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ünümüzde Kosova’daki son olaylarda ve
dünyan›n çeflitli bölgelerinde etnik ve dinî
gruplar aras›nda ç›kan çat›flmalarda onlarca

masum insan›n öldürülmesi, yüzlercesinin yara-
lanmas›, mabetlere sald›r›l›p kutsal mekânlar›n
yak›l›p y›k›lmas›, ulusal ve uluslar aras› sorunlar›n
bar›flç› yollardan çözümü yerine fliddete baflvurul-
mas›, fliddetin yeni fliddet ve gözyafllar›na yol aç-
mas› huzur ve bar›fl arayan ça¤dafl dünyam›z›n
yaflad›¤› büyük bir trajedidir. Sebebi ne olursa ol-
sun bu tür insanl›k d›fl› olaylar herkesi derinden
yaralamaktad›r.

fiiddetin özellikle bar›fl ve esenlik mekânlar›
olan mabetlere yönelmesi, insanl›¤›n ortak kül-
tür miras›n›n sorumsuzca tahrip edilmesi, ço-
cuklar›n ve masum insanlar›n insafs›zca katledil-
mesi, içinde yaflad›¤›m›z yüzy›lda s›kça karfl›laflt›-
¤›m›z fakat sona ermesini arzu etti¤imiz ac› bir
tablodur. Etnik kimlik ve dinî de¤erlerin hâlâ flid-
det, terör ve savafllara alet edilmesi, yeni yüzy›-
l›n insanl›¤a bar›fl getirmek ve huzur sa¤lamak
gayesiyle birlikte yaflama kültürünü yerlefltirme-
ye ve yayg›nlaflt›rmaya yönelik çabalar›n› bofla ç›-
kartmaktad›r.

‹nsan haklar›, bar›fl içinde bir arada yaflama
kültürü, sevgi, hoflgörü ve diyalog gibi kavramla-

r›n s›kça kullan›ld›¤›, ama realiteye ne kadar ve ne
ölçüde yans›d›¤›n›n fazla önemsenmedi¤i günü-
müzde, bar›fl›n tesisi için uluslar aras› düzeyde
etkin, güvenilir ve tarafs›z giriflimlere ve bunlar›
gerçeklefltirecek organizasyonlara ihtiyaç had
safhaya ç›km›flt›r. Avrupa’n›n merkezinde cere-
yan eden ve temelinde etnik-dinî çat›flmalar›n se-
bep olarak gösterildi¤i ve giderek iç savafla dö-
nüflme endiflesi uyand›ran bu tür olaylara sorun
büyümeden ve acilen müdahale edilmesi gerekir.
Ayr›ca ‹slâm ülkelerinin de dünya bar›fl›na katk›
sa¤lamada daha aktif rol almalar›n›, bu yöndeki
giriflimlere öncülük etmelerini beklemekteyiz.
Çünkü bu konuda at›lacak her bir ad›m› hem in-
sanî hem de dinî bir görev olarak görmekteyiz.

Dinlerin insanl›¤a getirdi¤i huzur ve bar›fl ikli-
minin gelifltirilip yayg›nlaflt›r›lmas›, toplumlar›n
bar›fl ve mutlulu¤una yönelik tehlikelere karfl›
dinlerin ortak ça¤r›s›n›n koruyucu bir kalkan ola-
rak görülmesi gerekir. Maddî-manevî hiçbir de-
¤er tan›mayan ve insanl›¤› tahayyül edilemez fe-
lâketlere sürükleyen fliddet, terör ve savafl gibi
insanl›k d›fl› olaylara karfl› bütün dünyan›n iflbirli-
¤i içinde olmas›n›n önemi, bu son olaylar›n üzün-
tü verici sonuçlar›na bak›larak bir kez daha anla-
fl›lm›fl olmaktad›r.

G
Prof. Dr. Ali BARDAKO⁄LU • Diyanet ‹flleri Baflkan›

Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan›

TDV
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ünyam›z varoldu¤undan bu yana bir çok mede-

niyete ev sahipli¤i yapm›fl; medeniyetler de dün-

yam›z› tanzim etmeye çal›flm›fllard›r. Bunlardan 

hemen akla gelenler; Mezepotamya medeniyeti, Çin

medeniyeti, M›s›r medeniyeti, Hint medeniyeti, Yunan

medeniyeti, Roma medeniyeti, Bat› medeniyeti ve bizim

mensubu bulundu¤umuz ‹slâm medeniyetidir.

fiüphesiz bütün bu medeniyetlerin ayr› kimlikleri, ay-

r› üsluplar›, insana ve dünyaya ayr› bak›fllar› vard›r. Bu-

nunla beraber medeniyetlerin ortak gayeleri insanl›¤›

huzur ve refaha ulaflt›rmakt›r.

Medeniyet denildi¤inde de akla ilk önce insan ve

onun mutlulu¤u gelir. Bir çok tarifi olmakla beraber me-

deniyeti “memleketleri imar ederek, insanlar› sosyal,

ekonomik, kültürel ve ahlaki yönden refah ve huzura ka-

vuflturmakt›r.” fleklinde tarif edebiliriz.

Medeniyetlerin ortak paydas›n›n insanl›¤›n huzur ve

esenli¤ini sa¤lamak olmakla birlikte, her medeniyetin

bu gayeyi gerçeklefltirmesi her zaman mümkün olama-

mam›flt›r. Bu da genellikle insan› ele al›rken onun mad-

de ve mana bütünü oldu¤unu görememekten kaynak-

lanmakta ve neticede insan mutlu olamamaktad›r. Nite-

kim, geçmiflte benzeri olmayan bir medeniyet diye tak-

dim edilen baz› medeniyetlerin insanl›¤› getirdi¤i nokta

ortadad›r.

Bizim medeniyetimizde ise insan; madde ve mana

bütünü olarak görülmüfl, toplumun yap›laflmas› bu te-

mel üzerine bina edilmifltir. Bu sayede insan vahfletten

uzaklaflm›fl, iyilik ve güzelli¤e, yoksulun, yetimin hakk›n›

korumaya yönelmifltir.

Medeniyetlerin dünyay› tanzimleri de milletler eliyle

olmaktad›r. Milletler, mensup oldu¤u medeniyetten al-

d›¤› ahlâk ve enerjiyle kültürlerini oluflturur ve yönetim

anlay›fllar›n› gelifltirerek bir nevi o medeniyetin bayrak-

tarl›¤›n› yaparlar.

