizdedir.
Bir kendimiz bir de yüce yarat›c›
var! Biz ne yapt›¤›m›z› biliyoruz,
o da her fleyi biliyor. Böyle bir
fluurla ölüm duygusu,
umutsuzlu¤u de¤il umudu
ateflleyen bir duygu olur.
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Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, bugünkü Özbekistan’›n

s›n›rlar› içinde yer alan Semerkant flehrine ba¤l› Mâtürîd

mahallesinde do¤mufl ve ayn› flehirde vefat etmifltir

(238/852-333/944). Türk as›ll› olma ihtimali kuvvetli

olan ‹mam Mâtürîdî’nin kabri Semerkant’tad›r.

Mâtürîdî’nin yaflad›¤› bölge önceleri Abbâsî Devletine

ba¤l› iken, Mütevekkil-Alellah döneminde baflta do¤u

bölgesi olmak üzere birçok yönetim merkezi idareden

ayr›lm›flt›. Mâtürîdî’nin yaflad›¤› bölge ve çevresine

Sâmânîler hâkim olmufltu. Bu dönemde çeflitli alanlarda

yetkin âlimlerin yetiflmesi için gerekli zemin devlet

eliyle haz›rlanm›flt›. ‹mam Mâtürîdî böyle bir ortamda

ilim tahsil edip eserler vermifltir.

Mâtürîdî, Ebü’l-Hasan el-Efl‘arî ile birlikte Ehl-i

Sünnetin kelâm akîdesini sistemlefltiren, Hz. Peygamber

ve ashab›n›n ‹slâm’›n temel konular›na dair anlay›fllar›n›

savunup Müslümanlar aras›nda yerleflmesine çaba

gösteren, ayr›ca Mu‘tezile, fiîa ve benzeri f›rkalarla afl›r›

görüflleri sebebiyle mücadele etmifl olan büyük bir ‹slâm

âlimidir. Bu iki âlim ak›l-nakil iliflkisindeki mutedil

tutumlar› dolay›s›yla dikkatleri çekmifl ve genifl kitleler

taraf›ndan kabul görmüfltür. Ehl-i Sünnet ak›m›n›n bu

seçkin iki imam› aras›nda baz› görüfl farkl›l›klar› da

bulunuyordu. ‹mamlar›n›n görüfllerini sistemlefltiren

Efl‘ariyye kelâmc›lar› nakli esas al›p onu ak›lla

desteklerken, Mâtürîdî akaidi, özellikle ak›l sahas›na

giren konularda naklin ›fl›¤› alt›nda akla itimat

etmifltir.

Ebû Hanîfe çizgisinde ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye

nispetle kurulan Mâtürîdîyye mezhebi, tek bafl›na bütün

Müslümanlar›n yar›s›n› kendisine ba¤lamay› baflaran bir

ekoldür. Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i bu ekolün temel

kitaplar›ndan biridir. Buna ra¤men Kitâbü’t-Tevhîd’in

baflta Mâtürîdîyye mensuplar› olmak üzere ilim

adamlar› taraf›ndan yeterince bilindi¤ini söylemek

mümkün de¤ildir.

Prof. Dr. Bekir Topalo¤lu taraf›ndan tercüme

edilen ve Vakf›m›zca yay›mlanan Kitâbü’t-Tevhîd’in,

‹mam Mâtürîdî ve ekolü üzerindeki anlafl›lmaz ihmali

belli ölçüde giderece¤ini ümit etmekteyiz.

T Ü R K ‹ Y E  D ‹ Y A N E T  V A K F I  Y A Y I N  M A T B A A C I L I K  V E  T ‹ C A R E T  ‹ fi L E T M E S ‹
OST‹M Örnek Sanayi Sitesi 358. Sokak No:11 Yenimahalle/ANKARA • Tel: (0.312) 354 91 31 - Faks : 354 91 32
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Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
organizesinde Türkiye Diyanet
Vakf› arac›l›¤›yle sürdürülen
“VEKALET YOLUYLA
KURBAN KES‹M‹
KAMPANYASI” bafllam›flt›r.

Kampanyaya kat›lan
vatandafllar›m›z›n kurban
bedellerini 10 fiubat 2003
Pazartesi günü akflam›na kadar;
Türkiye Vak›flar Bankas›’n›n
bütün flubelerinde özel
tahsilat hesab› olarak aç›lan
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI
KURBAN HESABI’NA
yat›rmalar› Vak›fbank
fiubelerinin bulunmad›¤›
yerlerde ise en yak›n ‹l ve ‹lçe
Müftülüklerimize müracaat
etmeleri gerekmektedir.

Kampanyam›za kat›lan
vatandafllar›m›z›n, kurban
bedellerini geciktirmeden
zaman›nda yat›rmalar›, paray›
yat›r›rken (sonradan
kendilerine yaz›l› belge
verilebilmesi için) ad, soyad,
adres ve telefon numaralar›n›
düzgün ve okunakl› bir flekilde
banka dekontuna yazd›rmalar›
önem arz etmektedir.

