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R›dvan ÇAKIR • Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Vekili
Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan›

nsan›n huzuru, kendisine sunulan hizmetlerin
süreklili¤i ve kalitesi ile iliﬂkili oldu¤u gibi, toplum içerisindeki düzen ve intizamla; bireyler
aras›ndaki adil nimet ve külfet da¤›l›m›yla da yak›ndan alakal›d›r.
‹nsan merkezli bir din olan ‹slâm dini, hem dünya hem de ahiret mutlulu¤unu hedefledi¤i insano¤lunun bunu elde etmesi için gerekli olan her türlü
tedbiri alm›ﬂt›r. Bu tedbirler aras›nda, sosyal dayan›ﬂmay› teﬂvik edici Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin hadisleri önemli bir yer tutmaktad›r.
Yüce dinimizin bu yöndeki emir ve tavsiyelerinden hareketle ecdad›m›z, sosyal dayan›ﬂmay› kurumsallaﬂt›rm›ﬂ ve çok çeﬂitli hizmet alanlar›nda Vak›flar kurmuﬂlard›r. Denilebilir ki Vak›flar, Türk-‹slam
Medeniyetinin en geliﬂmiﬂ ve en yayg›n sosyal kurumlar›n›n baﬂ›nda gelmektedir.
Vak›flar, toplu yaﬂaman›n bir gere¤i olan karﬂ›l›kl›
dayan›ﬂma ve baﬂkalar›na iyilik yapma duygusunu hukukî statüye kavuﬂturan ve ona süreklilik kazand›ran
hukukî ve sosyal bir müessesedir. Sosyal bünyemizde
daima birleﬂtirici ve kaynaﬂt›r›c› bir unsur olarak yer
alan bu müessese, geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzde
de çok önemli görev ve hizmetleri yerine getirmektedir.
Tarih boyunca ulvî ve kutsal duygularla kurulagelen vak›flar, dünya nimetlerini insanl›¤›n hizmetinde

İ

kullanarak, toplumda karﬂ›l›kl› sevgi ve sayg› ba¤lar›n› güçlendirmeyi, yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂmay› geliﬂtirerek, refah ve mutlulu¤u yaymay› amaçlam›ﬂlard›r. Ecdad›m›z›n bu düﬂüncelerle kurdu¤u ve bugüne kadar intikal ettirdi¤i vak›flar hep bu amaç do¤rultusunda hizmet üretmiﬂ, bu uygulamalar›yla da
tüm dünyaya örnek teﬂkil etmiﬂtir.
Geçmiﬂten gelen bu miras›n sorumlulu¤unun
idrakinde olan Türkiye Diyanet Vakf› da ülkemiz insan›n›n refah ve mutlulu¤u için çal›ﬂmakta, toplumda sosyal ihtiyaçlar›n giderilmesi yönünde faaliyetler göstermektedir. Sosyal bünyemizde daima
birleﬂtirici ve kaynaﬂt›r›c› bir rol oynayan Türkiye Diyanet Vakf›, milletimize çok çeﬂitli ve güzel hizmetler sunarak örnek bir vak›f konumuna gelmiﬂtir.
Birlik ve beraberli¤in tesis ve temini, dostluk ve
kardeﬂli¤in geliﬂip güçlenmesi yönünde çeﬂitli faaliyetlerde bulunan Türkiye Diyanet Vakf›, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda sosyal, kültürel, dinî, ilmî faaliyetlerini bundan sonra da art›rarak sürdürecek,
toplumumuzun huzur ve mutlulu¤u için çal›ﬂmalar›na devam edecektir.
Hepinizin Vak›f Haftas›’n› tebrik eder, vak›flar›m›z›n dünya var oldu¤u sürece insanl›k ad›na güzel hizmetlerde bulunmas› dile¤iyle yar›nlar›n›z›n ayd›nl›k
olmas›n› niyaz ederim.
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lemde olan her ﬂeyin bir düzeni, bir ahengi
vard›r. Yarat›lan hiç bir ﬂey baﬂ›boﬂ b›rak›lmam›ﬂt›r. Bu ahenkli alemde insan›n ayr› bir
önemi vard›r. Göklerdeki ve yerdeki tüm nimetler insan›n hizmetine verilmiﬂtir. En önemlisi de insana,
onu tüm varl›klardan ay›r›p üstün ve ﬂerefli yapan ak›l
ve irade bahﬂedilmiﬂtir. Pek çok nimetle donat›lan insana bu dünyada belli bir ömür verilerek yapt›klar›ndan sorumlu tutulmuﬂ; yapaca¤› faydal› ve zararl› iﬂlerin karﬂ›l›¤›n› görece¤i, ayetlerle bildirilmiﬂtir.
Bu yönüyle dünya, insanlar için bir misafirhane,
yapt›¤› zerre kadar iyili¤in ve kötülü¤ün ahirette karﬂ›l›¤›n› görece¤i imtihan yeridir. Atalar›m›z; “göz odur
ki, da¤›n ard›n› göre, ak›l odur ki, baﬂa gelece¤i bile”
diyerek bu gerçe¤e dikkat çekmiﬂlerdir. Baﬂa gelecek
olan da; insan ömrünün bir gün gelip bitece¤i ve yapt›klar›ndan hesaba çekilece¤idir. Necip Faz›l K›sakürek de bu durumu ﬂöyle ifade ediyor:

A

ﬁu geçeni durdursam çekipte ete¤inden
Soruversem, haberin var m› ölece¤inden?
Bu sondan istisna olan tek bir insan yoktur. Bundan gafil olanlara Mehmet Akif Ersoy ﬂöyle sesleniyor:

Ey yolcu, uyan! Yoksa ç›kars›n ki sabâha;
Bir kupkuru çöl var, ne ›ﬂ›k var, ne de vâha!
Asl›nda insan her ne kadar habersizmiﬂ gibi de
davransa; yarat›l›ﬂ› gere¤i bu gerçe¤e bigane kalmas›
mümkün olmamaktad›r. Unutsa bile her ayna karﬂ›s›na geçti¤inde bu gerçekle yüz yüze gelir. Cahit S›tk›
Taranc› bunu ne güzel ifade ediyor:

“Zamanla nas›l de¤iﬂiyor insan!.
Hangi resmime baksam ben de¤ilim.
Nerde o günler, o ﬂevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben de¤ilim;
Yaland›r kayg›s›z oldu¤um yalan.”
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Bu gerçe¤i unutmayan insanlar, Allah’›n verdi¤i
ak›l nimetiyle, hayat›n› buna göre tanzim ederler.
Bu insanlar gerçek zenginli¤in dünyada yap›lan iyilikler oldu¤unun bilincindedirler. Bunlar yaln›z kendini düﬂünerek, kendi istek ve ç›karlar›n› ön plana
alarak hareket etmez; birlikte yaﬂad›¤› en yak›n,
hatta en uzak insan› da hesaba katarak yaﬂamak
gerekti¤ini bilen bir ruh zenginli¤i içindedirler. Yaﬂan›lan dünyaya güzellik katan, kendinden sonrakilere de hep güzellikleri b›rakan bu insanlar› bazen
bir insan›n s›k›nt›s›n› giderirken, bazen bir yaral›
hayvan› tedavi ederken, bazen çorak bir araziye
a¤aç dikerken görürsünüz. K›saca bu insanlar, sahip olduklar› imkanlarla mahlukata hizmet etme,
dünyada kendilerine verilen nimetlerden baﬂkalar›na verebildikleri ölçüde mutluluk duyma peﬂindedirler; elindeki mal› Allah yolunda insanlar›n hizmetine sunarak, hiç mal› yoksa bile güzel duygularla,
bir tebessümle insanlara yaklaﬂarak o önemli güne
haz›rlan›rlar. Güzel yaﬂamak onlar›n hayat tarz› olmuﬂtur.
Türk insan› bu güzelli¤e ulaﬂman›n en kestirme
yolunu, vak›f yapmakta bulmuﬂ ve bunun neticesinde gerçekten güzel eserler meydana gelmiﬂtir.
Ziya Paﬂa’n›n “ﬁahs›n görünür, ak›l rütbesi, eserinden.” m›sras›yla ifade etti¤i gibi; Türkiye’yi, Balkanlar›, Ortado¤uyu ﬂöyle bir dolaﬂt›¤›n›zda her
yerde göze çarpan nadide vak›f eserlerinden atalar›m›z›n ak›l rütbelerine ﬂahit oluruz. Yine Haber
Bültenimizin bu say›s›nda Vak›flar Haftas› vesilesiyle k›saca hizmetlerine de¤indi¤imiz Türkiye Diyanet Vakf›’n›n Türkiye’de ve Dünyan›n bir çok yerinde meydana getirdi¤i eserlere ﬂöyle bir göz att›¤›n›zda, bugünkü insan›m›z›n atalar›ndan tevarüs etti¤i bu gelene¤i nas›l devam ettirdi¤ine ﬂahit olursunuz.
Bu güzel hizmetleri meydana getirenleri minnetle an›yor, âhirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Sayg›lar›mla.
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y›ldan beri Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan “Vak›flar Haftas›”
ad›yla kutlanan etkinliklerde vak›f
olgusuna insanlar›n dikkatleri çekilir. Bu haftada vak›flar›n mahiyeti,
icra ettikleri fonksiyonlar, verdikleri
hizmetler vb. konularda insanlar›m›z ayd›nlat›lmaya çal›ﬂ›l›r. Bu y›l
12-18 May›s tarihlerinde kutlanan
Vak›flar Haftas› dolay›s›yla biz de
“Vak›f”lar›n ne oldu¤u hakk›nda k›sa
bir bilgi vererek, yapt›klar› hizmetlerin somut olarak daha kolay anlaﬂ›labilmesi için Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kuruluﬂ ve faaliyetlerini anlatmak istedik.
Bilindi¤i üzere Vak›f, taﬂ›n›r veya
taﬂ›nmaz bir de¤erin belirli gayelerle bir amaca tahsisinden do¤an, hukukî statüye ve süreklilik kavram›na
sahip, mal›n do¤rudan kendini temsil etti¤i, tescilinden sonra kurucusu
dahil herkesi ba¤layan hukukî bir
akittir.
Vak›flar, milletimizin dününde ve
bugününde dinî, sosyal ve kültürel
amaçlarla meydana getirilen hay›r
kurumlar›d›r. Vak›flar, insan› fertdiyetçili¤e sürükleyen modernitenin
karﬂ›s›nda insan›n sosyal bir varl›k
olma hüviyetini yaﬂatan en önemli
müesseselerden biridir.
Yard›mlaﬂmay›, dayan›ﬂmay›
sa¤layan, fertlerin gönlündekileri
yaﬂatan vak›flard›r. Tarihimiz boyunca vak›flar ibadetten e¤itime,
yard›mlaﬂmadan sosyal güvenlik
alan›na kadar çok yönlü bir görev
icra ederek, cemiyeti bütünlük
içinde, s›hhatli bir bünye halinde

20
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ayakta tutmuﬂlard›r. Milletimiz,
kurdu¤u ve üzerine titredi¤i vak›flarla cihana hükmetmiﬂ ve bugünlere kadar sa¤lam bir bünye ile gelmiﬂtir.
Bu tarihî gelenek ve hayat düsturu günümüzde de Türk milletinin
vazgeçilmez hayat tarz›n›n temelini
teﬂkil etmektedir. Öyle ki yard›mlaﬂma noktas›nda kurulan vak›flar bunun en iyi göstergesidir. ‹nsanlar›n
ihtiyaçlar›n› gidermek, yoksulun yan›nda olmak, vatan ve millet ad›na
hizmet üretmek amac›yla kurulan
vak›flar›n say›s› az›msanmayacak
kadar çoktur. Bu vak›flardan biri
olan Türkiye Diyanet Vakf› da milletimiz, devletimiz ve tüm insanl›k
ad›na hizmet üretmek, hizmet noktas›nda meydana gelen boﬂlu¤u doldurmak amac›yla y›llard›r çaba sarfetmektedir.

I- Kuruluﬂ
Türkiye Diyanet Vakf› 13 Mart
1975 tarihinde Türk Medeni Kanununda De¤iﬂiklik Yapan 903 Say›l›
Yasa’ya göre kurulmuﬂ bir özel hukuk tüzel kiﬂisidir. Bakanlar Kurulunun 20.12.1977 tarih ve 7/14433
say›l› karar› ile de vergi muafiyeti tan›nm›ﬂt›r.
Dönemin Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Dr. Lütfi DO⁄AN baﬂkanl›¤›nda, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›lar› Tayyar ALTIKULAÇ, Yakup ÜSTÜN ve Diyanet ‹ﬂleri Hukuk Müﬂaviri Ahmet
UZUNO⁄LU’nun iﬂtirakiyle, 13 Mart
1975 tarihinde Türkiye Diyanet Vakf› kurulmuﬂtur.

II- Amac›
Vakf›n gayesi; ‹slâm Dini’nin gerçek hüviyeti ile tan›t›lmas›nda, toplumun din konusunda ayd›nlat›lmas›nda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na
yard›mc› ve destek olmak, gereken
yerlerde cami yap›p donatmak, fakir
hastalar için tedavi kurumlar› aç›p
iﬂletmek, zekat, fitre gibi Müslüman
vatandaﬂlar›m›z taraf›ndan yap›lacak yard›mlar› ﬂartlar›na uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine
intikal ettirerek sosyal yard›m ve
hizmeti geliﬂtirmektir.
Bugünkü tarih itibariyle Vakf›m›z›n 81 il ve 833 ilçe olmak üzere
toplam 914 ﬂubesi faaliyet göstermektedir.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Hizmet Binas›

YURT‹Ç‹NE YÖNEL‹K
H‹ZMETLER
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›
Destekleme Hizmetleri

Ankara Kocatepe Camii

Özel Bornova Koleji

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n genel bütçeden karﬂ›lanamayan her
türlü ihtiyac› Türkiye Diyanet Vakf›’nca karﬂ›lanmaktad›r. Genel Merkez ve 914 ﬂubesi ile bütün müftülüklerin, hizmet binas›, büro mefruﬂat› vb. hizmete yönelik tüm ihtiyaçlar› Vak›f ﬁubeleri taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Türkiye Diyanet Vakf›, kuruluﬂ
amac›n›n gere¤i Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› hizmetlerine önemli ölçüde
destek sa¤lamaktad›r. Bu hizmetleri sebebiyle halk›m›z›n geniﬂ takdirini toplam›ﬂt›r. Vak›f kuruldu¤u tarihten beri, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n dini-kültürel içerikli bütün
hizmetlerine imkanlar› ölçüsünde
her türlü deste¤i sa¤lamaktad›r.
Baﬂkanl›kça yürütülen bu hizmetler
hiç ﬂüphe yok ki, halk›m›z›n dini inan›ﬂ, düﬂünce ve yaﬂay›ﬂlar›na müsbet manada do¤rudan etkisi olan
hizmetlerdir. Bu hizmetler ana baﬂl›klar halinde ﬂöyledir: Merkez hizmetlerini destekleme, e¤itim merkezlerine yap›lan destekler, din konusunda toplumu ayd›nlatma hizmetlerinin desteklenmesi, müftülük hizmetlerinin desteklenmesi,

hac ve umre hizmetleri, camilere
yap›lan yard›mlar, cami ve mescitlerin tefriﬂi, Kur’an kurslar›na yap›lan
yard›mlar.

Yurtd›ﬂ› Hizmetleri
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n yurtd›ﬂ›ndaki soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›za
yönelik olarak yürüttü¤ü dini, milli
sosyal ve kültürel hizmetleri desteklenmektedir. Yurtd›ﬂ›ndaki din hizmetleri müﬂavirlik ve ataﬂeliklerinin
bütçeden karﬂ›lanamayan bina,
araç, gereç, mahalli elemanlar›n ücreti vb. giderleri karﬂ›lanmaktad›r.

E¤itim Ö¤retim Faaliyetleri
Ö¤renci Yurtlar› ve Burs Hizmetleri
Gençlerimizin sa¤lam karakterde vatana, millete ba¤l› bireyler
olarak yetiﬂmesini sa¤lamak amac›yla bugüne kadar 4994 ortaö¤renim, 41.677 yüksekö¤renim, 2951
ilahiyat fakültesi, 2679 yabanc› uyruklu ö¤renci, 326 asistan, 52 master ve doktora, 177 araﬂt›rma görevlisi, 195 yabanc› dil kursu, 44
üniversite harç ücreti olmak üzere
53.095 ö¤renciye burs imkan› sa¤lam›ﬂt›r. 2002-2003 ö¤retim y›l› itibariyle de toplam 1000 ö¤renciye 8 ay
süreyle burs tahsis edilmiﬂtir. Ayr›ca
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Özel Bornava Koleji

Vakf›m›z taraf›ndan 10 adet yüksekö¤renim ö¤renci yurdu aç›larak
gençlerimizin hizmetine sunulmuﬂtur. Yine ayn› amaçla aç›lan yurtlar›m›z: 288 kapasiteli Kastamonu K›z,
273 kapasiteli Kayseri Kemal ‹mamtorunu K›z, 162 kapasiteli Sakarya
K›z, 156 kapasiteli Afyon K›z, 217
kapasiteli Ankara K›z, 195 kapasiteli Isparta K›z, 143 kapasiteli Bozyaz›
Erkek, 310 kapasiteli Bursa Erkek,
513 kapasiteli Konya Erkek, 150 kapasiteli Osmangazi Erkek Ö¤renci
Yurdu yan›nda ﬂubelerimizce Türkiye genelinde 240 civar›ndaki yurtta
ö¤rencilere hizmet verilmektedir.
Özel Okul Hizmetleri
Türkiye Diyanet Vakf›, ülkemizin
e¤itim sorununun çözümüne katk›
olaca¤› düﬂüncesiyle özel okul açma
faaliyetlerine girmiﬂ ve bu maksatla
‹zmir Bornova’da bir özel okul açm›ﬂt›r. 1994-1995 ö¤retim döneminde faaliyete geçen okulun müﬂtemilat›nda; lise, ilkö¤retim okulu,
çok amaçl› salon ve kapal› spor salonu yer almaktad›r.
Anadolu Lisesi
Vakf›m›zca, ‹çel Bozyaz› ‹lçesi’nde, Balkan ülkeleri, K.K.T.C.,
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklar›ndaki soydaﬂ ve
dindaﬂlar›m›z›n çocuklar›n›n dini
alanda e¤itim görmesi amac›yla Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Vakf›m›z taraf›ndan imzalanan bir protokol çerçevesinde ‹mam-Hatip ve Anadolu
‹mam-Hatip Lisesi aç›lm›ﬂt›r.
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Kültürel Hizmetler
Türkiye Diyanet Vakf› kültür hayat›m›z› zenginleﬂtirmek ve kamuoyunu ayd›nlatmak amac›yla çeﬂitli
konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemekte, ayr›ca dini, milli ve sosyal içerikli, halk›m›z›n
kolayca anlayabilece¤i bas›l›, sesli ve
görüntülü yay›nlar haz›rlay›p okuyucular›n hizmetine sunmaktad›r. Yay›n say›m›z, 323’ü bas›l›, 37’si sesli
ve 5’i görüntülü olmak üzere 365’e
ulaﬂm›ﬂt›r.