Türk milleti de onbirinci as›rdan itibaren ‹slâm me-

deniyetini temsil görevini üstlenmifl ve onun bayraktar-

l›¤›n› yapm›flt›r. Bu konuyu Prof.Dr. M.Fuad Köprülü :

“Türkler ‹slâm camias›na girerek, ‹slâm Medeniyeti ad›-

n› verdi¤imiz büyük kültür dairesinin inkiflaf›na -Araplar,

‹ranl›lar vesair müslüman unsurlarla beraber- bin y›ldan

fazla çal›flm›fllar, muhtelif ‹slâm sahalar›nda askerî aris-

tokrasi’ye müstenit devletler kurmufllar ve Büyük Sel-

çuklu ‹mparatorlu¤u’nun kuruluflundan bafllayarak son

asra kadar, ‹slâm dünyas›n›n hegomanyas›n› ellerinde

tutmufllard›r.” diye ifade etmektedir.

Her kültür biçimlenirken kendine özgü, onu di¤erle-

rinden ay›ran, ona ruh veren bir tak›m müesseseler ku-

rar veya kurulu müesseseleri orjinal bir flekilde de¤ifltirir

ve gelifltirir. 

Türk milleti de temsil görevini yürütürken insan›n

mutlulu¤una yönelik bir tak›m müesseseler kurmufl ve

daha önceden var olan müesseseleri de gelifltirmifltir.

Bunlar›n önde gelenlerinden biri Anadolunun kültürel mi-

marlar›ndan Ahi Evren’in önderli¤inde kurulan Ahilik Tefl-

kilat›’d›r. Anadolu Selçuklular› devrinde kurulan bu sistem

bizim kültür ve medeniyetimizin orjinal bir yans›mas›d›r.

Atalar›m›z›n insan›n mutlulu¤una yönelik gelifltirdi¤i bir

di¤er kurum da “Vak›f Müessesesi”dir. Vak›f; öyle bir me-

deniyet yans›mas›d›r ki, insanl›¤a ait bir çok boyutu onda

görmek mümkündür. Vak›f insanl›¤›n gere¤i olan sosyal

dayan›flmada vereni ma¤rur, alan› mahçup etmeyen bir

sistemdir. Vak›f olarak ortaya konan eserlere bakarak da,

o eserleri meydana getiren ruh ve enerjiyi, medeniyetin-

den ald›¤› inanç ve ahlak› her zaman müflahade edebiliriz.

Bültenimizin bu say›s›nda a¤›rl›kl› olarak, Türk mille-

tiyle adeta aynileflen bu önemli müesseseyi; “Vak›f Mü-

essesesi”ni konu ald›k. Medeniyetimizin bu önemli unsu-

ruyla ilgili bilgilerin haf›zalar›m›zda tekrar tazelenmesi-

nin; milletimiz için faydal› olaca¤›n› düflünüyoruz.

A. ‹hsan SARIMERT • Genel Müdür

D

TDV
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oluflturmaktad›r ve Vakfm›z, gele-
cekteki bütün zamanlarda, hizmet
ve faaliyetlerinin s›n›rs›z çeflitlili¤i ve
yöneliflleri içerisinde hep bu sabit ta-
raf›yla tan›mlanacakt›r.

29 y›ll›k mazisiyle Vakf›m›z ve
onun çal›flanlar› üzerlerine düflen
a¤›r mesuliyetin gere¤ini yerine ge-
tirme gayretinde olmufltur. Yirmido-
kuz y›l›n baflar› grafi¤i, gelece¤e yö-
nelik bütün projeksiyonlar›m›z›n da
as›l teminat›n› teflkil etmektedir. Öte
yandan, milletimizin hamiyetperver-
li¤ini yine millet için hizmete dönüfl-
türme yönünde örnek bir teflebbüs
olan Vakf›m›z, uygulamalar›n›n ge-

edefleri ve hizmet anlay›fl›yla
Türk ‹slam kültüründe Vak›f
müesseselerinin en güzel ör-
neklerden biri olan, bir taraftan

geleneksel olan›, di¤er taraftan ça¤-
dafl e¤ilimleri temsil eden Türkiye
Diyanet Vakf› 29 y›l›na ulaflman›n gu-
rurunu tafl›yor.

Bundan 29 y›l önce ulvi duygu-
larla kurulan Türkiye Diyanet Vakf›,
bugün yurt içinde ve yurt d›fl›nda
gerçeklefltirdi¤i hizmetlerle toplu-
mumuzun güven duygusuna maz-
har olan köklü bir kurulufl haline gel-
mifltir.

Dünya görüflü itibariyle, yüce
milletimizin temel toplumsal dina-
miklerine s›k› s›k›ya ba¤l› bulunan
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n hedefi da-
ima Allah r›zas›, vas›ta ise milletimi-
ze, insan›m›za ve insanl›¤a hizmet-
tir. Bu ilke hem varolufl sebebimiz
hem de tercih problemlerimizin
anahtar›d›r. Bu nokta, hizmetlerimi-
zin ve amaçlar›m›z›n sabit aya¤›n›

rek üslûbu, gerekse sonuçlar› itiba-
riyle, muhtemel teflebbüslerin gele-
ce¤i için de belirleyici olacakt›r. Bu
da hizmet erbab› aç›s›ndan küçüm-
senecek bir sorumluluk de¤ildir.

Böylesine a¤›r sorumluluklar›n ve
böylesine derin hassasiyetlerin imbi-
¤inden tekrar tekrar geçmifl bir ku-
rulufl olarak; bu vasf›m›z› asla yitir-
meksizin ileriye bakmak, gelece¤e
dair yeni hizmetler ve yeni hedefler
öngörmek mecburiyetimiz vard›r.

29 baflar› y›l›n› geride b›rakan
Türkiye Diyanet Vakf›n›n kurulufl
amac› ve hizmetlerini de¤iflik bir üs-
lupla sizlere sunmaya çal›flaca¤›z.

Türkiye Diyanet Vakf›

yafl›nda...

H

Gündem
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Gündem

İslâm tarihinde Vak›f müessesesi
nebevî bir uygulamadan do¤du.

K›sa zamanda benimsendi, yay›ld›.
‹slâm›n bütün emir ve tavsiyele-

rini büyük bir heyecanla hayatlar›na
tatbik eden atalar›m›z, yard›mse-
verlik ve iyilik etmede de birbirleriy-
le yar›fla girdiler. Karfl›l›¤› yaln›zca
Allah kat›nda verilecek olan bu hiz-
met yar›fl›n› o boyutlara vard›rd›lar
ki, Vak›f müessesesi neredeyse sa-
dece Türkleri ça¤r›flt›ran bir kavram
haline geldi. “Mülk Allah’›nd›r” inan-
c›, Türk-‹slâm vak›fç›l›¤›yla apayr› ve
pratik bir anlam kazand› ve üç k›ta-
ya yay›lan Osmanl› mülkü, güzellikte
birbiriyle yar›flan vak›f eserleriyle do-
nat›ld›.