‹steyenler: ‹l ve ‹lçe
Müftülüklerimizden veya
Türkiye Diyanet Vakf›’na ait
(0.312) 417 12 35 (8 Hat) -
418 25 96 no’lu telefonlardan
bilgi alabilirler.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Türkiye Diyanet
Vakf›’nca ortaklafla yürütülen Vekalet Yoluyla
Kurban Kesimi Kampanyas›’nda kurbanlar;
kesim merkezinde oluflturulan komiteler
nezaretinde dinimizin esaslar›na uygun olarak
kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine da¤›t›lmaktad›r.

D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I’NDAN

D U Y U R U

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89   06640  Kocatepe/ANKARA • Tel: (0.312) 417 12 35 (8 Hat) - 418 25 95
Faks: 418 19 00 - 419 47 83 - 417 29 24 • Web: www.diyanetvakfi.org.tr • e-mail: kurban@diyanetvakfi.org.tr
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KURBAN KES‹M‹ KAMPANYASI
V e k a l e t  Y o l u y l a
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B‹ZE ULAfiAB‹LECE⁄‹N‹Z ADRESLER : ‹fiLETME MERKEZ‹ : OST‹M Örnek Sanayi Sitesi, 1. Cadde 358. Sokak, No: 11, 06370 Yenimahalle / ANKARA Tel : (0.312) 354 91 31 Faks : 354 91 32
ADANA YAYINEV‹ : Tepeba¤ Mh. Cemal Gürsel Cd. No: 21 Seyhan / ADANA Tel : (0.322) 352 51 57 Faks : 352 69 18  • ANKARA / AfiT‹ YAYINEV‹ : Giden Yolcu Kat› D / 11 Balgat / ANKARA
Tel & Faks : (0.312) 224 03 84 - 224 10 00 / 1518  • ANKARA / SIHH‹YE YAYINEV‹  : Necatibey Cad. No: 8 / 32-33 Tel : (0.312) 229 73 36 Fax : 231 51 10  • ANTALYA YAYINEV‹ : Balbey Mh. Kâz›m Özalp Cd.
No: 40 ANTALYA Tel : (0.242) 242 15 24 Faks : 243 28 09  • AYDIN YAYINEV‹ : Ramazan Pafla Mh. Gazi Bulvar› No: 4 AYDIN Tel & Faks : (0.256) 213 50 49  • BURSA fiUBE : Yeflil Mh. Çelebi Mehmet Bulvar›
No: 34/1 BURSA Tel: (0.224) 328 81 55 Faks : 328 81 56  • ÇORUM YAYINEV‹ : Karakeçili Mh. Gazi Cd. Balaban Pasaj› No: 53 ÇORUM Tel & Faks : (0.364) 213 37 26  • D‹YARBAKIR YAYINEV‹ : Vilayet Cd.
Kamu Loj. karfl›s› No: 42 D‹YARBAKIR Tel & Faks : (0.412) 224 40 91  • ELAZI⁄ YAYINEV‹ : Gazi Cd. ‹zzet Pafla Camii alt› ELAZI⁄ Tel & Faks : (0.424) 236 96 70  • ERZURUM YAYINEV‹ : Cumhuriyet Cd.
No: 54 Lala Pafla Camii karfl›s› ERZURUM Tel & Faks : (0.442) 235 20 98  • ‹STANBUL / CA⁄ALO⁄LU YAYINEV‹ : Bab›ali Cd. No: 40 Ca¤alo¤lu / ‹STANBUL Tel : (0.212) 511 44 32 Faks : 511 45 40
‹STANBUL I. fiUBE : Klodfarer Cd. No: 14/1 Divanyolu - Eminönü / ‹STANBUL Tel : (0.212) 518 46 04 - 518 06 11 Faks : 518 83 07  • ‹STANBUL II. fiUBE : Gümüflyolu Cd. No: 38-40 Ba¤larbafl› -
Üsküdar / ‹STANBUL Tel : (0.216) 474 08 77 - 492 03 47-49 (3 Hat) Faks : 474 08 78  • ‹ZM‹R YAYINEV‹ : Anafartalar Cd. No: 497 Mezarl›kbafl› - Konak / ‹ZM‹R Tel & Faks : (0.232) 441 82 04
‹ZM‹R ‹RT‹BAT BÜROSU : Mithat Pafla Cd. No: 959 / D Güzelyal› / ‹ZM‹R Tel & Faks : (0.232) 246 05 91  • KAYSER‹ YAYINEV‹ : Sivas Cd. A. Yesevi Bul. Yeni Müftülük Sitesi alt› No: 4 / E Melikgazi / KAYSER‹
Tel : (0.352) 222 51 95 Faks : 221 15 10  • KONYA fiUBE : Zafer Meydan› Alaaddin Cd. Konur ‹fl Han› No: 61/1 Meram / KONYA Tel : (0.232) 350 97 66 Faks : 353 09 75  • SAMSUN YAYINEV‹ : Necipbey Mh.
‹skele Cd. Müftülük Sitesi alt› SAMSUN Tel : (0.362) 447 29 10 Faks : 447 27 11  • TRABZON YAYINEV‹ : Cumhuriyet Mh. Uzun Sk. No: 91 / 2 TRABZON Tel : (0.462) 326 17 47 Faks : 326 90 44

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI

‹SLÂM ANS‹KLOPED‹S‹
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI

‹SLÂM ANS‹KLOPED‹S‹
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