‹slam Ansiklopedisi
Türk – ‹slam Kültürünü korumak, geliﬂtirmek ve gelecek nesillere aktarmak için 1985 y›l›nda TDV
‹slam Ansiklopedisinin yay›m›na
baﬂlanm›ﬂt›r. Çok büyük bir kaynak,
emek, dikkat ve ilmî hassasiyetle
haz›rlanan bu eser, ‹slâm Dünyas›nda ç›kar›lm›ﬂ ilk te’lif ‹slâm Ansiklopedisidir.
26. cildi yay›mlanan bu çal›ﬂman›n
sonunda Türkiye Diyanet Vakf› dünyada ilk defa telif eser olarak Müslümanlar taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ
olan TDV ‹slam Ansiklopedisi’ni insanl›¤›n istifadesine sunmuﬂ olacakt›r.
Kitap Fuarlar›
Diyanet Vakf› okuyucuyla yay›nc›y› buluﬂturmak, halk›n ucuz kaynaklardan kitap temin etmesini sa¤lamak amac›yla her y›l ‹stanbul ve Ankara’da Kitap ve Kültür Fuar› düzenlemekte, yurtd›ﬂ›nda ve yurtiçinde
aç›lan fuarlara da iﬂtirak etmektedir.
Türkiye’nin ilim ve kültür iklimini
inanc›m›z›n, kültürümüzün gerçek

taﬂ›y›c›s› olan kitaplar›m›z› vatandaﬂlar›m›z›n istifadesine sunmak,
Türk ‹slâm kültürünün ürünlerini
medeni dünyan›n gündemine taﬂ›mak ve bir kültür atmosferi meydana getirmek amac›yla düzenlenen kitap ve kültür fuarlar› halk›m›z taraf›ndan da büyük ilgi görmektedir.
Türkiye Diyanet Vakf› bu düﬂüncelerle 21 y›ld›r kitap ve kültür fuar›n› büyük bir sab›r ve azimle gerçekleﬂtirmektedir. Vakf›m›z›n 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 dönüﬂmüﬂtür.
Kutlu Do¤um Haftas›
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan 1989
y›l›ndan itibaren Peygamber Efendimizin do¤um y›ldönümleri, her
y›l “Kutlu Do¤um Haftas›” ad›yla ilmî ve kültürel etkinliklerle kutlanmaktad›r. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
ve Türkiye Diyanet Vakf› bu etkin-

liklerle Peygamber Efendimizin insan›n mutlulu¤una yönelik mesajlar›n› günümüz ﬂartlar›n› da dikkate alarak geniﬂ halk kesimlerine
ulaﬂt›rman›n faydal› olaca¤›na
inanmaktad›r.
Bu güne kadar yap›lan etkinliklerde görülmüﬂtür ki, Peygamberimizin do¤um günü münasebetiyle ihdas edilen Kutlu Do¤um
Haftas› kutlamalar›, Hz. Muhammed (S.A.S)'i ve ‹slâm'› do¤ru olarak anlatmak, ‹slâm'›n günümüzdeki problemlerine çözüm getirmek için çok feyizli, bereketli, verimli bir ortam meydana getirmiﬂtir.
Bu y›l 15 yaﬂ›n› dolduracak olan
Kutlu Do¤um Haftas›, milletimizin
arzusu ve tarihî gelene¤i üzerine bina edilmiﬂtir. 1989 y›l›nda sadece
Ankara'da baﬂlayan kutlama programlar›, bugün art›k bütün Türkiye'ye, Türk dünyas›na, Balkanlar'a,
K›br›s'a, Avrupa, Amerika ve dünyan›n bir çok ülkesine yay›lm›ﬂ durumdad›r.

Sosyal Faaliyetler
Sosyal yard›m konusunda önemli hizmetler icra eden Türkiye Diyanet Vakf›, zekat-fitre vb. dini amaçl›
yard›mlar› gerçek ihtiyaç sahiplerine
ulaﬂt›rmaktad›r. Vatandaﬂlar›m›z›n
bu amaçla yapt›¤› ba¤›ﬂlar yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›ndaki yoksullara ve felaketzedelere ayni ve nakdi yard›m
olarak ulaﬂt›r›lmaktad›r.
‹ftar Sofras›
Eski geleneklerimizi yaﬂatmak,
köklü bir ananenin devam› olarak,
birlikte oruç açmay› ve bu hazz› toplumumuzun de¤iﬂik kesimleriyle,
çeﬂitli meslek mensuplar›yla paylaﬂmay› bir gelenek haline getiren Türkiye Diyanet Vakf› dört y›ld›r Kocatepe Camii alt›nda kurdu¤u iftar
sofras›nda her gün 1500’ün üzerinde vatandaﬂ›m›za iftar yeme¤i vermektedir.
Her gün üç çeﬂit yeme¤in ikram
edildi¤i iftar sofras›na vatandaﬂlar›m›z yo¤un ilgi göstermektedir.

Kutlu Do¤um Haftas› Etkinlikleri

Kutlu Do¤um Aﬂ›

Kitap ve Kültür Fuar›
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Vekaletle Kurban Kesim
Kampanyas›
Tüm ‹slâm ülkelerinde oldu¤u gibi ülkemizde de her y›l binlerce kurban kesilmekte ve bu kutsal görevi
ifa etmenin mutlulu¤u yaﬂanmaktad›r. ‹nsan›m›z bu mutlulu¤u yaﬂarken bazen zaman ve mekan s›k›nt›s›
çekmektedir. Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen
vatandaﬂlar›m›za yard›mc› olmak için
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ile iﬂbirli¤i
halinde 1993 y›l›ndan bu yana "vekalet yoluyla kurban kesimi kampanyas›" düzenlenmektedir. Bu kampanyaya vatandaﬂlar›m›z taraf›ndan yo¤un bir ilgi gösterilmektedir.
Kampanya neticesinde, yurtiçinde 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 yurtd›ﬂ›nda kesilerek ihtiyaç 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 yard›m etmenin, onlar›n yaralar›n› sarman›n, her günü ac› ve s›k›nt› içinde
geçen bu insanlar› sevindirmenin
mutlulu¤unu yaﬂamaktad›rlar.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›nca ortaklaﬂa yürütülen bu kampanyada kurbanlar; kesim
merkezlerinde oluﬂturulan komiteler
nezaretinde dinimizin esaslar›na uygun olarak kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine da¤›t›lmaktad›r.

Kurban Kampanyas›
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Kad›n Kollar› Y›l Sonu Sergisi

Kad›n Kollar›
Kad›nlar›m›z› dinimizin emretti¤i
bir seviyeye ve toplumdaki lay›k oldu¤u yere getirebilmek amac›yla
1996 y›l›nda " Kad›n Kollar›" kurulmuﬂtur. Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n
Kollar›; Türk-‹slam kültürünün dini,
milli ve tarihi de¤erlerinin ö¤retilmesi ve buna benzer sosyal ve kültürel amaçl› çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamak, ‹slam›n ve
Kur’an’›n do¤ru ö¤retilip anlaﬂ›lmas›na katk›da bulunmak üzere (OkuAnla-Yaﬂa) prensiplerinin hayata geçirilmesi yönünde çal›ﬂmalar yürütmektedir.

Sa¤l›k Hizmetleri
Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam dininin insan sa¤l›¤›na verdi¤i önemi gözönünde tutarak tedavi kurumlar›
açma yönünde çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r. Bu amaçla 02.02.1998 tarihinde
Ankara
Dikmen’de,
19.08.1999 tarihinde de ‹stanbul
Vatan Caddesi’nde 29 May›s ad› alt›nda iki hastaneyi hizmete açm›ﬂt›r.
Alanlar›nda uzman doktorlar›n
hizmet verdi¤i ve günümüzün teknik imkanlar›n›n bütününü bünyesinde bar›nd›ran 29 May›s Hastane-

‹stanbul 29 May›s Hastanesi

si sa¤l›k alan›nda önemli hizmetler
vermektedir. 134 yatak kapasiteli
‹stanbul’daki hastanede alt› büyük
ameliyathane bulunmaktad›r. Özellikle kalp-damar cerrahisi konusunda önemli çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› bu
hastanemizde organ nakli de gerçekleﬂtirilmektedir.
Hastanelerde vatandaﬂlar›m›za
kaliteli bir sa¤l›k hizmeti verilmektedir.
Huzurevi :
Türkiye Diyanet Vakf› yaﬂl› ve bak›ma muhtaç vatandaﬂlar›m›za ilerleyen yaﬂlar›nda yard›mc› olmak
üzere ‹stanbul’da 80 yatak kapasiteli bir huzurevini tamamlayarak aç›l›ﬂa haz›r hale getirmiﬂtir.
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› Huzurevi;
yaﬂl›lar› huzurlu bir ortamda korumak ve bar›nd›rmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, yak›nlar› ve toplumla iliﬂkilerini devam
ettirip, gerekli sosyal ve psikolojik
deste¤i sa¤lamay› amaç edinmiﬂtir.

Almanya - Köln
Diyanet ‹ﬂleri Türk ‹slâm Birli¤i Binas›

Hollanda
Zaandam Sultan Ahmet Camii

YURTDIﬁINA YÖNEL‹K
H‹ZMETLER
Vakf›m›z›n temel faaliyet konular›ndan biri de d›ﬂ ülkelerde bulunan
vatandaﬂlar›m›za, soydaﬂlar›m›za ve
dindaﬂlar›m›za yönelik faaliyetlerdir.
Bu hizmetlerimiz, baﬂta Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olmak üzere, D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, YÖK
ve di¤er ilgili kurum ve kuruluﬂlarla
iﬂbirli¤i halinde yürütülmektedir.
E¤itim Hizmetleri
Yurtd›ﬂ›ndaki soydaﬂlar›m›z›n
e¤itim ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanabilmesi için YÖK, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yap›lmak suretiyle K›rg›zistan, Azerbaycan, Türkmenistan’da birer ilahiyat
fakültesi, Bulgaristan’da bir Yüksek
‹slam Enstitüsü, Romanya’da bir kolej, yine Azerbaycan, Romanya,
Türkmenistan ve Bulgaristan’da
toplam alt› imam-hatip lisesi aç›lm›ﬂt›r. Bu okullar›n tüm giderleri Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n da katk›lar›yla Türkiye Diyanet Vakf›’nca karﬂ›lanmaktad›r.

2002-2003 ö¤retim y›l› itibariyle
yurtd›ﬂ› ilahiyat fakültelerinde toplam 667 ö¤renci, ilahiyat ve pedagoji liselerinde ise toplam 1387 ö¤renci ö¤renim görmektedir.
Ayr›ca ülkemizdeki ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip liselerinde okutulmak üzere yurtd›ﬂ›ndan 267 ö¤renci getirilerek ö¤retime al›nm›ﬂt›r.
Yine Vakf›m›z taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda
aç›lan ilahiyat fakülterini baﬂar› ile tamamlayan ö¤rencilerden 52’si ülkemize getirilerek yüksek lisans ve doktora ö¤renimine tabi tutulmuﬂtur.
Vakf›m›z taraf›ndan yurtd›ﬂ›nda
aç›lan ilahiyat fakültelerinden bugüne kadar toplam 575 ö¤renci,
imam-hatip liselerinden ise toplam
592 ö¤renci mezun olmuﬂtur.
Ayni ve Nakdi Yard›mlar
Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas› sonucunda ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan Türk
Cumhuriyetleri, Türk Topluluklar›, Balkan ve Kafkaslarda yaﬂayan soydaﬂ ve
dindaﬂlar›m›z›n milli kimliklerinin mu-

Yurtd›ﬂ›na Yap›lan Yard›mlar

hafazas› ve y›llard›r mahrum kald›klar›
din hizmetlerinin kendilerine sunulabilmesi amac›yla, dini, milli ve kültürel
muhteval› binlerce bas›l›, sesli ve görüntülü yay›n ve ayr›ca Türk K›z›lay
Derne¤i, D›ﬂiﬂleri ve ilgili Devlet Bakanl›klar› ve yurtd›ﬂ› temsilciliklerimizle
koordine sa¤lanmak suretiyle muhtelif g›da, giyim, ilaç, vb. insani yard›mlar buralara gönderilmiﬂtir.
Gerek yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda yürütülen tüm hizmetlerde
Türkiye Cumhuriyeti’nin milli menfaatlerini ön planda tutan bir hizmet
politikas› izlenmekte ve bu konuda
devletimizin ilgili tüm kurumlar› ile
iﬂbirli¤i yap›lmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Milletler aras›ndaki
kültür al›ﬂveriﬂi
huzurlu bir dünyan›n
vazgeçilmez
unsurudur.
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iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n
daveti üzerine Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›’n›n çal›ﬂmalar›, kuruluﬂu
ve yap›s› hakk›nda incelemelerde
bulunmak üzere ülkemize gelen Romanya’n›n dini temsilcileri Vakf›m›z›
ziyaret ederek, Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert ve idare
amirleri ile bir süre görüﬂtü.
Vakf›m›z taraf›ndan Romanya’dan gelen heyet onuruna bir yemek verildi ve ard›ndan bir toplant›
yap›ld›. Toplant›ya Romanya Din ‹ﬂlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri
Laurentiv Tanase, Romanya Din ‹ﬂ-

D

leri Genel Müdürü Stefan Lonita,
Romanya Din E¤itimi ve Gönüllü
Kuruluﬂlarla ‹liﬂkiler Müdürü Alexandru Gherasim, Vakf›m›z Genel
Müdürü A. ‹hsan Sar›mert, Personel
ve ‹dari ‹ﬂler Müdürü Arif Malkoç,
D›ﬂ ‹liﬂkiler Müdürü Kemal Alver ve
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›ndan temsilciler kat›ld›.
Romanya Din ‹ﬂlerinden Sorumlu
Devlet Sekreteri Laurentiv Tanase,
yapt›¤› konuﬂmada Romanya’n›n dini
yap›s› hakk›nda bilgi verdi. Yürüttükleri faaliyetlerini k›saca anlatan Tanase, kendisinin de Türkiye Diyanet
Vakf›’na ilgi duydu¤unu ve kuruluﬂ

yap›s› ve faaliyetleri hakk›nda bilgi almak istedi¤ini dile getirdi.
Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan
Sar›mert de yapt›¤› konuﬂmada Türkiye Diyanet Vakf›’n›n 1975 y›l›nda kuruldu¤unu ve bugün 914 ﬂubesinin
bulundu¤unu söyledi. Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n dini, milli, sosyal, kültürel ve
e¤itim alan›nda bir çok baﬂar›l› hizmetlerinin bulundu¤una dikkat çeken
‹hsan Sar›mert, “Türkiye Diyanet Vakf› kuruluﬂundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde Vakf›m›z ile Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› mensuplar›n›n
üstün gayretleri, yüce milletimizin teveccühü ve devletimizin deste¤i ile k›sa zamanda geliﬂmiﬂ, güçlenmiﬂ ve
bugünkü seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kuruluﬂ
amac›n› anlatan Sar›mert, “Türkiye
Diyanet Vakf›, toplumun din konusunda ayd›nlat›lmas›nda, dini hayat›n
düzenli bir ﬂekilde yürütülmesinde
gerekli olan imkanlar› Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›'n›n emrine sunabilmek,
Baﬂkanl›¤›n mevcut fonksiyonlar›n›
daha da geliﬂtirip güçlendirmek, sosyal, kültürel, ilmi, dini ve e¤itim alanlar›nda insan›m›za hizmet sunmak
amac›yla kurulmuﬂtur.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›nda sundu¤u e¤itim hizmetlerine de de¤inen A. ‹hsan Sar›mert, “Vakf›m›z, istikbalimizin teminat› ve milletimizin ebediyete kadar
yaﬂamas›n›n garantisi olan gençlerimizin e¤itimine ayr› bir ehemmiyet
vermektedir. Vakf›m›z›n e¤itim hizmetlerindeki temel gayesi; milli, manevi ve kültürel de¤erlerimizle mücehhez, ancak modern dünyan›n gerçeklerini de bilen ve zihnini bu gerçeklere uygun pozitif bilimlerle donatm›ﬂ nesiller yetiﬂtirmektir. E¤itim
hizmetlerimiz, ö¤renci yurdu açmak,
ö¤rencilere burs vermek ve okul iﬂletmecili¤i yapmak ﬂeklinde s›ralanabilir. Yurt d›ﬂ›nda da dindaﬂ ve soydaﬂlar›m›z›n e¤itim ihtiyac›n› karﬂ›lamak için bir dizi faaliyetlerimiz bulunmaktad›r. Vakf›m›z›n yard›m ve des-

te¤iyle, ilgili ülkelerin müracaatlar›
üzerine kendi üniversiteleri bünyesinde olmak üzere Azerbaycan, K›rg›zistan, Türkmenistan ve Bulgaristan’da ‹lahiyat Fakülteleri ve Yüksek
‹slam Enstitüleri aç›lm›ﬂt›r.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan
yurtd›ﬂ›ndaki soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›za götürülen e¤itim hizmetindeki
gayenin ‹slam dininin gerçek hüviyeti ile tan›t›lmas› oldu¤unu vurgulayan ‹hsan Sar›mert “‹lgili ülkelerdeki
yetkili makamlar›n müracaatlar› üzerine yurtd›ﬂ›nda açm›ﬂ bulundu¤umuz okullar, e¤itilmek üzere Türkiye’ye getirilen ö¤renciler ve burs tahsis etti¤imiz yabanc› uyruklu ö¤rencilerle ulaﬂ›lmak istenilen temel gaye, soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›z›n milli,
dini ve kültürel kimliklerinin korunmas›na yard›mc› olmak, ‹slam Dini’nin gerçek akidelerinin yerleﬂmesini sa¤lamak, ayd›n, uyan›k, din ve
vicdan hürriyetine sayg›l›, ça¤›m›z›n
müspet ilimlerini özümsemiﬂ din
adamlar› yetiﬂtirmek, en önemlisi de
bu ülkelerle Türkiye Cumhuriyeti
aras›nda kurulmuﬂ bulunan dini, sosyal ve kültürel köprülerin sa¤lamlaﬂmas›na katk›da bulunmakt›r.” dedi.
A. ‹hsan Sar›mert Konuﬂmas›n›n
sonunda Romanya’dan gelen heyeti
ülkemizde görmekten duydu¤u
memnuniyeti dile getirerek, gerekli
iﬂbirli¤ine haz›r olduklar›n› söyledi.