Türkiye Diyanet Vakf›, 1400 y›ld›r
de¤iflmeyen bir niyet ve istikâmetin
günümüze kadar tafl›d›¤› bu vak›f
gelene¤inin ça¤dafl bir versiyonu
olarak do¤du.

Allah r›zas› için vakfetmek iste-
yenlere bir hizmet adresi göstermek
gerekiyordu ve bu görev Türkiye Di-
yanet Vakf›’n›n kurucular›na düfl-
mekteydi. Toplum vicdan›n›n derin-
liklerinde yatan yard›mlaflma ve iyi-
likte bulunma arzusu onlar›n tek
sermayesiydi ve buna gerçekten çok
güveniyorlard›. 

Di¤er bütün kamu hizmetlerinde
oldu¤u gibi din hizmetlerinin de da-
ha genifl imkânlarla, daha elveriflli
ortamlarda, daha uygun vas›talar
kullanmak suretiyle ve daha üstün
bir liyakatle sunulabilmesi; hem ilahî

mesaj›n toplumda karfl›l›k bulmas›
hem de dinî birlik ve bütünlü¤ümü-
zün temini için bir zaruretti. Bu se-
beple, Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
amaçlar› tesbit edilirken Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› hizmetlerinin destek-
lenmesini merkeze alan bir formü-
lasyon benimsenmiflti.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, y›llarca
elveriflsiz ve yetersiz binalarda hiz-
met vermek zorunda kalm›flt›. Tefl-
kilat gün geçtikçe büyüyordu ve bü-
yümek zorundayd›. Ne var ki, hiz-
met binas› s›k›nt›s› bir türlü afl›la-
mam›flt›.

Kocatepe Camii yan›ndaki bina-
n›n sat›nal›narak din hizmetlerine
sunulmas› Türkiye Diyanet Vakf›’n›n,
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na ilk büyük
deste¤i oldu. Merkez teflkilat›n›n
her türlü büro malzemesi ve demir-
bafl ihtiyac›n›n büyük bir k›sm› da yi-
ne Vak›f taraf›ndan karfl›land›. Anka-
ra’da Eskiflehir Yolu üzerinde Bafl-
kanl›¤›n konumuna yak›fl›r bir tarz-
da infla edilerek tamamlanan Bafl-
kanl›k hizmet binas› da Vakf›n büyük
destekleriyle gerçeklefltirildi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n kay-
nak s›k›nt›s› ve maddî destek ihtiya-
c›, taflra teflkilatlar›nda, yani müftü-
lükler baz›nda çok daha çarp›c› bir
flekilde kendisini gösterir. Zira müf-
tülükler, hem baflkanl›k hizmetleri-
nin do¤rudan icrac›s›, hem de va-
tandafllar›m›z›n dinî, sosyal, kültürel
ve hayrî mânâda beklentilerinin
do¤rudan muhatab›d›r.

Müftülüklerin s›n›rl› imkanlar› bu
beklentileri yeteri kadar karfl›laya-
mamaktad›r. Türkiye Diyanet Vakf›
bu gerçekler ›fl›¤›nda bir teflkilatlan-
maya yönelmifl ve bütün müftülük-
ler nezdinde Vak›f flubeleri teflekkül
ettirilmifltir. Günümüzde bu flubele-
rin say›s› 900'ü aflm›flt›r. Türkiye’nin
neresinde yaflarsa yaflas›n, her va-
tandafl›m›z›n Türkiye Diyanet Vak-
f›’na ulaflmas› son derecede kolay-
laflm›flt›r.

Bu sayede müftülüklerin hizmet
binas› ihtiyac›na önemli ölçüde ce-
vap verilebilmifl, mülkiyeti vakfa ait
dörtyüzden fazla hizmet binas› müf-
tülüklerin istifadesine sunulabilmifl-
tir. Günümüzde Vakf›n sa¤lad›¤› im-
kanlarla il ve ilçe müftülerinin dinî,
sosyal, kültürel ve hayrî mânâda et-
kinlikler için inisiyatif kullanmalar›
mümkün hale gelmifltir.

Türk-‹slâm flehircili¤inde cami-
ler, sadece dinî ve sosyolojik aç›dan
de¤il, mimarî aç›dan da toparlay›c›
bir unsur olmufl, daima iskân yo-
¤unlu¤unun merkezinde yer alm›fl-
lard›r. Camilerimiz yaln›zca ibadet
edilen mahaller de¤il ayn› zamanda
ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, millî kimli¤imizin,
inanç ve ibadet özgürlü¤ümüzün de
sembolleridir.

Nüfus art›fl› ve göçler nedeniyle
h›zla büyüyen flehirlerimizde yeni ca-
milere ihtiyaç duyulmas› ve bu ihti-
yac›n halk›m›zca coflkulu bir flekilde
ortaya konmas› biraz da bundand›r.
Halk›m›z, camisiz bir flehirleflmeyi

VAKIF MÜESSES‹ VE
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI
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istememekte, kendi bafllatt›¤› cami
inflaatlar›yla bu tavr›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r. Bu kollektif tav›r, ata-
lardan devral›nan asil bir duyarl›l›kt›r
ve sayg›yla karfl›lanmas› gerekir.

Bu duyarl›l›¤›n sonucudur ki, gü-
nümüz Türkiye’sinde ço¤u Vak›f flu-
belerinin önderli¤inde her y›l çok sa-
y›da yeni cami infla edilmekte, bun-
lara Vak›f merkezince de proje ve
kaynak deste¤i sa¤lanmaktad›r. Öte
yandan, Kocatepe Camii gibi abidevî
mahiyetteki Konya Hac› Veyiszade
Camii Vak›fca infla ettirilmifl ve halk›-
m›z›n istifadesine sunulmufltur.
Adana’da tamamlanan Adana Mer-
kez Sabanc› Camii ise Ortado¤u ve
Balkanlar’›n en büyük camiidir. Bun-
lar, bulunduklar› flehrin silüetine ve
mimarî karakterine damgas›n› vur-
mufl eserlerdir.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n
Kur’an kursu hizmetleri, ‹slâm’›n
gerçek mahiyetiyle tan›n›p benim-
senmesi aç›s›ndan son derecede
önemlidir. Hal böyle olmakla bera-
ber, bu hizmetlerin genel bütçede
yeterli karfl›l›¤› yoktur ve bu boflluk
y›llardan beri Vak›f taraf›ndan dol-
durulmaktad›r. Çocuklar›m›z›n ‹slâ-
m› gerçek hüviyeti ile hurafelerden
ar›nd›r›lm›fl bir flekilde ö¤renebilme-
si için aç›lan ve yurt sath›na yay›lm›fl
olan Kur’an kurslar›n›n inflas› ve di-
¤er ihtiyaçlar› da Vak›f Genel Merke-
zinin de maddî deste¤i ile Vak›f flu-
belerince gerçeklefltirilmektedir.

Ülkemizde yaflanan h›zl› geliflme

ve de¤iflmeler, kamu personelinin
meslek içi e¤itimini gündeme getir-
mifl, bu husus din görevlileri aç›s›n-
dan da zaruri bir ihtiyaç olarak alg›-
lanmaya bafllam›flt›. Türkiye Diyanet
Vakf›’nca, Manisa, Antalya, Konya ve
Kastamonu’da yapt›r›lan e¤itim
merkezleri, bu acil ihtiyac›n karfl›lan-
mas› maksad›yla Baflkanl›k emrine
tahsis edildi.

Türkiye’nin en ücra köflelerinde,
s›n›rl› bir ayl›k gelirle hizmet yürüten
din görevlilerinin acil ihtiyac› göz
önünde bulundurularak, Ankara’da
86, ‹stanbul’da 42 yatak kapasiteli
iki misafirhane hizmete sunulmufl,
çeflitli vesilelerle büyük flehirlere ge-
len taflra personelinin ma¤duriyeti
önlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n, çeflitli faali-
yetler için yurtiçinden ve yurt d›fl›n-
dan kabul etti¤i misafirlerin de a¤›r-
lanmas› mümkün olmufltur.

Her müslüman›n hayalini süsle-
yen, ama yine de çok az›m›za nasip
olan hac ibadetinin usulüne uygun
olarak yerine getirilmesi Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›’n›n sorumlulu¤unda-
d›r. Bununla beraber, onbinlerce ha-
c› aday›n›n Türkiye’den Suudi Ara-
bistan’a intikali, Mekke ve Medi-
ne’de bar›nma yerlerinin temini,
sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, zi-
yaret yerlerine götürülüp getirilme-
leri, a¤›r iklim flartlar›na karfl› gerek-
li tedbirlerin al›nmas› ve bütün bun-
lar yap›l›rken hiç bir kar›fl›kl›¤a mey-
dan verilmemesi uzman ve organize

bir rehberli¤e ihtiyaç göstermekte-
dir. Bu hizmetlerin tamam› bir yö-
netmelikle, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›-
na tevdî edilmifltir. Türkiye Diyanet
Vakf› Hac organizasyonunda Bafl-
kanl›¤›n en büyük destekçisidir.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›yla müfl-
tereken yürütülen bu organizasyon,
bütün ‹slâm ülkeleri aras›nda hay-
ranl›k uyand›racak seviyededir. Bü-
tün ihtimaller önceden düflünülmek
suretiyle al›nan tedbirler, iflinin ehli
personelin geceli gündüzlü çal›flma-
lar› ve ibadetin s›hhati için hiç bir fe-
dakârl›ktan kaçmayan bir yaklafl›m›n
ön planda tutulmas› sayesinde, Türk
hac›lar›n›n ibadeterini istenmeyen
durumlarla karfl›laflmadan huzur
içinde ifa etmeleri sa¤lanm›flt›r.
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Kültürel de¤erler ve normlar bel-
li toplumsal mutabakatlar›n ürünü-
dürler. Vak›f ve benzeri gönüllü ku-
rulufllar ise toplumdaki bafll›ca mu-
tabakat alanlar›n› olufltururlar. Gele-
neksel kültürü sadece folklorik bir
de¤er olmaktan kurtaracak, gelecek
nesillerin kendi geçmiflleriyle kültü-
rel mânâda irtibat›n› sa¤layacak,
millî hayat› temel çizgileri ve dina-
mikleri itibariyle sürekli k›lacak ku-
rulufllar da yine Vak›f ve benzeri top-
lum organizasyonlar›d›r.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n kültür
hayat›m›za yönelik çal›flmalar› böyle
bir anlay›fl›n ürünüdür ve ‹stanbul’da
faaliyet gösteren ‹slâm Araflt›rmala-
r› Merkezi bu amaçla kurulmufltur.

‹slâmi ilimler ve flarkiyat alanla-
r›nda ilmî araflt›rmalar yapmak,
eserler haz›rlamak ve araflt›rmac›
yetifltirmek amac›yla kurulan bu
merkez 1988 y›l›nda ‹slâm Ansiklo-
pedisi’nin yay›n›na bafllad›. Yurti-
çinden ve yurtd›fl›ndan 1700 den
fazla bilim adam›n›n katk›da bulun-
du¤u ansiklopedi kendi sahas›nda
dünyan›n en kapsaml› eseri olacak-
t›r. Araflt›rma merkezi bünyesinde
yaklafl›k 150 bin cilt eserden oluflan
bir ihtisas kütüphanesi bulunmak-
ta, kurulan bilgisayar a¤› sayesinde
ülkemizdeki bütün ilahiyat fakülte-
leri bu kütüphaneden faydalan-
maktad›r.

‹slâm Araflt›rmalar› Merkezince
1989 y›l›ndan bu yana dinî ilimler
alan›nda araflt›rmac› yetifltirilmek-
tedir. Bu amaçla çeflitli ilim sahala-
r›nda yetifltirilen araflt›rmac›lar›n bir
k›sm› doktoralar›n› tamamlay›p
merkezde çal›flmalar›na bafllam›fl-
lar, bir k›sm› da yurtd›fl›nda ve yurt
içinde çeflitli üniversitelerde yüksek
lisans ve doktora ö¤renimlerini sür-
dürmektedirler. ‹slâm Araflt›rmalar›
Merkezi halen ‹stanbul Üsküdar’da
faaliyet göstermektedir. Buras› ya-
k›n bir gelecekte ‹slâm dünyas›n›n
en önemli araflt›rma merkezlerin-
den biri olacakt›r.

Tarih boyunca ‹slâm alimleri, bü-
yük bir azim ve flevkle kaleme ald›k-
lar› milyonlarca cilt kitapla, Allah ke-
lam›n›n ›fl›¤›n› insanlara yans›tman›n
ve onlar›n yolunu ayd›nlatman›n ya-
r›fl› içinde olmufl ve bunun mutlulu-
¤unu yaflam›fllard›r. 