Bugün yap›lan
ziyaretler ve
neticesinde
oluﬂan dostluklar
yar›n oluﬂacak
dünyan›n huzur ve
güvenine
temel teﬂkil eder.
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ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n
Kollar›, 2003 y›l› içerisinde
düzenledi¤i Tarih ve Kültür
Bilinci Seminerleri çerçevesinde,
Türkiye’deki mevcut sorunlar ve bu
sorunlar karﬂ›s›nda ayd›nlar›n ileri
sürdü¤ü de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar› de¤erlendirmek, sorumluluk bilincine
vurgu yapmak amac›yla Kocatepe
Camii Konferans Salonu’nda “Türkiye’nin Sorunlar› Karﬂ›s›nda Ayd›n
Sorumlulu¤u” konulu bir konferans
düzenledi.
Konferansa konuﬂmac› olarak
kat›lan Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. ‹lber Ortayl›; ayd›n kavram›n› aç›klayarak, dünyada
ve ülkemizde ayd›n tan›m›n›n nas›l
yap›ld›¤› ve ayd›nlar›n tak›nd›klar›
roller üzerinde durdu.
“Türkiye’nin Sorunlar› Karﬂ›s›nda
Ayd›n Sorumlulu¤u” konulu konferans›n aç›ﬂ konuﬂmas›n› Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar› Baﬂkan› Ayﬂe Sucu yapt›.

T

Ayﬂe Sucu
Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar› Baﬂkan›

Said Halim Paﬂa’n›n ayd›n kavram› üzerindeki düﬂüncelerini aktararak konuﬂmas›na baﬂlayan
Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›
Baﬂkan› Ayﬂe Sucu, Said Halim Paﬂa’n›n günümüze ›ﬂ›k tutacak
muhteval› bir fikir ve devlet adam›
oldu¤unu söyledi. Sait Halim Paﬂa’n›n Buhranlar›m›z isimli risalele-
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rinden örnekler vererek ﬂunlar›
söyledi: “Geçen yüzy›l›n baﬂlar›nda
Said Halim Paﬂa Buhranlar›m›z ad›
alt›nda kaleme ald›¤› risalelerinde,
Osmanl› ayd›n›n›n içinde bulundu¤u düﬂünce ç›kmazlar›, ikiyüzlülü¤ünü, cehaletini veciz bir ﬂekilde
dile getirmiﬂti. O dönemdeki ayd›nlar, dirayetsiz ve basiretsiz oldu¤u
için alt› as›rl›k bir dünya devletinin
y›k›l›ﬂ›na engel olabilecek çareler
üretmekten çok uzakt›lar. Hatta,
kaç›n›lmaz sonu h›zland›ran bir tutum içindeydiler.
Sait Halim Paﬂa, ayd›n›m›z›n
kendi memleket gerçeklerine karﬂ›
kay›ts›zl›¤›n›, yabanc›dan çok yabanc› oldu¤unu, bat›y› tan›madan ona
körü körüne hayranl›k duydu¤unu,
bat›l› ayd›n›n düzeltti¤ini ama bizimkilerin y›kt›¤›n›, kendini bilmedi¤ini,
rastgele bilgiyle iktidar elde etmeye
çal›ﬂt›¤›n› ifade ederken, sadece dönemi için geçerli tespitler yapmakla
kalmam›ﬂ, yüz y›l sonras›n›, bugünleri görebilmiﬂ muhteval› bir fikir ve
devlet adam›d›r.”

So¤uk savaﬂ y›llar›ndan sonra
Türk ayd›n›n›n ideolojik düﬂünme ve
ideolojik kamplaﬂma gibi ç›kmazlar›n içinde bulundu¤unu ifade eden
Ayﬂe Sucu 1980’lerin sonuna kadar
Türk ayd›n›n siyah-beyaz düﬂündü¤ünü belirtirek, “Evet, Türkiye’de
ayd›n özgürlü¤ünün önünde iki engel vard›r. Biri kendi zihniyet yap›s›
ve yetiﬂme tarz›d›r, di¤eri ise demokratik özgürlükler sorunundan
kaynaklanmaktad›r.” dedi.
Cemil Meriç ve Prof.Dr. ‹lber
Ortayl›’n›n ayd›n hakk›ndaki görüﬂlerinden örnekler veren Ayﬂe Sucu
konuﬂmas›n›n sonunda bölgemizde cereyan eden savaﬂa de¤inerek,
“Devlet ve millet olarak ülkemizde
oynanmak istenen en küçük bir
oyuna bile f›rsat vermemeli, hiçbir
zaaf göstermemeliyiz. Komﬂumuzdaki felaketin muhtemel bütün sonuçlar›na karﬂ›, millet olarak bölgesel sorumluluklar›m›z› ve tarihsel misyonumuzu milli menfaatlerimizin do¤rultusunda ﬂuurlu, kararl› ve güçlü bir ﬂekilde ortaya
koymal›y›z. Türk Milleti ve Türk
Devleti dünyan›n her hangi bir yerindeki s›radan bir millet ve devlet
de¤ildir. Bu s›cak günlerin kaderinde devletimizin etkin rol alabilmesi
için fert olarak üzerimize düﬂen
görevi her ﬂeyimizle yapabilece¤imizi göstermeliyiz. Bu topraklarda
do¤muﬂ olmak, bu bayra¤›n alt›nda yaﬂ›yor olmak bizim için en büyük nimettir.” dedi.

Prof.Dr. ‹lber ORTAYLI
Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Konuﬂmas›na ayd›n kelimesinin
tarifiyle baﬂlayan Prof.Dr.‹lber Ortayl›, “Ayd›n” kavram›n›n Türklere ve
ﬁarkl›lara has bir kavram olmad›¤›n›
belirterek bunun Rönesans›n ortaya
koydu¤u bir kavram oldu¤unu ifade
etti.
Ayd›n denilince daha çok kendisi
anlam›ﬂ, idrak etmiﬂ, toplumu uyaran, müdrik bir zat’›n akla geldi¤ini
belirten Ortayl›, böyle bir fonksiyonun mutlaka müsbet olmayabilece¤ini söyledi.
Böyle bir müessesenin de tart›ﬂ›labilir oldu¤unu belirten Prof.Dr. ‹lber Ortayl›, “Daha do¤rusu böyle bir
müessesenin de varl›¤› çok tart›ﬂ›l›r.
Çünkü böyle fiktif müesseseler vard›r. Yani bir tak›m olaylar, bir tak›m
geliﬂmelerin kendisine ba¤land›¤› kiﬂiler vard›r. Buna ayd›n deniyor ve
19. Yüzy›lda ﬁark edebiyat›nda bu insanlara verilen ad bu; Frans›zca’dan
çeviri yap›lm›ﬂ; münevver gibi, ziyal›
gibi, sonra ayd›n gibi. Bu anlamda
Türk ayd›n› da okudu¤undan dolay›
kendisinde topluma, e¤itime öncülük rolü biçen, toplumu de¤iﬂtirme
görevi biçilen ve toplumda söz sahibi
oldu¤u ileri sürülen bir grup oluyor.
Sürekli bu grup, bir tak›m baﬂka
gruplarla çat›ﬂma ve al›ﬂ veriﬂ içindedir.” dedi.

Ayd›n diye tabir edilen insanlar›n
misyonunun, bilmelerinden ileri geldi¤ini, bu bilmenin de ne oldu¤unun
tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini ifade eden
Ortayl›, “Bu bilgi nedir, nas›l bir bilgidir, bunlar neyi nas›l biliyorlar, niçin
biliyorlar, o bilgi gerçekten çok
önemli midir? Bunlar›n hepsi tart›ﬂ›lacak ﬂeylerdir.” dedi.
Bat› toplumlar›nda Rönesanstan
sonra bir ayd›n s›n›f›n›n oldu¤unu
belirten ‹lber Ortayl›, Rusya’da da
böyle bir s›n›fa ihtilalden önce motor
görevi verildi¤ini, ihtilalden sonra da
pek laf›n›n edilmedi¤ini ifade etti.
ﬁark toplumlar›nda da ayd›nlar›n,
zavall› toplumlar›n› dünyaya açan insanlar olarak ortaya ç›kt›¤›n› söyleyen Ortayl›, “Hâlâ bugünlerde bile
böyle bir ayd›n, ayd›n sorumlulu¤undan falan söz edilmektedir. Tabii bunu herkes kendine göre çizimlemekte ve çözümlemektedir” dedi.
Bugün ayd›n s›n›f›n›n varl›¤›n›n
tart›ﬂ›l›r oldu¤unu, bu s›n›f›n Bat›
toplumlar›nda da fonksiyonunu yitirdi¤ini, insanlar›n bunu kabul de etmediklerini ifade eden Prof.Dr.‹lber
Ortayl›, “Böyle bir s›n›f›n fonksiyonu
gerçekten var m›d›r? Bat› toplumlar›nda art›k yoktur. Yani Bat› toplumlar›nda hiç kimse ayd›n aram›yor. Bizim Avrupa Birli¤i dedi¤imiz camian›n içinde Fransa’da, Almanya’da
ayd›n çoktan ölmüﬂ; yani ayd›n diye
birine insanlar›n ihtiyac› yok.” dedi.

Bir toplumun okumuﬂuna da ayd›n denildi¤ine iﬂaret eden Ortayl›,
“Ayd›ndan anlaﬂ›lan›n e¤er bir toplumun okumuﬂuysa onun tarifinin ayr›ca yap›lmas› gerekir.” diyerek konuﬂmas›n› bu minval üzere kurdu.
Türk ayd›n›n kimli¤i konusuna da
de¤inen Prof.Dr. ‹lber Ortayl›, Türkiye’de ayd›n tipinin Müslüman oldu¤unu ve Hristiyan tipinin bulunmad›¤›na iﬂaret etti.
19. yüzy›l›n Türk bilginlerinin klasik dünyay› alg›lamalar›n›n, onun yan›nda Bizans dünyas›na, Roma’ya
bak›ﬂlar›n›n bir facia oldu¤una, bilgisiz ve yersiz oldu¤una iﬂaret eden
Ortayl›, “Dolay›s›yla entelektüelizmin
19. yüzy›ldaki üç aya¤›ndan birisine
sahip olmayan, o bilincin fark›nda olmayan bir ayd›n s›n›f› ile karﬂ› karﬂ›yay›z.” dedi.
Türk ayd›n›n›n bugün bir uzman
konumunda oldu¤unu belirten Ortayl›, “Türk kültürü ve Türk ayd›n›n›n
kimlikleri nedir? Türk ayd›n› halihaz›rda eksperdir, uzmand›r. ‹ki as›rl›k
askeri reformlar, askeri örgütlü bir
cemiyet oldu¤umuz için, iki as›rl›k
askeri reformlar muas›r medeniyetin
ön saflar›nda yürüyebilecek bir mühendis ve hekim s›n›f› yaratm›ﬂt›r.
Bunlar muas›r medeniyetin yürüyecek bir mühendis ve hekim s›n›f›d›rlar. Bir çok Bat› Avrupa ülkelerinde
bunlar gibi uzmanlar yoktur. Böyle
devam edildi¤i takdirde Türkiye bunu
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elinde tutacakt›r. Bu hiç ﬂüphesiz
hayat›n di¤er dallar›na da sirayet etmiﬂtir.” dedi.
Buna ra¤men bu ayd›n s›n›f›n
kimlik konusunda cahil oldu¤unu,
hangi renkli miras› taﬂ›d›¤›n› bilemedi¤ini söyleyen Ortayl›, bu sebeple de
ülkemizin müreffeh olamad›¤›n›, baﬂ›n›n dik olamad›¤›n› ifade etti.
Bu insanlar›n tarihi miras denen
kavramdan haberlerinin olmad›¤›n›,
dolay›s›yla bilinçsiz olduklar›n› ve bunun süratle tashih edilmesi gerekti¤ini belirten Prof.Dr. ‹lber Ortayl›,
“E¤er bir memlekette üniversite
profesörü ile ortaokul mezunu taksi
ﬂoförünün tarih bilgi ve bilinci birbirine eﬂit ise orada çok ümitsiz bir durum vard›r. Bunun süratle tashihi
gerekir, aksi takdirde her türlü belaya u¤rars›n›z.” dedi.
Türkiye’nin bir üçüncü dünya ülkesi olmad›¤›n›, belirgin rafine bir
teknolojisinin oldu¤unu, s›n›rlar›
içinde dolaﬂ›ld›¤›nda yan›baﬂ›ndaki
komﬂu ülkelere göre bir refah düzeyinin görüldü¤ünü, bu özellikleri sebebiyle de bu memleketin çok zengin ve çok baﬂ›n›n dik olmas› gerekti¤ine iﬂaret eden Ortayl›, bu seviyeye ulaﬂ›lamamas›n›n sebebinin de
‘ad›n› bilememe’ diye niteledi¤i kimliksizli¤e ba¤lad›.
Türkiye toplumunun bugün ayd›nlar› ve halk›yla haketmedi¤i bir
karanl›k ve s›k›nt›n›n içinde oldu¤unu belirten Ortayl›, “Çünkü tarihi miras›n› de¤erlendirmeyen bir entelektüel kimlik içindedir.” dedi.
Türkiye’de ayd›n s›n›f›n çok anormal direniﬂleri oldu¤unu, zamanlar›
ve mekanlar› tan›mad›¤›n›, ne oldu¤u üzerinde tart›ﬂmas›n›n oldu¤unu,
bu yüzden de ortak noktalara gelemeyece¤ini iddia eden Prof.Dr. ‹lber
Ortayl›, “Fransa kimli¤ini tart›ﬂmaz.
‹nsanlar›n komünist veya liberal, faﬂist veya uçuk niﬂilist olmas› hiç bir
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ﬂeyi farkettirmez. Frans›zlar kimlik
tart›ﬂmazlar, bu oturmuﬂtur.” dedi.
Di¤er ülkelerde kimlik üzerinde
tart›ﬂmalar yap›larak vakit öldürülmedi¤ine dikkat çeken ‹lber Ortayl›,
“Hiç bir memlekette komünistler elbetteki kiliseyi de, dini de sevmez.
Ama hayatlar›n› bunu tart›ﬂmakla
da geçirmezler. Çünkü ekmek kavgas› vard›r, sermaye emek çat›ﬂmas›n› k›ﬂk›rtmak vard›r. Ona yönelik
teknolojileri tenkit etmek vard›r.
Maalesef bugünkü Türkiye’nin
Marksistleri asli görevlerini yapamayan, yapmak istemeyen veya yapacak kapasiteleri olamayan kimlik bunal›m› içindeki ayd›nlard›r.” dedi.
Türkiyede meselelerin ortaya
konmas›ndaki garipli¤e de dikkat
çeken Prof.Dr. ‹lber Ortayl›, “Hiç bir
memlekette insanlar gelece¤i inﬂa
edecekleri vakit baz› sorunlar› absürt olarak, abes olarak ortaya koymazlar.” dedi.
Türkiye’nin önemli problemlerinden birinin de ayd›n kimli¤i taﬂ›yanlar›n yabanc›laﬂmalar› oldu¤unu ifade eden Ortayl›, “En önemli unsurlardan bir tanesi bu ayd›n kimli¤ini
taﬂ›yan zümrenin yabanc›laﬂmas›d›r. Bu son derece de sakat bir tutumdur. Çünkü insanlar›n yabanc›laﬂmas›n›n somut tutar taraf› yoktur, bu çok aç›k bir ﬂeydir. ‹nsanlar
gömlek de¤iﬂtirir gibi kimlik de¤iﬂtiremezler. Pasaportlarla birlikte kültürel yap› ve miras›n de¤iﬂtirilmesi
mümkün de¤ildir. Çifte pasaport taﬂ›yarak Avrupal› olaca¤›n› zanneden
insanlar hem budalad›r, hem cahildir. Çünkü hiçbir Avrupa ülkesinde
pasaport demek idantitnasyonelle
ayn› ﬂey de¤ildir.” dedi.
Türkiye’de iki tür ayd›n tipi oldu¤unu söyleyen Ortayl›, “‹ki tak›m
vard›r; birinci tak›m bu topra¤›n insanlar›d›r ve bu topra¤›n insanlar›n›
yetiﬂtiren adamd›r. Bir de 1938’den

sonra sanayi reformlar›n›, sanayi inkilab›n› tamamlayamam›ﬂ dünyan›n
ﬂartlar› alt›nda ezilmiﬂ, izole olmuﬂ
bir Türkiye’de ortaya ç›kan garip bir
tip vard›r. Bunun maalesef mahsurlar› süregelmektedir. Bu yaratamayan, yarat›c› olamayan ve bunun için
de maalesef kitleyle temas›n› kuramayan münevver tipidir. Yani baﬂ›nda bulundu¤u cahil kitle bir mürﬂit
istiyor. Ama o mürﬂit bu mürﬂit de¤il, bu hurﬂit ancak. Bu mürﬂit o
mürﬂit de¤il, yani kitle onu istemiyor. Çünkü kitlenin iﬂine yarayacak
adam tipi de¤il bu. O çok önemli bir
vas›f.” dedi.
Bu tür adamlar›n toplum taraf›ndan da dikkate al›nmad›¤›n› ve insanlar›n böylelerini mürﬂit olarak izlenecek kimseler olarak seçmeyeceklerini belirten Ortayl›, “Mesela diyorki hiç Türk müzi¤i dinlemeyeceksin. Bunu diyen bir adam› kimse ciddiye almaz. Hele hele o adam Bat›
müzi¤ini de yapam›yorsa hiç ciddiye
almaz. Yani diyecekki bana; ben ortaokul, lisede okudu¤um zaman,
mutlaka konser salonuna gitmelisiniz, iyi gidiyoruz. Plaktan dinledi¤imiz dokuzuncu senfoni ile bununki
çok farkediyor. Art› bize bir de Türk
kompozitörleri dinletiyor, ben onlar›
dinlemek zorunda de¤ilim. Çünkü
kompozitör demek, Allah’›n dehayla

yaratt›¤› çok çal›ﬂm›ﬂ adam demektir. Mozart gibi Beetowen gibi. Bunlar genellikle de sürünürler, paralar›
olmaz. Böyle devletin maaﬂl› kompozitörü olmaz. Olursa da dinlenmez.”
dedi.
Türkiye’de yetiﬂen pozitivist ayd›nlar›n baz› sahalarda baﬂar›l› olmalar›na ra¤men, gelece¤i ayr› bir
medeniyet çerçevesinde inﬂa etmeye muvaffak olamad›klar›n› ifade
eden Prof.Dr. ‹lber Ortayl›, “Türkiye
pozitivist bir münevver tipi yetiﬂtirmiﬂtir. Bu pozitivist münevver tipi
bir tak›m sahalarda da ülkesini ve
toplumunu muass›r medeniyete taﬂ›yabilmiﬂtir. Ama ülkesinin ve toplumun ruhunu ve gelece¤ini bir ayr›
medeniyet çerçevesinde inﬂa etmeye, kimli¤ini ona göre yaratmaya
muvaffak olamam›ﬂt›r. Bu ikisi çok
farkl› ﬂeylerdir.” dedi.
Toplumumuzun bir de eksiklikleri olmakla birlikte tevarüs etti¤i
kimli¤i yaﬂatma gayreti içinde olan
ayd›n› bulundu¤unu ve bu iki ayd›n
tipinin aras›nda gerilim oldu¤unu
vurgulayan Prof.Dr. ‹lber Ortayl›,
“Bu toplumun bir ayd›n› vard›r. Bu
da asl›nda belki çok bilgili de¤ildir,
ama gayret içindedir. Tarihi kimli¤i,
tevarüs etti¤i kimli¤i yaﬂatmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun yolunu belki o da
çok bilmiyor. Buna sayg› duyal›m art›k. Bir de bunu reddeden pozitivist
bir ayd›n tipi vard›r. Bu ikisi aras›nda bir gerilim vard›r. ﬁimdi burada
uzlaﬂmac› bir yola gitmek zorundas›n›z. Çünkü birinci s›n›f muhafazakar veya ulusal ayd›n tipi diyebilece¤imiz ayd›n tipi, çok büyük noksanlar› olan adam›n ikincisini reddetmeye hakk› yoktur. Hem hakk› yoktur
kardeﬂini evden atmaya, hem pek
hali de yoktur kendisinin, onu da
söyleyelim.” dedi.
Her iki ayd›n tipinin yapt›¤› hizmetlerin de gözden kaç›r›lmamas›