Günümüzde de kitaba ve kitap
müellifine sahip ç›kmak do¤rudan

do¤ruya inanan insanlara ve onlar›n
iman›na sahip ç›kmak anlam›na
gelmektedir. Türkiye Diyanet Vak-
f›nca kurulan Yay›n Matbaac›l›k ve
Ticaret ‹flletmesi, ticarî endifleleri
de ikinci plana iterek do¤rudan
do¤ruya kitab›n kendisinden umu-
lan has›laya hizmet etmektedir. ‹fl-
letme her türlü bask› ifllemlerinin
gerçeklefltirildi¤i modern bir mat-
baaya sahiptir. Yurt sath›na yay›l-
m›fl 14 yay›nevi ile kültür dünyam›-
za hizmet eden Yay›n Matbaac›l›k
Ticaret ‹flletmesi bugüne kadar
400'e yak›n bas›l›, sesli ve görüntü-
lü yay›n› halk›m›z›n istifadesine
sunmufltur. Topluma okuma al›fl-

Gündem



9Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

kanl›¤›n›n kazand›r›lmas› ve okuyu-
cu ile yay›nc›y› buluflturmak ama-
c›yla her y›l Ramazan ay›nda düzen-
lenen yay›n fuarlar› art›k geleneksel
hale gelmifltir. Fuar süresince ger-
çeklefltirilen kültür ve sanat etkin-
likleri ise toplumdaki birlik ruhunu
güçlendirmekte ve geleneksel kül-
türümüze hayat vermektedir.

Millet olarak, gerçek manada
paylaflt›¤›m›z sevinçlerin say›s› gün-
den güne azalmaktad›r. Modern
toplumun bireyci insan öngörüsü,
toplumsal dayan›flmay› oldu¤u ka-
dar, birlik ve beraberlik ruhunu da
zay›flatmaktad›r. Bu sürecin önemli
istisnalar›ndan biri mevlid merasim-
leridir.

Her mevlidde Kur’an-› Kerim,
sanki orada bulunan cemaat için bir
kere daha nâzil oluyormufl gibi gö-
nülleri ayd›nlat›r, ruhlar› serinletir.
Her mevlidde “Kutlu Peygamber”
yeniden bir kere daha do¤uyormufl
gibi, bütün zerrat-› cihan ile birlikte
“merhaba”larla ayakta selamlan›r.
Alemlere rahmet yeniden iner, daha
do¤rusu varl›k ve kâinat adeta yeni-
den varoluflun hikmetini anlar, varl›k
nefl’esi do¤ar. Mevlidde inanan gö-
nüllerin gözleri önünde gökler aç›l›r,
mir’ac s›rr› ayan olur. ‹nsan olman›n
eriflilmez flerefi tecelli eder.

Bu dinî ve millî terbiye müesse-
sesi, zarif Türk dindarl›¤›n›n bu es-
tetik formu Türkiye Diyanet Vakf›
için önemli bir referans noktas›d›r.
Erbil Atabeg’i Sultan Muzafferüddin
Gökbörü’nün sistematik hale getir-
di¤i ve zaman içinde unutulan mev-
lid kutlamalar›, 1989 y›l›ndan itiba-
ren “Kutlu Do¤um Haftas›” ad›yla
yeniden ihya edilmifl, ilki birkaç mer-

kezde bafllat›lan bu kutlamalar, son-
raki y›llarda bütün Türkiye’ye yay›la-
rak geleneksel hale gelmifl, bugün
art›k ülkemiz ve yurtd›fl›nda bir çok
ülkede büyük bir kültür flölenine dö-
nüflmüfltür.

Yine bu kutlamalar çerçevesin-
de; günümüzde insanl›¤›n en çok ih-
tiyaç duydu¤u de¤erlerin bafl›nda
gelen sevgi ve hoflgörüyü toplumu-
muzun her kesiminde yayg›nlaflt›r-
mak ve insanlar aras›nda bir gönül
köprüsü kurmak amac›yla, 1995 y›-
l›ndan itibaren “Gül Günü” kampan-
yas› düzenlenmektedir.

Hafta boyunca gerçeklefltilen
kültürel ve sosyal etkinlikler sayesin-
de toplumun de¤iflik katmanlar›na
mensup insanlar›m›z peygamber
sevgisi etraf›nda bir araya gelmekte
ve kaynaflmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf›, kuruldu¤u
tarihten itibaren, e¤itim kurum ve
hizmetlerine her seviyede katk›da
bulunmay› kaç›n›lmaz bir görev ka-
bul etmifltir. Bununla beraber, e¤i-
tim hizmetlerine katk›da bulunma
konusunda din e¤itimi ve ö¤retimini
aflan bir vizyona sahiptir. Vakf›n

Bursa, Ankara, Kastamonu, Konya,
Kayseri, Sakarya, Afyon, Isparta,
Bozyaz› ve Osmangazi’de bulunan
yüksek ö¤renim ö¤renci yurtlar› bu
vizyonun en güzel örnekleridir. Bu
yurtlarda ticari bir amaç güdülmedi-
¤inden ö¤rencilere ucuz bar›nma
imkan› sa¤lanmakta ve gençlerimi-
ze yeterli konforu haiz, her türlü gü-
venli¤i ön planda tutan hizmet veril-
mektedir.

Büyük bir bölümü dar gelirli aile-
lere mensup bulunan yüksekö¤re-
nim gençli¤inin acil burs ihtiyac›na
da kay›ts›z kal›nmam›fl, kuruldu¤u
tarihten beri Vakf›m›zdan burs
alan ö¤renci say›s› 60.000’e dayan-
m›flt›r.

E¤itim-ö¤retim faaliyetlerine
öteden beri büyük katk›lar sa¤la-
yan Türkiye Diyanet Vakf›, ülkemiz-
de özel okullar›n aç›lmas›na imkân
veren yasal düzenlemelerden sonra
‹zmir Bornova’da, anadolu liseleri
statüsünde bir okul hizmete açm›fl-
t›r. 960 ö¤renci kapasiteli bu okul-
da yabanc› dil ve bilgisayar dahil,
gerekli tüm laboratuvarlar bulun-
maktad›r. Türkiye Diyanet Vakf›; ül-
kemizde e¤itim alan›nda devletin
üzerindeki yükün hafifletilmesi
amac›yla özel okullar›n say›s›n›n ar-
t›r›lmas› yönünde çal›flmalar›n› sür-
dürmektedir.