gerekti¤ine iﬂaret eden Ortayl›, “Bu
pozitivist ayd›n tipini kabul etmek
zorundas›n›z toplumda. Çünkü bunlar hiç de yabana at›lacak bir kitle
de¤ildir. iﬂte burada mesela Naz›m
Hikmet’i be¤enmezsiniz, kaçm›ﬂ gitmiﬂ hain, peki ama unutmay›n ki
1950’lerden sonra Kafkasya’da,
Azerbaycan’da insanlara Türkiye
Türkçesini, Türk edebiyat›n›, Türklü¤ü ö¤reten adam odur, baﬂkas› de¤il. Yani o devirde orada yetiﬂen
genç bir kuﬂak, benden biraz daha
yaﬂl› ve benden biraz daha genç insanlar, ben kendim gördüm insan
intibak edemiyor, temiz ‹stanbul
Türkçesi konuﬂuyorlar, Sen böyle mi
konuﬂuyosun dedim Evet dedi. Dersi de mi böyle veriyorsun dedim
Evet. ‹ﬂte bunu bize Naz›m Hikmet
ö¤retti dediler. Bunlar bir zaman
içinde polisin takip etti¤i geniﬂ bir
entelektüel kitlesi. Mesela oradan
baz› insanlar› Türkiye’ye davet ettiler. Onlar pasaport al›p gelemediler,
Ekber Babayef gibileri. Yani ölümüne kadar buraya gelemedi.
ﬁimdi görülüyor ki, itti¤iniz o insanda bu toplumun baz› de¤erleri
varm›ﬂ ve onu bir yere taﬂ›yabilmiﬂ.
O bak›mdan ben bir tanesini daha
örnek vermekten sak›nca duymam.
Ne dergahta yetiﬂti, ne camide
yetiﬂti ve ne de klasik muhafazakar

edebiyat çevrelerini tan›d›. Ama
Türk dilini çok muhafaza eden, hepinizin çok iyi bildi¤i Oktay Sinano¤lu’dur. Yani bu da iﬂte bu pozitivist
bilgin dünyas›ndan ayd›n dünyas›ndan gelen birisi. Demekki bazan onlarda öbür taraf›n yapamad›¤›n› yap›yormuﬂ.” dedi.
Bir toplumda kültür yorumu ile
meﬂgul olan s›n›flar›n kompart›manlaﬂma hakk›n›n olmad›¤›n› ifade eden Prof.Dr.‹lber Ortayl›, “Avrupa ayd›n›n›n en büyük özelli¤i,
kimli¤in oluﬂumu bak›m›ndan ortak
yönleri tasfiye etmemeleri ve bu
tasfiye etmemesiyle kurduklar› diyalogtur. Benim zannediyorum
üzerinde durabilece¤im en önemli
konu budur. Kimli¤in inﬂas›nda
kimli¤in kavranmas›nda, insanlar›n
ilk evvela hangi mirasa istinad ettikleri bu miras›n iyi tarif edilmesi
ve bu tarif edilen mirasa göre de
toplumun kompart›manlaﬂamamas›. Çünkü ayd›n s›n›f›n kompart›manlaﬂma hakk› yok, yani baﬂka
herkesin var. Militaristlerle, antimilitaristler itiﬂebilir, sermayedarlarla
iﬂçi s›n›f› itiﬂebilir. Bunlar›n hepsi
anlaﬂ›l›r ﬂeylerdir. Fakat her halde
bir toplumda kültür yorumu ile
meﬂgul olan s›n›flar için bunu yapmak pek imkans›zd›r, gülünçtür.”
dedi.
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er insan için en önemli soru ve sorunlardan biri, kim
oldu¤u, ne yapmas› gerekti¤i, k›sacas› hayat içindeki yerini
ve fonksiyonlar›n› belirlemesidir.
Çünkü birey bu sorulara verdi¤i cevaplar sonucunda kimli¤ini, kiﬂili¤ini oluﬂturacak ve kendini tan›yacak, tan›tacakt›r. Bu nedenle insano¤lunun ben kimim, neyim, ne
yapmal›y›m vb. sorularla sürekli
meﬂgul oldu¤u ve bunlar›n cevaplar›n› bulmaya çal›ﬂt›¤› düﬂünce tarihindeki örneklerle de görülmektedir. ‹ﬂte müslüman kimdir ve ne
gibi özelliklere sahiptir ﬂeklindeki
bir soruya da cevap ararken ﬂüphesiz ki, baﬂvurulacak ilk kaynak
Kur’an-› Kerim’dir. Bununla birlikte müslüman kimli¤ini örnek bir
ﬂekilde Peygamberin kendi hayat›nda ve sahabe neslinde bir baﬂka
ifadeyle Asr-› Saadet’te müﬂahade
etmek mümkündür. Böylece inanan insan, inanc› do¤rultusunda
nas›l bir müslüman imaj› oluﬂturmas› gerekti¤ini Kur’an-› Kerim’den, Peygamberimizin ve sahabenin örnek davran›ﬂlar›ndan elde edilebilecektir. Bununla birlikte
müslüman kimli¤ini belirleyen
özelliklerin nas›l kazan›ld›¤› veya
kazan›laca¤›n›n üzerinde düﬂünmek de önemli bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Çünkü gerek
Kur’an-› Kerim’de gerekse Peygamber ve sahabenin hayat›nda
müslüman kiﬂili¤i -imaj›- belli ilke
ve prensipler çerçevesinde insanl›¤a sunulmuﬂtur. Ayn› zamanda bu
ilke ve prensipler, yarat›c›s› ile kulu
aras›ndaki iliﬂkileri de tanzim etmek suretiyle mü’min imaj›n›n oluﬂumunu sa¤lamaktad›r. Bundan
dolay›d›r ki, Cenab-› Hak Kur’an-›
Kerim’de insanl›¤›n kurtuluﬂunu
da sa¤layacak temel prensipleri
Asr suresinde özetlemiﬂtir. Sahabe, Asr suresini, taﬂ›d›¤› bu özellik
ve önemden dolay›d›r ki, birbirleriyle görüﬂüp sohbet ettikten sonra, ayr›lmadan önce okumay› bir

H

prensip ve al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂlerdir. Asr suresine bakt›¤›m›zda 4 temel ilkenin vurguland›¤›n›
görüyoruz. ‹man, salih amel, hakk›
ve sabr› tavsiye.
Bu ilkelerin surenin ad›n› alan
asra, yani zamana yemin edilerek
vurgulanmas› da dikkati çeken
önemli bir husustur. Zira insano¤lunun hayat› belirli bir zaman dilimini kapsamakta ve hayat›n› zaman denilen olgu içinde geçirmektedir. Böylece zamana dikkat çekilerek insan›n hayat›n› kazançl› bir
ﬂekilde geçirmesinin belirtilen
esaslara uymas› ile mümkün olabilece¤i görülmektedir. Bir baﬂka
ifade ile insano¤lu, yarat›c›s›n›n
kendisini baﬂ›boﬂ yaratmad›¤›, varoluﬂunda bir gaye ve anlam oldu¤unu vurgulad›¤› (K›yamet, 36; Ali ‹mran, 191; Sad, 27; Mü’minun,
115) ayetleri ›ﬂ›¤›nda yaﬂam›n›n
gayesini kavram›ﬂ ve bu gayeyi de
Zariyat 56. ayetde ifade edilen “Allah’a kulluk” çerçevesinde gerçekleﬂtirilebilecektir. ‹ﬂte müslüman
imaj› da, insan›n yarat›l›ﬂ gayesi
olan “Allah’a kulluk” esas›n› ifade
eden ve özetleyen bir kavramd›r.
Çünkü müslüman, Allah’a iman etmekle onu yarat›c›s› olarak kabul
etmiﬂ ve emirlerini yerine getirmeyi taahhüt etmiﬂtir. Bu da Allah’a
kul olman›n bir ifadesidir. Allah’a
hakk›yla kul olmak da, bir baﬂka
deyiﬂle müslüman kiﬂili¤ini oluﬂturmak da Asr suresinde ifade edilen prensiplere uymakla mümkün
olur. Bu nedenle Asr suresinde ifade edilen hususlar› inceleyerek
müslüman imaj›n›n oluﬂumunu
sa¤layan unsurlar› anlamaya ve
onlara uymak suretiyle de olumlu
bir müslüman imaj›n› oluﬂturmaya
çal›ﬂmal›y›z.
Müslüman imaj›n›n -kimli¤ininoluﬂumunda ilk faktörü Asr suresinde de insan›n kurtuluﬂunu sa¤layacak ilk unsur olarak zikredilen
“iman” oluﬂturmaktad›r. ‹man, insan›n yarat›c›s›na inan›p, güven-

mesi ve onunla münasebet içinde
olmas›d›r. ‹man, insan›n kendine
ve hayata bak›ﬂ›n› belirleyen günlük yaﬂam›ndaki davran›ﬂlar›n› düzenleyen bir inanç ve de¤erler sistemi sunar. Bu inanç ve de¤erler
sistemi sayesinde kiﬂi kendini yaratan Allah, di¤er insanlar, toplum,
tabiat ve di¤er varl›klar karﬂ›s›nda
sorumluluklar›n›n oldu¤unu, gerek
özel hayat›nda gerekse toplum
içindeki davran›ﬂlar›nda keyfi bir
ﬂekilde kendi istek ve arzusuna göre davranmak yerine “kul olma” bilinci çerçevesinde davranmak gerekti¤ini anlayacakt›r. ‹man›n kazand›rd›¤› bu zihniyet de¤iﬂimi sonucu kendisinden herkesin adeta
köﬂe bucak kaçt›¤›, heybeti ve davran›ﬂlar›yla birçok kiﬂinin kalbine
korku salan Hz. Ömer karﬂ›s›nda
k›z kardeﬂi Fat›ma, eﬂi ile birlikte
müslüman olmalar›ndan dolay›
kendisini tokatlay›p k›zmas›na karﬂ›n “Ya Ömer bizi öldürsen de kocam ve ben bu düﬂünceden, bu
dinden vazgeçmeyiz” diyerek cesaretle inanc›n› ve kendini savunmuﬂtur. Bu davran›ﬂ, Hz. Ömer’in
müslüman olmas›n› sa¤layacak ilk
tohumlar›n kalbinde yeﬂermesine
sebep olmuﬂ ve bana okudu¤unuzu getirin demesi üzerine kendisine gelen ayetleri okuyunca ayetlerin tesiri ile Hz. Ömer’de zihniyet
de¤iﬂimi yavaﬂ yavaﬂ kendini göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. Bunun üzerine beni Hz. Muhammed’e götürün
diyarek Peygamberimizi öldürmek
üzere yola ç›kan Hz. Ömer, Peygamberimizin huzurunda kelime-i
tevhidi söyleyerek yeni zihniyetini
ve kimli¤ini ilan etmiﬂtir.
‹nsanda imanla oluﬂan bu zihniyet de¤iﬂimi, onun kendi inanc›n›
ve de¤erlerini savunma ve ifade
etmesini sa¤lamakla birlikte bütün
davran›ﬂlar›na dayanarak inanc›n›
yaﬂayan bir kiﬂi imaj›n› da oluﬂturmaktad›r. ‹man›n kelime-i tevhidle
meydana getirdi¤i zihniyet de¤iﬂiminin nas›l farkl› bir insan tipini
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oluﬂturdu¤unu cahiliyye dönemindeki cahiliyye insan tipi ile müslüman olduktan sonra mü’min imaj›n› yans›tan sahabenin davran›ﬂlar›n› karﬂ›laﬂt›rmak suretiyle daha iyi
anlamak mümkündür. Müslüman
olmadan önce k›z çocuklar›n› gözünü k›rpmadan diri diri topra¤a gömen, baﬂkas›n›n can›na, namusuna, mal›na ve mülküne sald›rmaktan çekinmeyen bu insanlar, iman
sayesinde Ebu Talha örne¤inde oldu¤u gibi evine gelen misafirine
sadece çocu¤unun yiyece¤i olmas›na ra¤men evdeki lambalar› da
söndürmek suretiyle kendisi de yemek yiyormuﬂ gibi yaparak misafirinin gururunu rencide etmeyecek
nezaketi gösterebilecek ve evindeki çocu¤unun yiyece¤ini misafirine
ikram edebilecek hale gelmiﬂlerdi.
‹ﬂte bu farkl›l›¤› sa¤layan da onlardaki imanla oluﬂan zihniyet de¤iﬂimi idi.
Mü’min imaj›n›n oluﬂumunda
etkili olan ikinci temel faktör Asr
suresinde “salih amel” kavram›yla
ifade edilen davran›ﬂ faktörüdür.
Davran›ﬂ, bireyin inand›¤›, benimsedi¤i kabul etti¤i düﬂünce ve de¤erlerin ifade ediliﬂ ﬂekli oldu¤undan bir kimsenin kiﬂili¤ini, kimli¤ini yans›tan bir özellik olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. E¤er bir kiﬂi
inanc›n› düﬂüncelerini davran›ﬂa
dönüﬂtüremiyorsa o inanç ve düﬂünceleri ne kadar mükemmel
olursa olsun bir de¤er ifade etmez,
ayn› zamanda inanç ve düﬂünceleri varl›¤›n› da gösteremeyece¤i için
onlar›n anlaﬂ›lmas› ve bilinmesi de
mümkün olmaz. Bu nedenle davran›ﬂ, zihniyet de¤iﬂimi ile birlikte
mü’min imaj›n›n oluﬂumunda etkili olan bir di¤er unsur olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
Davran›ﬂ›n kiﬂinin inaç ve de¤erlerini ifade etmesi özelli¤i sebebiyledir ki, rivayete göre Hz. Ömer
286 ayet olan Bakara suresini 12
senede, o¤lu Abdullah ise 8 senede ezberlemiﬂtir. Çünkü gerek Hz.
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Ömer, gerekse o¤lu Abdullah, bir
ayetin lafz›n› ezberlerken acaba bu
ayet niçin inmiﬂti, hangi meseleyi
›slah etmek ve kendilerinin nas›l
davranmas› gerekti¤ini anlatmak
için gelmiﬂti, sorular›n› sorarak cevab›n› zihnine iyice yerleﬂtirip, bizzat o ayetin emretti¤i bir ﬂekilde
günlük hayat›n› ve davran›ﬂlar›n›
düzenlemek gerekti¤ini düﬂünüyorlard›. Bu anlay›ﬂ sayesinde bir
kimse sahip oldu¤u inanç ve de¤erlerini daha iyi farkedilece¤i gibi
onu hemen davran›ﬂa dönüﬂtürebilecektir. Nitekim içki yasa¤› kesin
olarak gelmemiﬂken namaz d›ﬂ›nda ziyafetlerde kullan›ld›¤› zaman-

da içkinin kesinlikle yasakland›¤›n›
belirten ayet gelince sahabenin
derhal ellerindeki kadehleri b›rakmalar› ve f›ç›lar› dökmeleri, zihniyet ve davran›ﬂ iliﬂkisini gösteren
en belirgin örneklerden birisidir.
Ayn› ﬂekilde mü’min imaj›ndaki
davran›ﬂ›n önemini çok iyi farkeden sahabe, Mekke’den Medine’ye
hicret eden muhacirlerle Medine’deki ensar, kardeﬂlik anlaﬂmas›
çerçevesinde hareket etmiﬂ ve ensar, mallar›n› muhacirlerle samimi
bir ﬂekilde paylaﬂm›ﬂ, onlara her
konuda yard›mc› olmuﬂtur.
Asr suresinde iman ve salih
amelden sonra zikredilen hakk›

tavsiye etme prensibi, mü’min
imaj›n›n oluﬂumunu ve insan›n
kurtuluﬂunu sa¤layan bir di¤er unsura dikkatimizi çekmektedir. ‹nsano¤lu tek baﬂ›na yaﬂayan bir
varl›k de¤ildir. Toplum içinde baﬂka insanlarla birlikte hatta di¤er
canl›larla da beraber olan bir varl›kt›r. Bu nedenle insan›n kendisi
d›ﬂ›nda bir çevresinin oldu¤unu görüyoruz.
‹nsan›n bir toplum içinde yaﬂamas›, onun sahip oldu¤u düﬂünce
ve inançlar›n›n ve buna ba¤l› olan
davran›ﬂlar›n›n sadece kendisi aç›s›ndan de¤il, di¤er insanlar aç›s›ndan da öneminin oldu¤unu gösterir. Çünkü toplum içinde yaﬂayan
bireyler birbirleriyle karﬂ›l›kl› etkileﬂim halindedir. Sahip olduklar›
özellikleri, inanç ve de¤erleri birbirlerine aktarmakta ve onlar›n bir
araya gelmesiyle de kültür ve medeniyetleri oluﬂturmaktad›rlar. Bu
nedenle Asr suresinde hakk› tavsiye olarak ifade edilen husus, insan›n tek baﬂ›na bir varl›k olmad›¤›,
sosyal yönünün ve toplum içinde
yaﬂayan bir varl›k oldu¤udur. Ayr›ca Allah bu ifade ile kurtuluﬂun,
huzurun iyi bir çevre oluﬂturmakla
mümkün olabilece¤ine, iyi ve güzel
ﬂeyleri bireysel olarak yaﬂamakla
yetinmeyip, onlar› devam ettirecek
bir çevre ortam›n›n da oluﬂturulmas› gerekti¤ine dikkat çekmektedir. Bu da bize mü’min imaj›n›n
oluﬂumundaki çevre faktörünün
etkisini göstermektedir. Çevre faktörü, zihniyetin korunmas› ve davran›ﬂlar›n devam etmesi aç›s›ndan
o kadar önemli bir yere sahiptir ki,
Peygamberimizin ve sahabenin
Mekke’den Medine’ye hicretleri sahip olduklar› inanç ve de¤erlerini
koruma ve müslüman kiﬂili¤ini daha iyi bir ﬂekilde kazanma aç›s›ndan yeni bir çevre oluﬂturma çabas›d›r. Bundan dolay› Mekke’den
Medine’ye hicret, klasik bir yaklaﬂ›mla zulüm gören, iﬂkenceler alt›nda inleyen, boykota maruz kalan

müslümanlar›n zulümden ve boykottan uzak, huzur dolu s›k›nt›s›z
bir s›¤›nma hareketi de¤il, yeni
zihniyete uygun bir çevre oluﬂturma çabas› olarak de¤erlendirilebilir. Bugün de mü’min imaj›n› oluﬂtururken çevre faktörüne dikkat
etmek gerekir. Aile hayat›m›zda,
mahallemizde, iﬂyerimizde k›sacas›
toplumsal hayat›m›zda mü’min
imaj›na uygun bir çevre oluﬂturmaya gayret etmeliyiz. ﬁüphesiz ki
bu mü’min imaj›na uygun çevre
oluﬂumunda bizim gibi düﬂünemeyen hatta inanmayan insanlara da
Peygamberimizin Medine’ye hicret
etti¤inde takip etti¤i usul çerçevesinde davranmal›y›z. Medine’ye
hicret edildi¤inde Medine’de yahudi, h›ristiyan ve müslüman olmayan Medineliler de bulunuyordu.
Peygamberimizin toplum hayat›ndaki birlikte yaﬂama prensibi çerçevesinde önce hiç bir kimsenin
birbirine zarar vermemesi, inanç
ve düﬂüncelerine bask› yap›lmamas› hususlar›nda anlaﬂma metni
haz›rlam›ﬂ ve Kur’an-› Kerim’de
belirtilen güzellikle ve yumuﬂakl›kla söylemek, zorlama yapmamak
ve hidayetin Allah’tan oldu¤u ﬂeklindeki esaslar› dikkate alarak
inanç ve de¤erlerini anlatm›ﬂt›r. ‹ﬂte ayn› esaslar çerçevesinde bugün
biz de insan olman›n bir gere¤i olarak da, bizim gibi düﬂünmeyen insanlarla birlikte -ki bu toplum içinde birlikte yaﬂama prensibidirkarﬂ›m›zdakileri k›rmadan, incitmeden, zorlamadan onlar›n düﬂünce ve inançlar›na da sayg› göstererekki Peygamberimizin Medine’deki müslüman olmayanlarla
anlaﬂma yapmas› bunu göstermektedir- kendi düﬂünce ve inançlar›m›z› ifade etmeliyiz.
Mümin imaj›n›n oluﬂumundaki
temel unsurlar›ndan bir di¤eri de
müessese ve organizasyon unsurudur. Müessese ve organizasyonlar,
bir zihniyeti, bir kültürü as›rdan
as›ra aktarma özelli¤ine sahiptir.