Din görevlileri, dinî amaçl› kurum
ve kurulufllar, hem hay›r yapmak is-
teyenlerin hem de yard›ma muhtaç
olanlar›n müracaat adresini teflkil
ederler. Çünkü onlar, toplumdaki
sosyal statüleri itibariyle daha fazla
itimat edilen kimseler olduklar› gibi;
düflkünlerin, muhtaçlar›n ve kimse-
sizlerin de daha rahat müracaat
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edebilecekleri flah›s ve kurumlard›r.
Bu sosyal bir vak›ad›r ve toplumun ta-
rihi tecrübelerinde bir karfl›l›¤› vard›r. 

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n aslî hiz-
met alanlar›ndan biri de sosyal yar-
d›m faaliyetleri olmufltur. Vak›fça, ih-
tiyaç sahibi vatandafllar›n bizzat mü-
racaatlar› halinde kendilerine yard›m
yap›ld›¤› gibi; Ramazan ay›, dinî bay-
ramlar ve Kutlu Do¤um Haftas› gibi
özel gün, hafta ve aylar vesilesiyle
düzenlenen yard›m kampanyalar›
sayesinde böylesi zamanlar, toplu-
mun her kesimi için gerçek bir se-
vinç gününe dönüflebilmektedir.

Ramazan aylar›nda eski gelenek-
lerimizi yaflatmak, köklü bir anane-
nin devam› olarak, birlikte oruç aç-
may› ve bu hazz› toplumumuzun de-
¤iflik kesimleriyle, çeflitli meslek
mensuplar›yla paylaflmay› bir gele-
nek haline getirme gayretinde olan
Türkiye Diyanet Vakf›, 1999 y›l›ndan
itibaren Kocatepe Camii alt›nda kur-
du¤u iftar sofras›nda hay›rsever va-
tandafllar›m›z›n da katk›s›yla her
gün 1500’ün üzerinde vatandafl›m›-
za iftar yeme¤i vermektedir.

Türkiye Diyanet Vakf›, Kurban
ibadetini vekalet yoluyla yerine ge-
tirmek 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 kampanyalar›” dü-

zenlemifltir. Böylece vatandafllar›m›-
z›n dini vecibelerini yerine getirilme-
si sa¤lanmakta, kampanya sonu-
cunda kesilen kurbanlar›n etleri de
de¤erlendirilerek yurtiçinde ve yurt-
d›fl›ndaki yard›ma muhtaç soydafl ve
vatandafllar›m›za ulaflt›r›lmaktad›r.

Halk›m›z›n büyük ço¤unlu¤unun
bir sa¤l›k güvencesi yoktur ve bu in-
sanlar›m›z›n ço¤u da maalesef dü-
flük gelir gruplar›na mensuptur. ‹laç
alacak para bulamayanlar, pahal› te-
davi giderlerini karfl›layamad›¤› için
tedavi olamayanlar, kullanmas› ge-
rekli bir k›s›m t›bbî cihaz› sat›n ala-
mayanlar toplumsal bir yara teflkil
etmektedir. Sa¤l›kl› bir toplum ide-
alinin takipçisi olan Türkiye Diyanet
Vakf›, bir çok vatandafl›m›za sa¤l›k
yard›m›nda bulunmufl, bir k›s›m
hastahanelerimize ilaç ve t›bbî cihaz

yönünde katk› sa¤lam›flt›r. Vak›f
sa¤l›k hizmetlerini yayg›nlaflt›rmak,
halk›m›za ucuz, güvenilir ve kaliteli
bir sa¤l›k hizmeti sunmak amac›yla
Ankara’n›n Dikmen semtinde ve ‹s-
tanbul Vatan Cadesinde 29 May›s
Hastanesi’ni hizmete açm›flt›r.

Alanlar›nda uzman doktorlar›n
hizmet verdi¤i ve günümüzün tek-
nik imkanlar›n›n bütününü bünye-
sinde bulunduran 29 May›s hasta-
nesi sa¤l›k alan›nda önemli hizmet-
ler vermektedir. 132 yatak kapasi-
teli ‹stanbul’daki hastanede alt› bü-
yük ameliyathane bulunmaktad›r.
Özellikle kalp-damar cerrahisi konu-
sunda önemli çal›flmalar›n yap›ld›¤›
bu hastanede organ nakli de bafla-
r›yla gerçeklefltirilmektedir. ISO
2000 belgeli bu hastanenin günlük
ortalama hasta say›s› 600-650 civa-
r›ndad›r.

Günlük 500-550 hastaya hizmet
veren 15 yatak kapasiteli 29 May›s
Ankara Hastanesinde de iki ameli-
yathane bulunmakta ve vatandaflla-
r›m›za kaliteli sa¤l›k hizmeti sunul-
maktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf› yurtd›fl›n-
daki soydafl ve vatandafllar›m›z›n
millî kimliklerinin muhafazas›, dinî
ve kültürel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma-
s› amac›yla, kuruldu¤u tarihten bu
yana takdire flayân çal›flmalar yürüt-
mektedir.

Gündem
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‹lgili ülkelerin üniversiteleri ile Tür-
kiye’deki ilahiyat fakülteleri, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› ve YÖK ile iflbirli¤i sa¤la-
narak aç›lan bu okullar›n tüm harca-
malar› Vak›f taraf›ndan karfl›lanmak-
ta, fakültelerin haz›rl›k ve birinci s›n›f
ö¤rencileri Türkiye’de e¤itim görmek-
tedir. Bir zamanlar Hoca Ahmet Ye-
sevi’nin iflaretiyle Anadolu’yu ayd›nla-
tan alperenlerin torunlar›, flimdi ald›k-
lar› ›fl›¤› yeniden Orta Asya’ya tafl›-
makta, Yesevi oca¤›nda yeniden iman
ve aflk ateflini yakmaktad›rlar.

Türk cumhuriyetlerinde ve di-
¤er ülkelerde yaflayan soydafllar›-
m›z›n çocuklar›n›n Türkiye’de e¤i-
tim ö¤renimine yard›mc› olmak
amac›yla bu ö¤rencilere burslar te-
min edilmekte, büyük bir k›sm›n›n
tüm masraflar› da Vakf›m›z taraf›n-
dan karfl›lanmaktad›r.

Zor flartlar alt›nda yaflam müca-
delesi veren Bosna-Hersek, Azer-
baycan ve Makedonya da yaflayan
soydafl ve dindafllar›m›z›n acil ihti-
yaçlar›n› gidermek amac›yla çeflitli
zamanlarda ilaç, g›da, giyim vb. in-
sani yard›m malzemeleri gönderil-
mifltir. Bu yard›m malzemelerinin
miktar› yaklafl›k 2000 ton civar›nda-
d›r. ‹htiyaç halinde günümüzde de
sürdürülen yard›mlar maddî de¤er-
lerinin üstünde, Türk dünyas›n›n se-
vinci ve tasay› paylaflmas›n›n en ge-
nel örne¤ini temsil etmektedir.