Bundan dolay›d›r ki, Asr suresinde
Cenab-› Hakk’›n insan›n huzuru ve
kurtuluﬂu için iman, salih amel ve
hakk› tavsiyeden sonra sabr› tavsiyeyi ifade etmesi anlaml›d›r. Çünkü
sab›r, insan›n kendi inanc› ve düﬂüncesi çerçevesinde davran›ﬂta
bulunurken, ayn› zamanda çevre
oluﬂtururken, karﬂ›laﬂabilece¤i s›k›nt›lar karﬂ›s›nda ya elini kolunu
ba¤layacak, s›k›nt›lara boyun e¤ecek veyahut da s›k›nt›lar› aﬂmaya
çal›ﬂacakt›r. Bu nedenle sab›r kavram› kullan›larak zihniyet davran›ﬂ
ve çevre unsurlar›n›n gerçekleﬂmesi s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lacak s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas› gerekti¤i anlat›lmaya

çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas›
da mevcut zihniyet ve buna ba¤l›
olan davran›ﬂ ve çevre unsurlar›n›n
korunmas› geliﬂtirilmesi ile mümkün olabilecektir ki, bu da müesseseleﬂme ve organizasyonlarla gerçekleﬂebilecektir. Bu nedenle
mü’min imaj›n›n oluﬂumunda etkili
olan faktörlerden bir di¤eri olarak
da müessese ve organizasyon unsuru karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Müessese ve organizasyon aç›s›ndan da Peygamberimizin hayat›nda bu konunun önemini vurgulayacak örnekler görmekteyiz. Peygamberimizin hicret ederken Kuba’da Kuba Mescidi, Medine’ye va-

r›l›nca da inﬂa ettirdi¤i Mescid-i
Nebi, müesseseleﬂmenin önemini
vurgulamas› aç›s›ndan anlaml› örneklerdir. Çünkü mü’minlerin Allah’a imanlar›n› ifade eden ve hep
birlikte ibadet ederek ayn› zamanda çevre unsurunu oluﬂturan namaz ibadetinin yerine getirilmesi
ve devam ettirilmesi için camilerin,
mescitlerin olmas› gerekmekteydi.
Bu nedenle Peygamberimiz ilk
mescitler olan Kuba ve Mescid-i
Nebi’yi yapt›rm›ﬂt›r. Ayn› zamanda
namaza daveti ifade eden ezan da
önemli ça¤r› müessese örne¤ini
oluﬂturmaktad›r.
Toplumda mevcut olan de¤erlerin, kültürün korunmas› ve devam
etmesi için önemli bir müessese de
e¤itim kurumlar›d›r. Peygamberimizin suffeyi ilk e¤itim ve ö¤retim
kurumu olarak açmas› da bu hususu göstermektedir. Ayn› zamanda
suffe, kimsesiz fakir ö¤rencilerin
bar›nd›r›lmas›, e¤itim ö¤retim ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan da
ilk sosyal güvenlik organizasyonunu
oluﬂturmuﬂtur. Bu çerçevede kimsesiz, fakir, muhtaç olanlara mali
aç›dan zenginleri yükümlü tutan
zekat müessesesi de mü’min imaj›n›n oluﬂumunda müessese ve organizasyonlar›n yerini, önemini anlatmas› aç›s›ndan dikkat çekmektedir.
Günümüz müslümanlar›n›n zamanlar›na uygun müesseseleﬂmemeleri
ve organizasyonlar›n› kuramamalar› ise ça¤› yakalayamamalar›na neden olmaktad›r. Onun için müesseseleri ve kültürlerini yans›tacak organizasyonlara sahip olmalar› gerekir. Ayr›ca günümüzde yukar›da belirtilen zihniyet de¤iﬂimi, davran›ﬂ,
çevre ve müessese ve organizasyon
unsurlar›na dikkat etmek ve günümüz ﬂartlar› içerisinde bu hususlar›
en iyi ﬂekilde yerine getirmek müslüman imaj›n›n oluﬂumunda etkili
olacakt›r.
KAYNAK : Kutlu Do¤um: 6 TDV Yay›nlar›
“Müslüman ‹maj›”
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yüzy›l›n önde gelen
‹slâm alimlerinden
biri olan ve 17 Aral›k 2002 tarihinde Amerika Birleﬂik
Devletleri’nin Florida eyaletindeki
Jacksonville ﬂehrinde vefat eden
Prof.Dr. Muhammed Hamidullah,
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi konferans salonunda
düzenlenen bir panelde an›ld›. 200’e
yak›n seçkin dinleyici taraf›ndan izlenen ve Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Mustafa Fayda’n›n baﬂkanl›k yapt›¤›
panele konuﬂmac› olarak; Marmara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi emekli ö¤retim üyeleri Prof. Dr. Salih Tu¤,
Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. M. Akif Ayd›n kat›ld›.
‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi
Baﬂkan› Doç. Dr. ‹lyas Üzüm yapt›¤›
aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, ilim dünyas›na
önemli katk›larda bulunmuﬂ olan
Hamidullah’›n kendisinden sonraki
nesiller için örnek al›nmas› gereken
pek çok yönü bulundu¤unu ifade et-
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tikten sonra, ‹SAM kütüphanesinde
mükerrerlerle birlikte Hamidullah’a
ait yaklaﬂ›k 80 civar›nda eserin bulundu¤unu ve bunlar›n kütüphane
giriﬂindeki özel bölümde sergilendi¤ini kaydetti.
Bu konuﬂmadan sonra ‹SAM
araﬂt›rma uzman› Dr. Kâmil Yaﬂaro¤lu Hamidullah’›n biyografisi ve
eserleri ile ilgili bilgi verdi. Hamidullah’›n ald›¤› e¤itim ve akademik kariyerinin yan› s›ra, bulundu¤u görevlere de de¤inen Yaﬂaro¤lu, Hamidullah’›n eserlerinin önemli bir
k›s›m›n›n Türkçe’ye çevrilmesinde
Prof. Dr. Salih Tu¤’un önemli katk›lar› oldu¤una iﬂaret etti. Yaﬂaro¤lu
konuﬂmas›nda Ebü’l-Hüseyin elBasrî’nin el-mu’temed fi usûli’l-f›kh›
adl› eserinin, Ebû Hanîfe ed-Dîneverî’nin kitâbü’n-nebât isimli botanik
ansiklopedisinin bir bölümünün,
belâzürî’nin Ensâbü’l-eﬂrâf’›n›n Hz.
Peygamber’in hayat›yla ilgili bölümünün, ‹bn ‹shâk’›n es-Sîre’sinin,
Vâk›dî’nin Kitâbü’r-Ridde isimli eserinin ve Hemmâm b. Münebbih’in
es-Sahîfetü’s-sahîha adl› hadis

mecmuas›n›n Muhammed Hamidullah taraf›ndan neﬂredildi¤ine
dikkat çekti.
Prof. Dr. Mustafa Fayda yapt›¤›
konuﬂmada Ebû Hanife’nin ö¤rencisi ‹mam Muhammed eﬂ-ﬁeybânî’nin ‹slâm devletler hukukuna dair es,Siyeru’l-kebîr isimli eserinin
Serahsî’nin ﬂerhiyle birlikte, Muhammed Hamidullah taraf›ndan
yap›lan Frans›zca tercümesinin Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olmas›n›n, hocan›n Frans›zca bir eserinin Türkiye’de bas›lm›ﬂ olmas› aç›s›ndan oldukça
önemli oldu¤unu ifade etti. Prof.
Fayda konuﬂmas›nda, Hamidullah’›n ‹slâm tarihi ve özellikle Hz.
Peygamber’in hayat› ile ilgili çal›ﬂmalar›n›n önemini vurgulayarak
Hamidullah’›n Fransa’da oldukça
mütevazi ﬂartlarda yaﬂad›¤›n›, verimli bir çal›ﬂma mesaisi ortaya
koydu¤unu, eser telifinin d›ﬂ›nda
akademik ve kültürel faaliyet gösteren çeﬂitli kurumlarda konferanslar
ve dersler vererek geniﬂ dinleyici
kitlelerine hitap etti¤ini belirtti.

Prof. Dr. Salih Tu¤

Daha sonra söz alan Prof. Dr.
Salih Tu¤, Hamidullah’›n ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ‹slâm Araﬂt›rmalar› Enstitüsü’nde
misafir ö¤retim üyesi s›fat›yla verdi¤i derslerle ilgili hat›ralar›n› aktard›. Ayr›ca Muhammed Hamidullah’›n kendi el yaz›s›yla Türkçe
olarak yazd›¤› birkaç mektubunu
okuyan Prof. Dr. Tu¤ oldukça alçak gönüllü bir kiﬂili¤e sahip olan,
zaman›n› çok iyi de¤erlendiren ve
takvas› ile tan›nan Hamidullah’›n
biyografisi ile ilgili olarak kendisinden bilgi almak istediklerinde, ad›n›n öne ç›kar›lmas› endiﬂesiyle ayr›nt›l› bilgi vermekten kaç›nd›¤›n›
ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Fayda

Prof. Dr. Hayrettin Karaman konuﬂmas›nda, Türkiye’de ‹slâmî bilimler ile ilgili araﬂt›rmalar›n Muhammed Hamidullah öncesi ve sonras›
olmak üzere iki ayr› devrede ele al›nabilece¤ini ifade ederek, Hamidullah’›n Türkiye’de ders verdi¤i dönemde, hem üniversite ö¤rencisi
olan hem de akademik kariyere yeni
baﬂlam›ﬂ olan araﬂt›rmac›lar üzerinde yol gösterici mahiyette önemli etkilerinin oldu¤una dikkat çekti. Di¤er
taraftan onun fikirlerini tam olarak
anlamam›ﬂ olan baz› çevrelerin hiç
hak etmedi¤i halde kendisini incitici
baz› tav›rlar tak›nd›klar›n› söyledi.
Toplant›n›n son konuﬂmac›s›
olan Prof. Dr. M. Akif Ayd›n, Hami-

dullah’›n ‹stanbul Üniversitesi’nde
‹slâmî bilimlerin yan› s›ra tarih ve
dinler tarihi alanlar›nda ders verdi¤ini, titiz bir araﬂt›rmac› kimli¤ine sahip oldu¤unu, kaleme ald›¤›
bütün eserleri yay›mland›ktan
sonra tekrar gözden geçirdi¤ini,
buldu¤u yeni bilgileri daha sonraki
bask›lara ilave etti¤ini, yanl›ﬂlar›
varsa düzeltti¤ini ifade etti. Ayd›n
ayr›ca baz› özel hat›ralara da yer
vererek, Hamidullah’›n çok nazik
ve kibar bir kiﬂi oldu¤unu, s›k› bir
çal›ﬂma disiplini ile hareket etti¤ini belirtti.
Toplant›, merhum Muhammed
Hamidullah’›n ruhuna Fatiha okunarak sona erdi.

FRANSIZCA KONUﬁULAN AFR‹KA’DA ‹SLAM E⁄‹T‹M‹ MAL‹ CUMHUR‹YET‹ MEDRESELER‹
Halen TDV ‹slam Araﬂt›rmalar› Merkezi (‹SAM)’da araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂan Doç. Dr. Ahmet
KAVAS’›n 1996 y›l›nda Paris-VII Denis Diderot Üniversitesi’nde tamamlad›¤› doktora tezi IRCICA
taraf›ndan yay›nland›. XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren Frans›zlarca sömürgeleﬂtirilen Afrika
ülkelerindeki ‹slami e¤itim kurumlar› ve günümüzde bunlar›n devam› konumundaki Mali
Cumhuriyetindeki medreseleri ele alan eserin birinci bölümünde (s. 15-62) ülkemizdeki Kur’an
kurslar›n›n dengi olan ve k›saca Kur’an Okulu denen geleneksel dini e¤itim kurumlar› incelenmektedir.
Eserin ikinci bölümünde (s. 65-134) Frans›z ve Mali Millî Arﬂivleri belgelerine dayal› olarak Frans›zlar
taraf›ndan Cezayir baﬂta olmak üzere di¤er Afrika ülkelerinde aç›lan medreseler ele al›nm›ﬂt›r.

Ebat : 16.5 x 23.5
Sayfa : 424 - I. Hamur
Bask› : ‹stanbul

Kitab›n üçüncü bölümü dört k›s›mdan oluﬂup ilk k›s›mda özel medreselerin Mali toplumundaki yeri
(s. 137-157), di¤er üç k›s›mda ise bu medreselerin özellikle baﬂkent Bamako baﬂta olmak üzere ülke
genelinde yayg›nlaﬂmas› ve buralarda verilen e¤itimin muhtevas› incelenmektedir. Mali Cumhuriyeti
medreselerinde e¤itim-ö¤retim faaliyetlerini yürüten ö¤retmenler ve ö¤renciler üzerinde uygulanan
mülâkat ve anketlerde bu e¤itim kurumunun mevcut durumu, verilen e¤itimin seviyesi, ö¤retmen ve
ö¤rencilerin sosyal çevreleri, e¤itim-ö¤retim esnas›nda ö¤retmen ve ö¤rencilerin hem kendi toplumlar›na hem de ‹slam alemine bak›ﬂ aç›lar› tespit edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (s. 280-329.)
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ürkiye Diyanet Vakf›, müsteﬂrikler taraf›ndan 30 y›lda
tamamlanabilen ‹slâm Ansiklopedisi’nin ‹slâm dini ile ilgili
önemli baz› maddelere yer vermemesi, ‹slâm’›n temel esaslar› ile ilgili yer yer önyarg›l› yaklaﬂ›mlar
sergilenmesi, Türklerin ‹slâm Medeniyeti ve kültürüne katk›lar›n›
büyük ölçüde göz ard› etmesi, öte
yandan sadece Türkiye’de de¤il ‹slâm dünyas›n›n bütününde ‹slâm’›n inanç, kültür ve tarihini bir
bütün olarak sunan baﬂka bir çal›ﬂman›n bulunmamas› sebebiyle
bir ‹slâm ansiklopedisi yay›mlaman›n zaruretini görmüﬂ, bu amaçla
1980 y›l›nda bir ön çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmadan sonra 1983
y›l›nda ‹stanbul’da ‹slâm Ansiklopedisi Genel Müdürlü¤ü kurulmuﬂ
ve beﬂ y›ll›k bir haz›rl›k döneminden sonra gerekli ilmî ve fizikî alt
yap› çal›ﬂmalar› tamamlanarak
1988’de ansiklopedinin neﬂrine
baﬂlanm›ﬂt›r. Ad› geçen müdürlük
1992’den itibaren Türkiye Diyanet
Vakf› ‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi’ne (‹SAM) intikal ettirilmiﬂ, böylece bu kuruluﬂun bir yay›n› haline
gelmiﬂtir.
Haz›rl›k ve planlama sürecinde
‹slâm Ansiklopedisi’nin telif ürünü
bir eser olmas›, madde listesinin
herhangi bir ansiklopediden kopya
edilmeyip ana kaynaklar›n taranmas› suretiyle yeniden düzenlen-