Devletimizin artan gücüne ve et-
kinli¤ine parelel olarak millî politika-
m›z›n uzand›¤› ve millî ç›karlar›m›z›n
sözkonusu oldu¤u her yere hizmet
sunmaya çal›flan Türkiye Diyanet
Vakf›, sorumlulu¤u gere¤i olarak bu
konuda genifl bir co¤rafyaya çok
yönlü hizmetler ulaflt›rabilen ender
kurulufllardan biridir.

Türkiye Diyanet Vakf›, hizmet
alanlar›n›n çeflitlili¤i ve toplum haya-
t›n›n her kesitini gören vizyonu ile
benzeri olmayan bir hizmet ve hay›r
kurulufludur. Yürüttü¤ü hizmetleri
katogorize etmek belki mümkündür
ama, tek tek s›ralamak mümkün
de¤ildir. TDV

Bu konuda öncelikle Diyanet ‹flle-
ri Baflkanl›¤›’n›n yurtd›fl› çal›flmalar›
desteklenmektedir. Yap›lan çal›fl-
malar sonucunda Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› ile iflbirli¤i halinde Almanya,
Hollanda, Belçika, Danimarka, ‹sviç-
re, Fransa, Avusturya ve ABD’de
Türkiye Diyanet Vakf› örne¤i hizmet-
ler gören vak›f ve birlikler kurularak
faaliyete geçirilmifltir.

Bu kurulufllar›n kullan›m›na sunul-
mak üzere hizmet binalar› sat›nal›n-
m›fl, cami ve kültür merkezlerine mad-
dî yard›mda bulunulmufltur. Has›l› bafl-
ta Avrupa olmak üzere yurtd›fl›nda ya-
flayan vatandafllar›m›z›n millî kimlikleri-
nin muhafazas› yolunda önemli ad›m-
lar at›lm›fl, vatandafllar›m›z gurbet el-
lerde sahipsiz b›rak›lmam›flt›r. 

Vak›f, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
mas› sonucunda ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vuflan Türk cumhuriyetleri ve eski
demirperde ülkelerindeki soydafl ve
dindafllar›m›z›n dinî millî hayatla-
r›nda 70 y›ll›k komünist rejimin
oluflturdu¤u tahribat› onarmak ve
“dilde, iflte, fikirde birlik” idealini
gerçeklefltirmek amac›yla Türk
Dünyas› ve Balkanlarda büyük bir
hizmet ata¤› bafllatm›flt›r.

Soydafl ve dindafllar›m›z›n dinî
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla
Azerbaycan, K›rg›zistan, Kazakis-
tan, Türkmenistan ve K›r›m baflta
olmak üzere toplam 30 adet cami
infla edilerek ibadete aç›lm›flt›r. Ay-
r›ca bu ülkelerde mahallî idarelerce
infla ettirilen camiler ile onar›m ve
tamirata ihtiyaç duyulan birçok ca-
mi için maddî yard›mda bulunul-
mufltur.

Türk dünyas›nda birli¤in ve dir-
li¤in temini için e¤itimin çok önem-
li oldu¤u gerçe¤inden hareket
eden Türkiye Diyanet Vakf›, soydafl
ve dindafllar›m›za dinî sahada
rehberlik edecek eleman yetifltir-
mek amac›yla, Azerbaycan, Türk-
menistan, Afganistan ve K›rg›zis-
tan’da birer ilahiyat fakültesi ile
Sofya’da bir yüksek ‹slam enstitü-
sü, Romanya’ da bir kolej, yine
Azerbaycan, Romanya ve Bulgaris-
tan’da toplam befl imam-hatip lise-
si aç›lm›flt›r.
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21 Mart günü tüm Türk dünyas›nda ve
bu co¤rafyada yaflayan Türk topluluk-
lar›nda as›rlard›r kutlanan Nevruz

Bayram› köklü geleneklerimizden birisidir. Kaynaflt›-
r›c›l›¤›, bütünlefltiricili¤i, coflku ve heyecan›, dirili¤i, canl›l›¤›

ifade eden Nevruz Bayram› Türk topluluklar› taraf›ndan günümüze
kadar coflkuyla kutlanagelmifltir. K›fl›n so¤u¤undan, zorlu¤undan
kurtulup, bahar›n yeflilli¤ini ve canl›l›¤a geçiflini simgeleyen Nevruz
Bayram› geleneklerimiz aras›nda oldukça önemli bir yere sahiptir.
Tarihin en eski dönemlerine kadar inildi¤inde, Türk topluluklar›nda
bahar bayramlar› ile ilgili geleneklerin oldukça çeflitli ve yayg›n oldu-
¤u görülmektedir. Do¤u Türkistan'dan Balkanlar'a kadar Türk toplu-
luklar› taraf›ndan binlerce y›ld›r kutlanan ve halen kutlanmakta olan
Nevruz da bu geleneklerden biridir.

Türk boylar›n›n en köklü milli bayram› Yenigün anlam›na gelen
Nevruz’dur. Yenigün Bayram›; tarihin karanl›k bilinmeyen dönemle-
rinden beri, Türk boylar› ve akraba topluluklar yan›nda, Türklerle
co¤rafya yak›nl›¤› olan di¤er topluluklarda da kutlanmaktad›r. Yüzy›l-
lar boyunca; bu bayram ile ilgili çeflitli söylentiler, inan›fllar, gelenek-
ler, törenler oluflturulmufl, gelifltirilerek günümüze kadar ulaflt›r›l-
m›flt›r. Gece ile gündüzün birbirine eflit oldu¤u her y›l›n 21 Mart›nda
kutlanan bayram, Türk topluluklar› aras›nda tabiat bayram›, kurtu-
lufl bayram› olarak kabul edilmektedir.

Köklü geleneklerimizi yaflatma ve gelecek kuflaklara aktarma
gayretinde olan Türkiye Diyanet Vakf› da her y›l oldu¤u gibi, bu y›lda
Nevruz Bayram› münasebetiyle bir Nevruz flenli¤i düzenledi. K›rg›zis-
tan Osh Üniversitesi bünyesinde Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan aç›-
lan ilahiyat fakültesi’nin haz›rl›k ve birinci
s›n›flar›n› ülkemizde okuyan K›rg›z ö¤-
renciler; Türk kültürünün köklü bir gele-
ne¤i olan Nevruz Bayram›n› Türkiye Diya-
ne Vakf› organizesinde, Kocatepe Konfe-
rans Salonunda düzenledikleri etkinlik-
lerle kutlad›lar.