T
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mesi, konular›n ilmî ölçüler içinde
k›sa fakat doyurucu bir ﬂekilde iﬂlenmesi, maddelerin sonuna bilgilerin geniﬂletilmesine ve kontrol
edilmesine imkân sa¤layacak bibliyografya ile müellif imzalar›n›n konulmas›, di¤er müslüman milletlerle ilgili maddelerin de ihmali söz
konusu olmamakla birlikte Türk tarih, kültür ve medeniyetine ait
maddelere özel bir a¤›rl›k verilmesi
gibi hususlar dikkate al›nm›ﬂt›r.
Bu çerçevede Ansiklopedi bünyesinde muhtelif ilim heyetleri kurulmuﬂtur. Bunlar›n baﬂl›calar›
Tefsir, Hadis, F›k›h, Kelâm ve
Mezhepler Tarihi, ‹limler Tarihi,
‹slâm Düﬂüncesi ve Ahlâk, ‹slâm
Sanatlar› (Hat, Mimarî, Mûsikî

vb.), ‹slâm Tarihi ve Medeniyeti,
‹slâm Ülkeleri Co¤rafyas›, Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyat›, Türk
Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve
Edebiyat›, Fars Dili ve Edebiyat›d›r. Ansiklopedi maddeleri esas
itibariyle ‹slâmî ilimlerle ilgili terimler ile ﬂah›s, yer, önemli eser,
‹slâm devletleri, ‹slâm mezhepleri, tarikatlar, çeﬂitli müesseseler
ve tarihî olay isimlerinden meydana gelmektedir.
Baﬂlang›çta ayl›k fasiküller halinde yay›mlanan ansiklopedi beﬂinci ciltten itibaren y›lda iki cilt
olarak yay›mlanmaktad›r. Toplam
hacmi 40 cilt olarak plânlanm›ﬂt›r.
Yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda
2400 dolay›nda yazarla haz›rlanan, kendine mahsus büyük bir
ihtisas kütüphanesi ve dökümantasyon merkezi bulunan Ansiklopediyle ilgili burada gayet k›sa olarak maddelerin tespiti, yazarlar›n
belirlenmesi ve yaz›lan maddelerin
geçti¤i iﬂlem basamaklar›na ﬂöyle
de¤inilebilir.
I. Maddelerin Tesbiti: Tamamen telif bir eser olan Ansiklopedide ‹slâm ilimleriyle ‹slâm kültür ve
medeniyetine ait bütün terimler,
peygamberler, tan›nm›ﬂ sahâbîler,
kendi sahas›nda isim yapm›ﬂ edip,
ﬂair, tasavvuf erbab›, sanatkâr vb.
ﬂahsiyetlerle bunlar›n meﬂhur
eserleri, iz b›rakm›ﬂ tarihî olay ve
savaﬂlar, tarih boyunca kurulmuﬂ

‹slâm devletleri, siyaset adamlar›,
dini ve sosyal hayat bak›m›ndan etkili olmuﬂ mezhepler, tarikatlar ve
di¤er dinî ve fikrî ak›mlar, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseler, yer adlar›, ‹slâm dini ile ilgili görünümleri
bak›m›ndan di¤er dinler, fikrî ve siyasî bak›mdan ‹slâm dini, kültür ve
medeniyetiyle ilgili olan, lehte ve
aleyhte etkileri bulunan ﬂahsiyetler
ilim heyetlerinin teklifi ve inceleme
kurulunun onay› ile madde olarak
al›nmaktad›r.
2003 y›l› ﬁubat ay› itibariyle
yüzlerce kaynak taranmak suretiyle 16900 as›l, di¤erleri at›f olmak
üzere toplam 22.000 madde tespit edilmiﬂtir. Ansiklopedide titizlikle uygulanan temel ilke, bütün
maddelerin güvenilir kaynaklara
dayanmas› ve do¤ru bilgiler ihtiva
etmesidir.
II. Müellif Tespit Çal›ﬂmalar›:
‹slâm Ansiklopedisi imkânlar nispetinde her maddeyi uzman›na
yazd›rmak ve ansiklopedi çal›ﬂmalar›n›n çeﬂitli safhalar›nda kendilerinden faydalanmak maksad›yla
yurt içindeki ve yurt d›ﬂ›ndaki ilim
çevreleriyle temas kurmaya, özellikle çal›ﬂma konusuyla ilgili Türki-

ye’deki ilmî potansiyeli tespit etmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla
ilk olarak yurt içinde ansiklopedinin ele ald›¤› konularla ilgili bölümleri bulunan fakülte, araﬂt›rma merkezleri ve enstitülere, çeﬂitli ülkelerin Türkiye büyükelçiliklerine ansiklopedi çal›ﬂmalar›ndan
bahseden ve bünyelerindeki ilmî
kadronun bildirilmesini isteyen
yaz›lar gönderilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde yurt d›ﬂ›ndaki belli baﬂl› üniversite, araﬂt›rma merkezleri,
enstitü ve Türkiye’nin Din Hizmetleri müﬂavirlikleri gibi kuruluﬂlar da bilgilendirilmiﬂtir. Bu iﬂlemler gerek görüldü¤ünde zaman zaman Sipariﬂ ve Takip Müdürlü¤ü taraf›ndan tekrarlanarak

mevcut bilgiler güncelleﬂtirilmektedir.
‹kinci merhale olarak, gerek
yukar›da bahsedilen ilim çevrelerindeki kiﬂiler, gerekse çeﬂitli vesilelerle zaman içinde baﬂka kaynaklardan ismi ve adresi tespit
edilen ilim adamlar›yla irtibat kurulmaya çal›ﬂ›larak, kendilerine
müellif tespit formlar› gönderilir.
Bu form ile ilim adamlar›n›n çal›ﬂma ve uzmanl›k sahalar›nda ansiklopedi çal›ﬂmalar›nda yard›mc› olabilecekleri konular ve yazabilecekleri maddeler ile teslim edebilecekleri süreler sorulur. Formlar
merkeze ulaﬂt›¤›nda bir nüshas›
teklif etti¤i maddeler ile ilgili ilim
heyeti baﬂkan›na verilir. Yazmak

‹SAM Merkez Binas›
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istedi¤i maddeler ve adres bilgileri bilgisayardaki madde teklifleri
program›na iﬂlenir.
III. Yaz›lan Maddelerin ‹ﬂlem
Basamaklar›: Maddeler ansiklopediye geldikten sonra dizgi ve tashih iﬂlemini müteakip ﬂu basamaklar›ndan geçirilir.
a) ‹lk Tetkik; Dizilen veya dizilmiﬂ olarak gelen maddeler ait oldu¤u ilim heyeti baﬂkan›na ilk inceleme için gönderilir. Maddeler
burada a) Müellifince tashih (Madde yazar›na yeniden düzenlenmesi
veya yaz›lmas› için iade edilir); b)
Ansiklopediye girer - ‹nceleme gerekli; c) Ansiklopediye girer - ‹nceleme gereksiz; d) Ansiklopediye
girmez (Bu iﬂlem uygulan›rsa
madde bir baﬂka yazara sipariﬂ
edilir); e) Madde TERK (Bu iﬂlemde maddenin yay›mlanmas›ndan
vazgeçilir) gibi çeﬂitli de¤erlendirmelere tâbi tutulur.
b) ‹lim dallar›n›n bu de¤erlendirmesi ‹nceleme Kurulu’nun onay›na sunulur. Bu incelemeden
sonra yukar›daki (b) ve (c) durumlar›nda madde ﬂu basamaklardan
geçerek yay›na haz›r hale gelir.
c) Ek telif ve ‹nceleme; ‹lim heyeti baﬂkan›nca tespit edilen ilim
adam› taraf›ndan madde redaksiyona tabi tutulur.
d) Son Tetkik; Redaksiyon ve
incelemeden sonra ilim heyeti
baﬂkan› yap›lan iﬂlemi de¤erlendirir, gereken ikmali yapar.
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e) ‹ç Kontrol; Maddelerin birbiriyle olan iç ba¤lant›lar› kontrol
edilerek varsa çeliﬂkiler ve tutars›zl›klar tespit edilir.
f) Yay›n Kontrol; ‹nceleme Kurulu üyeleri veya tespit edilen baﬂka bir uzman taraf›ndan madde
genel çizgisi ve karakteri itibariyle
okunur, varsa problemli yönler belirlenip giderilir.
g) Son ‹lmî Kontrol; ‹nceleme
Kurulu madde ile ilgili olarak bu
merhaleye kadar ortaya ç›kan bir
problem varsa onu halleder, iç
kontrol biriminin tekliflerini de¤erlendirir, dokümantasyon poﬂetindeki dokümanlar›n kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n› kontrol eder. Ayr›ca büyük hacimli ve çeﬂitli ilim
heyetleri taraf›ndan yaz›lan ortak
maddelerin birleﬂtirilmesini sa¤lar.
h) Bibliyografya; Kaynaklar›n
belirlenen usule göre düzenlenmesini sa¤lar.
›) ‹mla; Ansiklopedinin imla
esaslar›n› kontrol eder.
i) Teknik Kontrol; Maddelerin
yaz›m›ndaki ﬂekil esaslar›n›n uygulan›p uygulanmad›¤›n›, tarihlerle âyet ve hadis numaralar›n›n
do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol
eder.
j) Son Okuma; Buraya kadar
an›lan birimlerde madde yaz›-

m›yla ilgili esaslar›n uygulan›p
uygulanmad›¤› teknik redaksiyon
sorumlusu taraf›ndan kontrol
edilerek maddeler dil ve kompozisyon aç›s›ndan tekrar okunur,
gereken müdahalelerden sonra
maddeye "dizilebilir" onay› verilir.
k) Son Kontrol; ‹lim Heyeti baﬂkan› sütun haline gelen maddeyi
tekrar okuyarak onaylar.
l) ‹nceleme Kurulu; Maddenin
yay›mlanabilece¤ine dair son onay›
verir ve problem yoksa Yay›n Müdürlü¤ü’ne sevk eder.
Maddeler Yay›n Müdürlü¤ü’ne
geldikten sonra ad› geçen müdürlük maddeleri forma haline getirir,
kendi bünyesindeki görüntü servisince haz›rlanan görüntüleri ilgili
ilim heyetine onaylatarak formaya
yerleﬂtirir ve formalar›n filmlerini
alarak matbaaya sevk eder; matbaada bas›m sürecini kontrol
eder.
Sadece günümüz insan›na de¤il gelecek kuﬂaklara da kaynak olmak üzere haz›rlanan Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi’nin
24. cildi yay›mlanm›ﬂ, 25. cilt ilk
etapta muayyen bir say›da bas›l›p
abonelere ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 26. cilt
de bas›lm›ﬂt›r. Hâlen 27. ve 28.
ciltlerin haz›rl›klar› devam etmektedir.

slâm’da hukukî düﬂüncenin ve
ictihad anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesinde
önemli pay› olup daha çok Ebû
Hanîfe veya ‹mâm-› Âzam diye
ﬂöhret bulmuﬂtur. Ebû Hanîfe
onun künyesi olarak zikrediliyorsa
da Hanîfe ad›nda bir k›z›n›n, hatta
o¤lu Hammâd’dan baﬂka çocu¤unun bulunmad›¤› bilinmektedir.
Bu ﬂekilde an›lmas›, Irakl›lar aras›nda hanîfe denilen bir tür divit
veya yaz› hokkas›n› devaml› yan›nda taﬂ›mas› veya hanîf kelimesinin
sözlük anlam›ndan hareketle haktan ve istikametten ayr›lmayan
bir kimse olmas›yla izah edilmiﬂtir. Buna göre “Ebû Hanîfe”yi gerçek anlamda künye de¤il bir lakap
ve s›fat olarak kabul etmek gerekir. Onun öncülü¤ünde baﬂlayan
ve talebelerin gayretle geliﬂip yayg›nlaﬂan Irak f›k›h ekolü de imam›n bu künyesine nisbetle “Hanefî mezhebi” ad›n› alm›ﬂt›r. “Büyük
imam” anlam›na gelen ‹mâm-›
Âzam s›fat›n›n verilmesi de ça¤daﬂlar› aras›nda seçkin bir yere
sahip bulunmas›, hukukî düﬂünce
ve ictihad metodunda belli bir ç›¤›r açmas›, döneminden itibaren
birçok fakihin onun görüﬂleri ve
metodu etraf›nda kümelenmiﬂ olmas› gibi sebeplerle aç›klanabilir.
Hayat› ve ﬁahsiyeti : 80 (699)
y›l›nda Kûfe’de do¤du. Daha önce
do¤du¤u yönündeki baz› iddialar
hariç tutulursa Ebû Hanîfe’nin do¤um tarihinde hemen hemen görüﬂ birli¤i vard›r. Torunlar› Ömer
ve ‹smâil’in belirttiklerine göre ne-

İ

sebi Nu’mân b. Sâbit b. Zûtâ b.
Mâh’t›r. Aslen Arap olmayan Ebû
Hanîfe’nin dedelerinin Fars menﬂeli oldu¤u rivayet edilir. Memleketleri fethedildi¤i zaman kabilelerinin ileri gelenleri aras›nda kendilerine de eman verilmiﬂ, onlara
esir muamelesi yap›lmam›ﬂ ve
Arap olmad›klar› için, Bekir. Vâil
o¤ullar› kabilesinin aﬂireti olan
Teymullah b.Sa’lebe o¤ullar›n›n
himayesine verilmiﬂlerdir. Di¤er
bir rivayete göre ise dedesi Zûtâ
köle olarak ‹ran’dan getirilmiﬂ,
sonra da efendisi taraf›ndan âzat
edilmiﬂtir. Bundan dolay› Ebû Hanîfe, Bekir b. Vâil o¤ullar› veya
Teymullah b. Sa’lebe o¤ullar›n›n
âzatl›s› diye bilinmiﬂ ve zaman zaman Teymî nisbetiyle de an›lm›ﬂt›r. Ebû Hanîfe’nin asl›n›n Nesâ’dan, Enbâr’dan, Tirmiz’den
geldi¤i veya babas›n›n Fars, annesinin Hint menﬂeli oldu¤u yahut
Türk as›ll› kabul edildi¤i rivayetleri
de bulunmakla birlikte dedesi Zûta’n›n, aslen Kâbil bölgesinde yaﬂayan Fâriso¤ullar›’na mensup
“merzübân” denilen bir uçbeyi oldu¤u rivayeti daha kuvvetli görünmektedir.
Ebû Hanîfe ticaretle u¤raﬂan
varl›kl› bir ailenin çocu¤udur. Kendisi de ilim ö¤renmeye baﬂlamadan önce kumaﬂ tüccarl›¤› yapm›ﬂt›r. Kûfe’de Amr. b. Hureys
bölgesinde bir dükkân›n›n bulundu¤undan söz edilir. ‹lim hayat›na
at›l›nca ticaret iﬂini ortaklar› arac›l›¤›yla sürdürdü¤ü, onun bu s›ra-

larda ö¤rencilerine ve baﬂkalar›na
yapt›¤› maddî yard›mlardan anlaﬂ›lmaktad›r. Hayat› maddî s›k›nt›dan uzak olarak geçmiﬂtir. Küçük
yaﬂlarda Kur‘an’› ezberledi¤i san›lan Ebû Hanîfe, k›raat ilmini k›râat-› seb’a âlimlerinden olan Âs›m
b. Behdele’den ö¤renmiﬂtir. Asl›nda Ebû Hanîfe’nin do¤up büyüdü¤ü Kûfe ile bölgenin ikinci büyük
ﬂehri olan Basra, di¤er milletler ve
eski medeniyetlerle irtibat› bulunan, yeni müslüman olanlara ‹slâm’›n ve Arapça’n›n ö¤retildi¤i, siyasî faaliyetlerin yo¤un oldu¤u
önemli yerleﬂim birimleriydi. Ayn›
zamanda buralar birçok fakih, dilci, edip, ﬂair ve filozofun da bulundu¤u birer ilim merkeziydi. Böyle
bir ortamda ticaretle u¤raﬂan parlak bir zekaya sahip Ebû Hanîfe’ye
çevresindeki âlimler yak›n ilgi gösterdiler ve onu ilme yönelttiler.
Ebû Hanîfe de bu konuyla ilgili olarak Ebû Amr eﬂ-ﬁa’bî’nin kendisini
ça¤›r›p, “Seni zeki, kabiliyetli ve
hareketli bir genç olarak görüyorum. ‹lme ve âlimlerin meclislerine devam etmeyi ihmal etme” dedi¤ini, bu konuﬂman›n kendisine
tesir etti¤ini, böylece ilim tahsiline
yöneldi¤ini anlat›r. Önce akaid ve
cedel ilmini ö¤renmeye baﬂlayan,
giderek bu ilimde belli bir mesafe
alan Ebû Hanîfe, dönemindeki inkârc› ve bid’atç›larla münakaﬂa etmiﬂ, farkl› itikadî düﬂünceye sahip
kimselerin ve mezheplerin bulundu¤u Basra’ya zaman zaman yapt›¤› seyahatlerinde de bu tarz›n›
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sürdürmüﬂtür. Ebû Hanîfe bu tür
münakaﬂa ve münazaralar›yla,
Hz. Peygamber’den sahabeye ve
sonraki nesillere intikal eden ve o
dönem müslümanlar›n›n ço¤unlu¤unca da benimsenen itikadî
esaslar› savunmay› gaye edinmiﬂtir. Onun bu alandaki görüﬂleri,
zamanla daha belirgin hale gelecek olan Ehl-i sünnet anlay›ﬂ›n›n
ﬂekillenmesine önemli ölçüde yard›mc› olmuﬂtur.
Devrinin seçkin alimlerinin pek
ço¤u ile görüﬂme ve onlardan ilmî
yönden faydalanma imkân› bulan
Ebû Hanîfe’nin as›l hocas›, döneminde Kûfe re’y ekolünün üstad›
kabul edilen Hammâd b. Ebû Süleyman’d›r. Ebû Hanîfe, 102 (720)
y›l›ndan itibaren hocas›n›n vefat›na kadar on sekiz y›l süreyle onun
ders halkas›na devam etmiﬂ, en
seçkin ö¤rencileri aras›nda yer alm›ﬂ, hocas›n›n bulunmad›¤› zamanlarda ona vekaleten ders verecek seviyeye yükselmiﬂtir. Hammâd’›n 120 (738) y›l›nda ölümü
üzerine, k›rk yaﬂlar›nda iken arkadaﬂlar› ve ö¤rencilerin ›srarlar›
üzerine hocas›n›n yerine geçerek
ders okutmaya baﬂlam›ﬂ, bu hocal›¤› baz› aral›klarla ölümüne kadar
sürdürmüﬂtür. Son derece vakarl›,
mütevazi ve üstün anlay›ﬂ sahibi
olan Ebû Hanîfe’nin derslerine o
günkü ‹slâm ülkesinin her taraf›ndan ö¤renciler kat›lm›ﬂ ve etraf›nda geniﬂ bir ders halkas› oluﬂmuﬂtur. Yetiﬂtirdi¤i ö¤rencilerin say›s›n›n birkaç bini buldu¤u, bunlardan
k›rk›n›n ictihad edecek dereceye
ulaﬂt›¤› belirtilir. Ebû Hanîfe’nin ilmi, hocas› Hammâd’›n arac›l›¤›yla
‹brahim en-Nehaî ve Ebû Amr eﬂﬁa’bî’den, dolay›s›yla Mesruk b.Ecda, Kadî ﬁüreyh, Esved b.Yezid ve
Alkame b.Kays’tan, bunlar›n ilimleri de sahâbenin en âlimlerinden
olan Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah
b.Mes’ud ve Abdullah b. Abbas’tan gelmektedir. Esasen Ebû
Hanîfe’nin ictihadlar›nda bu silsile-
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nin büyük tesiri görülür. Onun
Basra, Kûfe ve Irak bölgesinin ileri
gelen üstatlar›n›n hadis ve f›k›h
meclislerine zaman zaman iﬂtirak
etti¤i, 100’e yak›n kimseden hadis
dinledi¤i rivayet edilir. Seyahatleri
s›ras›nda bizzat Atâ b.Ebû Rebâh,
‹krime ve Nafî’den hadis dinlemiﬂ,
onlar vas›tas›yla Mekke ve Medine
ilmini, özellikle Hz.Ömer, Abdullah
b. Abbas gibi fakih sahabilerin görüﬂ ve fetvalar›n› ö¤renme imkan›
bulmuﬂtur. Çeﬂitli vesilelerle Mâlik
b.Enes, Süfyan b. Uyeyne, ‹mam
Zeyd b.Ali, Muhammed el-Bâk›r,
Abdullah b. Hasan b. Hasan,
Ca’fer es-Sâd›k da dahil birçok
âlimle görüﬂerek onlarla bilgi ve fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmuﬂtur.
Hatta Ebû Hanife, devrinin sap›k
f›rka mensuplar›n›n Câbir b. Yezîd
el-Cu’fi gibi sahas›nda yetiﬂkin
olanlar›yla ve fikri önderleriyle de
görüﬂüp münazara etmiﬂtir. Hac
münasebetiyle gitti¤i Mekke’de
döneminin seçkin ilim adamlar›yla
karﬂ›laﬂarak görüﬂ ve fetvalar›n›
onlarla tart›ﬂma imkan› bulmuﬂtur. Bütün bu temaslar›n, Ebû
Hanîfe’nin bilgi birikimine ve f›khi
meselelere bak›ﬂ aç›s›na önemli ölçüde katk›s›n›n bulundu¤u aç›kt›r.
Tabakat ve menâk›b müelliflerinin büyük ço¤unlu¤u Ebû Hanîfe’yi tebeu’t-tâbiinden sayar. Fakat onun baz› sahabilerle görüﬂtü¤ünü ve onlardan hadis rivayet etti¤ini, dolay›s›yla tâbiinden olmas›
gerekti¤ini ileri sürenler de vard›r.
Bu iddia sahipleri Ebû Hanîfe’nin
görüﬂtü¤ü on beﬂ kadar sahabinin
ad›n› vermekte ve bunlar›n ço¤undan nakilde bulundu¤unu söylemektedirler.
Ömrünün elli iki y›l› Emeviler,
on sekiz y›l› Abbasiler döneminde
geçen Ebû Hanîfe, Emevi Halifesi
Abdülmelik b. Mervan’dan baﬂlayarak son halife II. Mervan zaman›na kadar geçen bütün olaylara,
hilafetin Emeviler’den Abbasiler’e
geçiﬂine ve Abbasi halifelerinden

Ebü’l-Abbas es-Seffah ile Ebu
Ca’fer el-Mansur zaman›nda geliﬂen olaylara ﬂahit oldu. Ebû Hanîfe’nin Ehl-i beyt’e karﬂ› kalbi yak›nl›k ve ba¤l›l›k duydu¤u ve Hz.
Ali evlad›n› sevdi¤i kesindir. Bu sebeple Emeviler’in Ehl-i beyt’e karﬂ› tutumu sertleﬂince Ebû Hanîfe
onlar› aç›kça tenkit etmekten çekinmemiﬂtir. Hatta onun, Zeyd b.
Ali’nin 121 y›l›nda Emevi Halifesi
Hiﬂâm b. Abdülmelik’e karﬂ› baﬂlatt›¤› ayaklanmay› hem maddi
olarak hem de fetvalar›yla manen
destekledi¤i nakledilmektedir.
Ebû Hanîfe 150 y›l›n›n ﬁâban
ay›nda (Eylül 167) Ba¤dat’ta vefat
etti. Cenazesi vasiyeti üzerine
Hayzürân Kabristan›’n›n do¤u taraf›na defnedildi. Daha sonra ﬁerefülmülk Ebû Sa’d el-Müstevfî
taraf›ndan 459 (1067) y›l›nda üzerine bir türbe yapt›r›l›p çevresine
de medrese inﬂa ettirilmiﬂtir.
Kabri bugün Ba¤dat’ta kendisine
nisbetle Âzamiye diye an›lan mahaldedir.
Kaynaklar Ebû Hanîfe’nin kanaatkâr, cömert, güvenilir, abid
ve zahid bir kiﬂi oldu¤unda, bütün
ticarî iﬂlem ve beﬂeri iliﬂkilerinde
bu özelliklerinin aç›kça görüldü¤ünde görüﬂ birli¤i içindedir. Kazanc›na haram ve ﬂüpheli gelir kar›ﬂt›rmamaya özen gösterdi. Bir
defas›nda orta¤› Hafs b. Abdurrahman’›n defolu bir kumaﬂ› yanl›ﬂl›kla normal fiyata satmas› üzerine o parti maldan al›nan bütün
paray› da¤›tt›¤› söylenir. Hatib elBa¤dadi’nin anlatt›¤›na göre y›ldan y›la kazanc›n› hesap eder,
onunla çevresindeki ilim adamlar›n›n ve ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lar ve onlara, “Bunu ihtiyac›n›z olan yere sarfedin ve sadece
Allah’a hamdedin. Çünkü bu verdi¤im mal gerçekte benim de¤ildir; sizin nasibiniz olarak Allah fazl
ve kereminden onu benim elimle
size göndermiﬂtir” derdi. D›ﬂ görünüﬂe önem verir, temiz giyinir

ve çevresindekileri de temiz giyinmeye teﬂvik ederdi. Onun zühd ve
takva sahibi olmas› ve tarikat silsilelerinde önemli bir yeri olan
Ca’fer es-Sâd›k’la ilmi görüﬂmelerde bulunmas› Ebû Hanîfe’nin hayat›n›n son iki y›l›nda tasavvufa
yöneldi¤i ve bu dönemi kastederek, “iki y›l olmasayd› Nu’man helak olmuﬂtu” dedi¤i ﬂeklinde baz›
iddialar›n ileri sürülmesine zemin
haz›rlam›ﬂt›r. Ancak yaﬂad›¤› y›llar›n zühd ve takva dönemi oldu¤u
ve tasavvufun ayr› bir disiplin halinde henüz ortaya ç›kmad›¤› düﬂünülünce bu iddian›n do¤rulu¤unu kabul etmek mümkün görünmemektedir.
Ebû Hanîfe derin f›k›h bilgisinin yan› s›ra, inand›¤›n› ve do¤ru
bildi¤ini söylemekten ve onun
mücadelesini vermekten çekinmeyen güçlü bir ideal ve cesarete
de sahipti. Hayat› bu yönüyle de
mücadele içinde geçmiﬂ, bu u¤urda bir çok s›k›nt› ve mahrumiyete
katlanm›ﬂt›r. Gerek Emeviler gerekse Abbasiler devrinde halife ve
valilerin yapt›¤› zulümlere aç›kça
karﬂ› ç›km›ﬂ, onlar›n yanl›ﬂ ve haks›z tutumlar›n› tasvip etmiﬂ olmamak ve halk nazar›nda onlara
meﬂruiyet kazand›rmamak için
halifelerden gelen hediyelerin, yap›lan görev tekliflerinin hiçbirini
kabul etmemiﬂ, iﬂkenceye ve hapse katlanmay› tercih etmiﬂtir.
ﬁüphesiz ki bu görev tekliflerinin
reddi Ebû Hanîfe aç›s›ndan böyle
bir amaç taﬂ›rken iktidar aç›s›ndan da Ebû Hanîfe’yi cezaland›rma yönünde bir gerekçe teﬂkil
ediyordu.
Ebû Hanîfe halifeyi tenkit etti¤i gibi devrindeki alim ve kad›lar›n
verdi¤i yanl›ﬂ hükümleri de tenkit
etmiﬂtir. Nitekim Küfe kad›s› ‹bn
Ebû Leylâ’n›n verdi¤i hükümleri
Ebû Hanîfe’nin ö¤rencileriyle birlikte derste ve ilmi toplant›larda
tart›ﬂt›¤› ve yanl›ﬂ gördüklerini
aç›kça tenkit etti¤i, bundan ra-

hats›z olan ‹bn Ebû Leylâ’n›n ﬂikayet ve talebi üzerine fetva vermesinin halife taraf›ndan bir süre yasakland›¤› söylenir.
Hakikati aramada ve takip etmede son derece samimi olan
Ebû Hanîfe baﬂkalar›n›n görüﬂlerine karﬂ› hoﬂgörülü olmuﬂ, kendi
ictihad›n›n do¤rulu¤unda ›srar
eden ve onu tart›ﬂmaya imkan
vermeyen bir taassup göstermemiﬂtir. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakk› verir,
ayk›r› görüﬂleri dinler, ö¤rencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye zorlamazd›. Tart›ﬂma sonunda
ulaﬂt›¤› netice için de, “Bizim kanaatimiz ve ulaﬂabildi¤imiz en güzel görüﬂ budur. Bundan daha iyisini bulan olursa ﬂüphe yok ki
do¤ru olan onun görüﬂüdür” diyerek hem di¤er görüﬂlere müsamaha ile bakar, hem de ilmi araﬂt›rmay› sürdürmeyi teﬂvik ederdi.
F›khî kanaatlerine kat›ls›n kat›lmas›n ça¤daﬂ› olan alimler Ebû
Hanîfe’nin ilim, takva, cömertlik,
edep, tevazu, cesaret gibi vas›flar
bak›m›ndan eﬂine ender rastlanan bir ‹slam alimi oldu¤unu belirtirler.
Eserleri : Ebû Hanîfe f›khi meseleleri, geniﬂ tabanl› ictihad ﬂûras› say›labilecek ders halkas›nda istiﬂareye aç›p çeﬂitli müzakerelerden sonra ortaya ç›kan çözümleri
talebelerine yazd›rd›¤› için ö¤rencisi Muhammed b. Hasan’›n kaleme ald›¤› zahirü’r-rivâye metinleri, ona isnat edilen ve Hanefiler’ce
de kendisine ait oldu¤unda ittifak
bulunan görüﬂ ve ictihadlar› ihtiva
eden sa¤lam kaynaklar olarak de¤erlendirilebilir. Bu usul sonucu
ortaya ç›kan f›khi hükümlerden
birbirine benzeyenler konu ve
cinslerine göre “kitab”lara, bunlar
da nevilerine göre “bab” ve “fas›l”lara ayr›ld›. el-Asl, ez-Ziyâdât,
el-Câmi’ul-kebir el-Câmi’us-sagir,
es-Siyerü’l-kebir, es-Siyerü’s-sagir
adlar›n› taﬂ›yan bu zârirü’r-rivâye

eserlerde Hanefi f›kh› tehâretten
baﬂlamak üzere ibadetler, münekehat, muamelat, hudud, ukubat... miras ﬂeklinde ayr› bölümler
halinde tedvin edilmiﬂ oldu. Bu sebeple Hanefi f›kh›n›n tedvininin
Ebû Hanîfe ile baﬂlad›¤›n› söylemek mümkündür. Ebû Hanîfe’ye
do¤rudan nisbet edilen eserler
ﬂunlard›r:
el-Müsned : Talebeleri taraf›ndan
Ebû Hanîfe’den rivayet edilen
hadisleri, di¤er bir ifadeyle
Ebû Hanîfe’nin ictihadlar›nda
delil olarak kulland›¤› hadisleri
ihtiva eden bir eserdir.
el-F›khü’l-ekber : Akaide dair olup
Ehl-i Sünnet’in görüﬂlerini
özetlemiﬂtir.
el-F›khü’l-ebsat : Akaidle ilgili
olup o¤lu Hammâd ile talebeleri Ebû Yûsuf ve Ebû Muti elBelhi taraf›ndan rivayet edilmiﬂtir.
el-Alim ve’l-müte allim : Ehl-i
sünnetin görüﬂlerini aç›klay›p
savunma amac›yla ve soru-cevap tarz›nda kaleme al›nm›ﬂ
akaide dair bir risaledir.
el-Vas›yye : Akaid konular›n› k›saca ele alan bir risaledir.
el-Kasîde-tü’n Nu’maniyye : Hz.
Peygamber için yazd›¤› na’t
olup bas›lm›ﬂt›r.
Bunlar›n d›ﬂ›nda kaynaklarda
Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen Mücâdele li-ehadi’d dehriyyîn, ed-Davâbitü’s-selâse, Risâle fi’l-ferâ’iz,
Du’a ü Ebû Hanîfe, Muhâtabetü
Ebî Hanîfe ma’a Ca’fer b. Muhammed b.Ahmed er-R›zâ, Fetâvâ Ebî
Hanîfe ve Muhammed b.Hasan
eﬂ-ﬁeybânî, el-Maksûd fi’s-sarf,
er-Red ale’l-Kaderiyye, Ma’rifetü’lmezâhib gibi ço¤u akaid alan›nda
birçok eserden söz edilmekte,
Brockelman›n ve Sezgin taraf›ndan ad› geçen eserlerin kütüphane kay›tlar› verilmekteyse de bu
eserlerin Ebû Hanîfe’ye aidiyetini
ihtiyatla karﬂ›laman›n daha do¤ru
olaca¤› muhakkakt›r.
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Osteoporoz
Nedir?
O

steoporoz bir hastal›kt›r; zaman içinde kemikler kalsiyum kaybederek, delikli, zay›f ve kolay k›r›labilir hale gelirler. Kemi¤in iç yap›s› ve
kalitesi bozulur.
Dünyan›n her yerinde 65 yaﬂ›n üstündeki pek çok kad›n ve erkekte kalça, omurga, el bile¤i ve di¤er kemiklere ait k›r›klara rastlanmaktad›r.
Osteoporozun bir di¤er özelli¤i k›r›k olmad›¤› sürece a¤r› yapmad›¤› için
sinsice, sessizce ilerleyen bir hastal›k olmas›d›r.
Ancak kesin sonuç veren, güvenilir yöntemlerden birisi olan kemik yo¤unlu¤u ölçümleri, kan ve idrar incelemeleri ile erken tan› mümkündür.

(*) Bu köﬂe; Türkiye Diyanet Vakf›
29 May›s Hastanesi
taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
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En önemli risk faktörleri:
1. Kad›n olmak. (kad›nlar daha az kemik dokusuna sahiptir)
2. 50 yaﬂ›n üstünde olmak. (yaﬂ artt›kça yo¤unlu¤unu kaybeden kemikler
zay›flar)
3. Menopoza girmiﬂ olmak. (menopoza girmiﬂ kad›nlar›n ortalama üçte birinde osteoporoz geliﬂmektedir ki, bunun sorumlusu estrojen düzeyindeki azalmad›r)
4. Erken menopoza girmek veya yumurtal›klar›n operasyon ile al›nmas›n›
takiben cerrahi (yapay) menopoza girmek.
5. Erkeklerde erkek cinsiyet hormonu olan testosterondaki azalma ile kemik kütlesi de azalabilmektedir.
6. Düﬂük kalsiyum içeren yiyeceklerle beslenme.
7. Fiziksel aktivitenin, hareketlili¤in ve egzersizin az olmas›.
8. Ailede osteoporozlu kimselerin bulunmas›.
9. K›sa boylu, ince yap›l› kiﬂiler iri yap›l›, kilolu kiﬂilere göre daha fazla osteoporoz riski taﬂ›maktad›rlar.
10. Beyaz tenli, aç›k renk gözlü olmak.
11. Sigara içmek.
12. Alkollü, kolal› ve kafeinli içecekler.

13. Baz› ilaçlar› uzun süreden beri veya yüksek dozlarda kullan›yor olmak. (örne¤in; kortikosteroidler,
kanser ilaçlar› vs.)
14. Baz› hastal›klar›n olmas›. Örne¤in;
ﬂeker hastal›¤›, tiroid veya paratiroid bezinin fazla çal›ﬂmas›, midebarsak operasyonu geçirmiﬂ olmak, uzun süren hareketsizlik,
felçler, baz› romatizmal hastal›klar ve di¤er baz› endokrin (hormonal) hastal›klar osteoporoza neden olabilmektedirler.
Osteoporozun Belirtileri Nelerdir?
✔ Bel ve s›rt a¤r›s›
✔ Boyda k›salma, omurgada k›r›k
✔ S›rta kamburlaﬂma, omuzlarda
yuvarlaklaﬂma
✔ El bile¤inde k›r›k
✔ Kalça kemi¤inde k›r›k
Osteoporoz Tan›s› Nas›l Konulur?
✔ Erken teﬂhis için kemik dansitometresi denilen a¤r›s›z ve vücuda
d›ﬂardan herhangi bir madde verilmeksizin yap›lan kemik yo¤unlu¤u ölçümleri gereklidir.
✔ Di¤er kemik hastal›klar›n›n ekarte
edilmesi, yani ay›r›c› tan› aç›s›ndan kan ve idrar incelemeleri yap›lmal›d›r.
✔ Kan ve idrar incelemeleri ile kemi¤in yap›m ve y›k›m h›z› belirlenerek hastaya en uygun ilaç seçilebilir. Yine bu testlerle uygulanan tedavinin etkin olup olmad›¤›n›n
saptanmas› da olas›d›r.
✔ Kas-iskelet sisteminin uzman
doktor taraf›ndan tam bir muayeneden geçirilmesi gerekir. Böylece
baﬂka hastal›klar›n da olup olmad›¤› saptanabilecektir.
Osteoporoz Hastal›¤›n›n Sonuçlar›
Nelerdir?
1. Omurga K›r›¤›
Osteoporoza ba¤l› k›r›klar›n en s›k geliﬂti¤i bölge omurga kemikleridir. Her iki
cinste de görülebilmesine karﬂ›n omurga k›r›klar›na kad›nlarda daha fazla
rastlanmaktad›r. Her dört kad›ndan bi-

rinde hayat›n›n herhangi bir devresinde
omurga k›r›¤› oluﬂabilmektedir.
Omurga k›r›¤› omurga kemi¤inin
bir tanesinde k›smen veya tamamen
çökme, yass›laﬂma ﬂeklinde tan›mlanabilir. Bu tür k›r›klar belirli bir zorlanma veya yaralanma olmaks›z›n, vücudun iç bas›nc›n› art›ran öksürük veya
hapﬂ›r›kla dahi geliﬂebilmektedir.
Hastalar boylar›nda k›salma oldu¤unu ve omurgadaki e¤ilmeye ba¤l› kamburlaﬂman›n ortaya ç›kt›¤›n› ifade ederler
ve zaten bu kolayca gözle de görülebilir.
Omurga k›r›¤› oluﬂunca önce çok
ﬂiddetli bir a¤r› hissedilir; daha sonra
uzun süre ayakta kal›nca ortaya ç›kan
bel a¤r›s›na dönüﬂebilir. Dolay›s› ile
sessiz ve sinsi bir ﬂekilde ilerleyebilir.
Omurga k›r›klar› boyda k›salma
yapt›¤› için gö¤üsteki kaburga kemikleri, pelvis dedi¤imiz le¤en kemiklerine
yaklaﬂarak veya temas ederek, daha
baﬂka a¤r›lara ve iç organlar›n çal›ﬂmas›nda güçlüklere neden olabilir.
2. El Bile¤i K›r›¤›
El bile¤i k›r›klar›na da kad›nlarda daha
fazla oranda rastlanmaktad›r.
El aç›k biçimdeyken elin üzerine
düﬂmesi sonras›, el bile¤i kemiklerinde
k›r›k oluﬂabilir. Di¤er osteoporotik k›r›klara oranla daha önemsiz gibi görünmekle birlikte el bile¤inde k›r›k varsa mutlaka hastaneye baﬂvurulmal›,
kol genellikle birkaç hafta alç›da tutulmal›d›r. Kiﬂinin bu süre içinde günlük
iﬂlerini yapmas› oldukça zorlaﬂ›r.
Her beﬂ kad›ndan bir tanesinde
hayat›n›n herhangi bir evresinde el bile¤i k›r›¤› meydana geldi¤i ifade edilmektedir.
Alç› ç›kar›ld›ktan sonra adale erimesi ve el bilek ekleminin hareketlerinde tutukluk varsa Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon program› gerekir.

Olmaya
Devlet Cihanda
Bir Nefes
S›hhat Gibi

3. Kalça K›r›¤›
Osteoporozlu kiﬂilerde karﬂ›laﬂ›lan en
ciddi k›r›k kalça kemi¤inin k›r›lmas›d›r.
A¤r› ve iﬂ gücü kayb›na neden olur,
hastanede yatmak ve bak›m gerektirir. Birçok kiﬂide tedavi ancak operasyon ile mümkün olur.
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Bu tip k›r›klar yaﬂl› grupta daha
s›k karﬂ›m›za ç›kmaktad›r; dolay›s› ile
iyileﬂme yavaﬂt›r ve operasyondan önce ve sonra iyi bir rehabilitasyon program› uygulan›rsa pekçok hasta günlük
yaﬂam aktivitelerine geri dönebilir, baz› kiﬂiler eski hareket yeteneklerini kazanamayabilirler.
Operasyondan sonra uygulanacak
olan rehabilitasyon program›nda hastan›n kat›lma ve istekli olmas› ﬂartt›r.
Metabolik ve endokrin hastal›¤›, görme, iﬂitme ve alg›lama iﬂlevlerinde zay›fl›¤› olan hastalarda rehabilitasyon
programlar›n›n baﬂar› oran› düﬂüktür.
Osteoporoza ba¤l› kalça k›r›klar›
herhangi bir yaralanma olmaks›z›n; örne¤in aya¤a kalkarken, yüksek bir kald›r›ma ç›karken veya inerken geliﬂebilir. Ancak pek çok kiﬂide düﬂme sonucu meydana gelebilir ki bu, genç ve
sa¤l›kl› bir insanda k›r›¤a yol açmaz.
50 yaﬂ›ndan sonra osteoporoza
ba¤l› kalça k›r›¤› say›s› yaﬂla birlikte
h›zla artar. Her 7 kad›ndan bir tanesinin hayat›n›n herhangi bir devresinde
kalça k›r›¤› geçirdi¤i ifade edilmektedir. Kad›nlarda kalça k›r›¤› erkeklere
oranla daha fazlad›r.
K›r›klardan sonra geliﬂen komplikasyonlar en fazla kalça k›r›¤›nda görülmekte, damar t›kan›klar› gibi ciddi
ve yaﬂamsal problemlere neden olabilmekte veya akci¤erde pnömoni ya da
uzun süre yatmaya ba¤l› olarak geliﬂen, baz› yaralar gibi sorunlar ile hastanede kalma süresi uzamaktad›r.
TEDB‹RLER
Kalsiyumdan Zengin Besinler :
1. Süt ve süt ürünleri : Bu grup olmaks›z›n gereksinimimiz olan kal-
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siyumu karﬂ›layabilmeniz mümkün de¤ildir. Süt ürünleri kalsiyum ihtiyac›m›z›n %77’sini sa¤larlar. Süt ayn› zamanda (D) vitamini
de içerir.
2. Et, sebze ve tah›llar : Et ve et
ürünleri kalsiyumun %9’unu sa¤lar. Sebze ve tah›llar ise daha az›n› sa¤lar.
Fiziksel Aktivite
Kemik sa¤l›¤›n›n korunmas› ve osteoporozun önlenmesi için düzenli fiziksel aktive çok önemlidir. Bunlar; yürüyüﬂ, tenis, dans etmek, merdiven ç›kmak ve düﬂük seviyeli aerobik egzersizlerdir.
Egzersize baﬂlamadan önce; Gerçek hedefler belirleyin. Küçük miktarlarda egzersizle baﬂlay›n, giderek say›s›n› art›r›n.
Hoﬂunuza giden aktiviteleri belirleyin ve egzersiz program›n›z› hayat›n›z›n e¤lenceli bir parças› haline getirmeye çal›ﬂ›n.
Ne s›kl›kla ve ne kadar süre aktive
olunmal›d›r?
1. Yürümek aerobik egzersizlerin uygun bir ﬂeklidir; birkaç bina boyunca yürümekle baﬂlay›n ve zamanla 1-2 kilometreye kadar art›r›n. E¤er bu mesafeyi rahats›zl›k
duymadan yürüyebiliyorsan›z daha da artt›rabilirsiniz.
2. Egzersizinizi haftada 3-4 gün yapmal›s›n›z.
3. Günlük yaﬂam›n›zda fiziksel aktivitenizi art›racak ﬂekilde hareket
edin; örne¤in asansörü kullanmay›n merdiven inip ç›k›n, araban›z›
iﬂ yerinden biraz uza¤a park edin
ve yürüyün.

4. Hava ﬂartlar› uygun de¤ilse, kapal› mekanlarda da egzersiz yapabilirsiniz.
5. Egzersiz seanslar›n›n süresi fiziksel kapasitenize uygun olmal›d›r.
6. 10 dakika ile baﬂlay›p her hafta 35 dakika artan sürelerle egzersiz
yapabilirsiniz.
7. Genel bir kural olarak orta yo¤unlukta bir program süresi 30-45
dakikad›r.
8. Yürüyüﬂ gibi egzersizlerde h›zdan çok katedilen mesafe
önemlidir.
9. Herhangi bir nedenle ara verdiyseniz, bu dönemden sonra hareketlere baﬂlarken, b›rakt›¤›n›zdan
daha az yo¤un derecedeki egzersizler ile baﬂlay›n.
10. Egzersiz s›ras›nda gö¤sünüzde
a¤r› veya rahats›zl›k hissederseniz
hemen durun ve t›bbi yard›m isteyin.
11. Kas a¤r›s› 1-2 günden uzun sürmez, e¤er daha uzun sürerse egzersizinizi biraz basitleﬂtirin.
Osteoporozda Egzersiz ve Fiziksel
Aktivitenin Yararlar›
1. Kemik kitlesindeki kayb› yavaﬂlat›r.
2. Kemik kitlesini art›r›r ve k›r›¤› önler.
3. Eklem esnekli¤ini ve sa¤laml›¤›n›
destekler.
4. Denge sa¤lamay› geliﬂtirerek düﬂmeyi önler.
5. Kas gücünü geliﬂtirir.
6. Postürü (düzgün duruﬂ) korur.
7. Kalp ve solunum sisteminin dayan›kl›l›¤›n› art›r›r.
8. Ruhsal dengeyi geliﬂtirir, psikolojik ve sosyal güveni art›r›r.

Ruhumuzun k›p›r k›p›r
oldu¤u anlar var.
O zaman her ﬂey
gözümüze farkl› görünüyor.
Dokunuyoruz ve
hissediyoruz,
bak›yoruz ve görüyoruz.
Bir dostun konuﬂtu¤u
kelimeleri avucumuza
alabiliyoruz!
Küçük ﬂeyler
mutlu ediyor bizi.
Tabiata ve nesnelere
karﬂ› ço¤u defa
çocuk gibi oluyoruz.
Çünkü içimizde
uyuyan bir dev yok;
içimizde sürekli
çocukça kalan bir
ﬂeyler var!

Dostlar›m var benim, birbirinden güzel
‹nançlar›m, ülkülerim, kavgalar›m güzel
Aﬂklar›m, iﬂte onlar hepsinden güzel
Yaﬂamak umurumdad›r benim
Çünkü hayat çok güzel
Ve her ﬂey yerli yerinde güzel
‹çinde yaﬂad›¤›m›z dünyan›n
ﬂikâyet edilecek taraflar› hiçbir zaman tükenmez. Her an kafam›z›
kar›ﬂt›ran, ruhumuzu daraltan bir
olayla karﬂ›laﬂabiliriz. Bu durum,
dünya kuruldu kurulal› hep böyle
olagelmiﬂtir ve gelecekte de böyle
olmaya devam edecektir. Bunu görmek ve oldu¤u gibi kabul etmek gerekir.
Aylar aylar›, y›llar y›llar› koval›yor;
derken ömrümüz tükenip gidiyor. Dönüp geriye bak›yoruz, elimizde ne kalm›ﬂ? Hiçbir ﬂey. Me¤er yaﬂad›¤›m›z
dünyadan ne çok ﬂikâyetçi olmuﬂuz;
bir türlü tatmin olmam›ﬂ›z. M›zm›zlanmak ruhumuzu esir alm›ﬂ. Olur olmaz
her ﬂeye bir kulp takmaya kendimizi
âdeta zorlam›ﬂ›z. Peki ﬂikâyetçi olmaktan elimize ne geçmiﬂ? Yine hiçbir
ﬂey. Öyleyse böyle bir dünyada yaﬂamaya de¤er mi?
ﬁairleri karamsar, bilim adamlar›
umutsuz, politikac›lar› k›s›r döngü
içinde ve insanlar› yorgun bir ülkede
yaﬂamak iﬂkence de¤il de nedir?

Her sabah yata¤›m›zdan yorgun kalk›yor
ve yeni bir güne böyle baﬂl›yoruz. Aman Allah›m, nereye gidiyoruz? Oysa her sabah
güneﬂ yeniden do¤uyor. Bütün canl›lar hayata yeniden uyan›yor. Her gün taptaze bir
baﬂlang›çt›r. Hayat› böyle bir baﬂlang›c›n
üzerinde kurmak çok mu zor? Elbette hay›r; ama önce hayata ve kendimize bak›ﬂ›m›z› yenilemeliyiz.
ﬁimdi birlikte düﬂünmeye çal›ﬂal›m; Allah’a ﬂükürler olsun ki sa¤l›¤›m›z yerinde.
Yine Allah’a binlerce ﬂükürler olsun mutlu
bir aile yuvam›z var. Eﬂimizi ve çocuklar›m›z› seviyoruz. Çevremizde az da olsa her
ﬂeyimizi paylaﬂan ve her ﬂeyini paylaﬂt›¤›m›z dostlar›m›z var. Hayata dair inançlar›m›z, ülkülerimiz ve aﬂklar›m›z küllenmiﬂ olsa bile özünde yine canl›lar. Kendimizi
bunlara adamal›y›z. ‹ﬂte o zaman, günlerin
nas›l geçti¤ini anlamay›z. Bazen neden karamsar, umutsuz ve yorgun oluyoruz? ‹deallerimizi gerçekleﬂtirmek için hiçbir mesafe katetmedik mi? Nas›l olur, bugün düne göre çok daha farkl› bir yerde de¤il miyiz? Belki her ﬂey istedi¤imiz gibi olmuyor,
ama yüzde yüz olmas› gerekmez ki, diye
de düﬂünebilmeliyiz.
Bazen kafam›z kar›ﬂsa da olan biteni
e¤risiyle do¤rusuyla, hakl›s›yla haks›z›yla,
güzeliyle çirkiniyle belli ölçüde anlayabiliyoruz. Ruhumuzun k›p›r k›p›r oldu¤u anlar var. O zaman her ﬂey gözümüze farkl›
görünüyor. Dokunuyoruz ve hissediyoruz,
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bak›yoruz ve görüyoruz. Bir dostun
konuﬂtu¤u kelimeleri avucumuza
alabiliyoruz! Küçük ﬂeyler mutlu
ediyor bizi. Tabiata ve nesnelere
karﬂ› ço¤u defa çocuk gibi oluyoruz.
Çünkü içimizde uyuyan bir dev yok;
içimizde sürekli çocukça kalan bir
ﬂeyler var! Kar ya¤›yor, duyuyoruz;
bir kartopu yap›yoruz. Sonra caddenin karﬂ›s›ndaki a¤aca f›rlat›yoruz. Ya¤mur ya¤›yor, ﬂemsiyemiz
bizi korumaya yetmiyor; s›r›ls›klam
oluyoruz. Ah, ya¤murda ›slanmak
ne kadar güzelmiﬂ me¤er. Baharda, bahçede geliﬂi güzel açan çiçeklere dokunuyoruz. Ne kadar da canl›lar! Bir papatyay›, bir menekﬂeyi
kopar›yor ve kokluyoruz. Caddede,
karﬂ›dan karﬂ›ya geçmek isteyen
yaﬂl› bir bayana yard›m ediyoruz.
Yavrum, bugünlerinin k›ymetini bil;
ömrün bereketli, gönlün engin olsun, diye dua ediyor bize. Ömrün
bereketli olsun… Bereket ne demek? Bu duayla yeniden uyan›yoruz. Gözlerimiz her ﬂeye âdeta yeni-

den aç›l›yor. Ömrün bereketli olsun!
Ömrümüzün bereketi bizim elimizde mi acaba? Ne ekersen onu biçmiyor muyuz?
Allah’a sonsuz ﬂükürler olsun ki
sevgimiz nefretimizden daha büyük. ‹nsanlar›n ve dahi kendimizin
acizli¤ini görebiliyoruz. Her ﬂeyi
kendimize göre düzeltmek ne haddimize, iyi ki böyle bir yeti verilmemiﬂ insano¤luna. Varl›k, gerçekte
yokluktad›r. Sonu, yoklu¤u, yok oluﬂu bilmeyen varl›¤› ve varoluﬂu bilebilir mi? Yoklukta varoluﬂu yakalamak! ‹ﬂte as›l mesele bu de¤il mi?
Kavgam›z yanl›ﬂlar› düzeltmek,
haks›zl›klar› gidermek ve güzellikleri göstermek için olmal›d›r. Kavgam›z› bu ﬂuurla sürdürecek ve kendimize olan inanc›m›z›, güvenimizi
sarsmayaca¤›z. Yani kendimizi kavgada yitirmeyece¤iz. Aﬂklar›m›z›
hiçbir ﬂey köreltemeyecek. Aﬂk›n
atmosferinden ç›kt›¤›m›z zaman
nefes al›ﬂ veriﬂimiz zay›flar. Aﬂkla
bakmak, aﬂkla dokunmak; unut-

Kavgam›z yanl›ﬂlar› düzeltmek,
haks›zl›klar› gidermek ve
güzellikleri göstermek için
olmal›d›r. Kavgam›z› bu ﬂuurla
sürdürecek ve kendimize olan
inanc›m›z›, güvenimizi
sarsmayaca¤›z. Yani kendimizi
kavgada yitirmeyece¤iz.
Aﬂklar›m›z› hiçbir ﬂey
köreltemeyecek. Aﬂk›n
atmosferinden ç›kt›¤›m›z zaman
nefes al›ﬂ veriﬂimiz zay›flar.
Aﬂkla bakmak, aﬂkla dokunmak;
unutmamal› ki bu ulvî s›cakl›k,
ömrümüzün en büyük
bereketidir.
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mamal› ki bu ulvî s›cakl›k, ömrümüzün en büyük bereketidir.
Ey haris duygular›n›n zebunu
olan insanl›k ve ey kendi kuyusunu
yine kendi elleriyle kazan çok bilmiﬂler korosu! Sizin zarar›n›z ancak
kendinizedir. Biz, teneffüs etti¤imiz havan›n, içti¤imiz suyun, bast›¤›m›z topra¤›n ve içimizdeki hayat
ateﬂinin fark›nday›z. Arada bir gaflet içinde oluﬂumuz sizi umutland›rmas›n. Akl›m›z› ve gönlümüzü sizin ihtiraslar›n›za kurban etmeyece¤iz. Çünkü hayat umurumuzdad›r ve her ﬂeye ra¤men yaﬂamay›
çok, ama sizin anlayamayaca¤›n›z
kadar çok seviyoruz. ﬁairin dedi¤i
gibi:

“Ne do¤an güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan bulunur;
Ah akl›mdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuﬂ, bu bahçe, bu nur.
Ve gönül Tanr›s›na der ki:
-Pervam yok verdi¤in elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!”
(Cahit S›tk› Taranc›)
Bu sabah görünmez olan› ve görülmesi gerekeni bir defa daha gördük. Yataktan kalk›nca do¤ru pencereye koﬂtuk. O temiz havay› doya
doya içimize çektik. Âdeta bütün
dünyay› içimize çekmiﬂ gibi olduk.
Dostlar›m›za selâm verdik, onlar bize merhaba dedi.
Ey hayat, bugün farkl› bir duyguyla sana teslim oluyor ve seni her
zamankinden daha çok hissediyoruz. ﬁükürler olsun diyoruz; bu duygular›m›z hiçbir zaman ölmesin diyoruz.

‹lmihal davran›ﬂ bilimi demektir. Rabbine, kendine
ve içinde yaﬂad›¤› topluma ve çevreye karﬂ› sorumluluklar› olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip bulunan insan›n, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde ona k›lavuzluk etmeyi hedefleyen derli toplu
bilgilerden ibarettir. Bu bilgiler hem dinî metinlerin
do¤rudan belirlemelerini hem de bu belirlemeler etraf›nda oluﬂan yorumlar›, tecrübe birikimlerini ve uzun
dönemlerden süzülüp gelen bir dinî yaﬂay›ﬂ gelene¤ini temsil eder.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n ‹slâm Ansiklopedisi yazarlar›na haz›rlatm›ﬂ oldu¤u bu ilmihal, gerek muhteva
ve gerekse yöntem aç›s›ndan as›rlard›r oluﬂan dinî bilgi ve yorum miras›n›n iyice zenginleﬂip ço¤ald›¤› ve

âdeta bir kargaﬂan›n yaﬂand›¤› günümüzde en özgün
eserlerden biridir.
‹ki ciltlik bu eserde akaid, ibadetler, haramlar ve helâller, aile hayat›, ticarî ve sosyal hayat da dahil olmak
üzere günlük hayat› kuﬂatan bütün dinî ve f›khî konu ve
sorunlar, dinin aslî kaynaklar›na ve genel kabul görmüﬂ
bilimsel metotlara ba¤l› kal›narak, fakat günümüzdeki
geliﬂme de¤iﬂim de göz ard› edilmeksizin ele al›nm›ﬂt›r.
‹lmihal gelene¤i içinde bütünleﬂtirici ve ça¤daﬂ yönüyle öne ç›kan ve tart›ﬂmas›z birinci s›rada yer alan
bu eser, daha uzun y›llar kendinden sonraki çal›ﬂmalara da kaynakl›k teﬂkil edecektir. Türk okuyucusu,
böyle bir esere sahip olmakla yüzy›llar›n birikimini elinin alt›nda bulundurmuﬂ olacakt›r.
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