Kalabal›k bir toplulu¤un ifltirak etti¤i
Nevruz fienli¤i kardefllik ve dayan›flma bi-
lincini yeniden pekifltirirken, izleyenlere
mutlu saatler yaflatt›.

Nevruz fienli¤i münasebetiyle Vakf›-
m›z Genel Müdürü A.‹hsan Sar›mert ile
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤-
retim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Erdem bi-
rer konuflma yapt›lar.
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A. ‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

ürkiye Diyanet Vakf›’n›n yurt d›-
fl›na yönelik e¤itim hizmetleri 

projesi çerçevesinde, K›rg›zistan’›n
Osh Devlet Üniversitesi bünyesinde
aç›lan ilahiyat fakültesinde e¤itim
gören, haz›rl›k ve birinci s›n›flar›n›
Türkiye’de okuyan ö¤rencilerin
Nevruz Bayram› münasebetiyle dü-
zenledikleri Nevruz fienli¤i’ni an-
laml› buldu¤unu belirterek konufl-
mas›na bafllayan A.ihsan Sar›mert
Nevruz Bayram›n›n Türk kültürün-
de önemli bir yere sahip oldu¤unu
vurgulad›.

Milletleri millet yapan unsurlar›n
bafl›nda kültürün geldi¤ini, sanat fa-
aliyetleri ile inanç, örf, adet, fikir, ya-
flay›fl, töre, gelenek, inanç, bayram
ve davran›fllar›n da milletlerin kültür
bütününü oluflturdu¤unu belirten.
A. ‹hsan Sar›mert “Hiç flüphesiz bu
kültür de¤erlerimizden birisi de;
fertleri ve topluluklar› yak›nlaflt›ra-
rak bütünlefltiren, millet ba¤›n› güç-
lendiren, k›fl›n sert so¤u¤u ve zorlu-
¤undan kurtulup, bahar›n yeflilli¤ini
ve canl›l›¤a geçiflini simgeleyen Nev-
ruz bayram›d›r.” dedi.

21 Mart tarihinin Türk kültü-
ründe Nevruz Bayram› olarak kut-
land›¤›n› ifade eden A. ‹hsan Sar›-
mert “Bilindi¤i üzere Nevruz do¤a-
n›n canlanmas›n›, dayan›flmay›,
bolluk ve bereketi simgelemekte-
dir. Zorlu k›fl flartlar› ile birlikte s›-
k›nt›lar›n sona ermesi, bahar›n gel-
mesiyle bereketin artmas›, do¤a-
n›n yeniden canl›l›¤›na kavuflmas›
Türk kültüründe Nevruz olarak ka-
bul edilmifl ve 21 Mart tarihi Nev-
ruz bayram› olarak y›llard›r kutlana
gelmifltir.” dedi.

Nevruz bayram›n›n bütün Türk
topluluklar›nda kutland›¤›n› ve bir
gelenek olarak günümüze kadar

geldi¤ini belirten A. ‹hsan Sar›mert
“Nevruz; Türk boylar›n›n büyük bö-
lümünde ve akraba topluluklarda
de¤iflik adlarla kutlanan, ortak bir
kültür zenginli¤imizdir. Türk dünya-
s›n›n tamam›nda ve Türk dünyas›na
komflu olan co¤rafyada kutlanan
Nevruz, bütün Türk devlet ve toplu-
luklar›nda bilinmektedir. Bir baflka
ifade ile Nevruz'u tan›mayan, yaflat-
mayan, uygulamas› bulunmayan
herhangi bir Türk devleti veya top-
lulu¤u yoktur. Bu yönüyle Nevruz;
birlik, beraberlik ve bar›fl›n da sim-
gesidir. Her toplumun kendi tarihi
gelene¤ine, örf ve adetlerine uygun
bir flekilde kutlad›¤› Nevruz, Türk
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olluk, bereket ve kardefllik duy-
gular›n›n baharla birlikte gelifl-

ti¤i Nevruz bayram›n›n bütün Asya
kültürünün ortak fenomeni oldu-
¤unu belirterek konuflmas›na bafl-
layan Prof.Dr. Mustafa Erdem
“Bayramlar, sevinçlerin, mutluluk-
lar›n paylafl›ld›¤›, insanlar›n kaynafl-
t›¤›, küskünlerin bar›flt›¤› günler-
dir. Sadece Türk dünyas›n›n de¤il,
bütün Asya kültürlerinin ortak fe-
nomeni olan Nevruz bayram› ülke-
mizde de çok de¤erli misafirleri-
mizle birlikte bu güzel günün an›s›-
na tertiplenmifl bir bayramd›r. Ye-
ni gün anlam›na gelen nevruz bol-
luk, bereket ve kardefllik duygular›-
n›n baharla birlikte geliflti¤i, insan-
lar›n insanl›k ortak paydas›nda kay-
naflt›¤› bar›fl ve esenli¤in temenni
edildi¤i güzel günler olmal›d›r. Nev-
ruz bayram›n›n sadece ülkemize
de¤il, sadece ‹slama ve Müslüman-
lara de¤il, bütün insanlara sevgi ve
bar›fl vesilesi olmas›n› niyaz ediyo-
rum.” dedi.

Bu tür bayramlar›n insanlar›n
korkudan uzak ve bir sevgi etraf›n-
da toplanmas›na vesile olmas›n› te-
menni etti¤ini belirten Mustafa
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topluluklar›nda müstesna bir yere
sahiptir. Binlerce y›ldan beri Türk
co¤rafyas›nda yaflayan Türkler, Nev-
ruzu, kendilerini birbirine kenetle-
yen, ba¤layan, kaynaflt›ran millî örf,
adet ve gelenekler bütünü olarak
kabul etmifllerdir.” dedi.

Do¤an›n canlanmas› ve bahar›n
geliflini müjdeleyen Nevruz’un kay-
naflt›r›c› ve birlefltirici özelli¤inden
de bahseden A. ‹hsan Sar›mert
“Nevruz, tabiat›n çetin k›fl flartla-
r›ndan kurtuluflunun, bolluk ve be-

rekete kavuflman›n simgesi olmas›
yan›nda, toplumlar›n yaflamlar›n-
daki hareketliliklerin, yeni bafllan-
g›çlar›n ve dönüm noktalar›n›n da
ifade edildi¤i önemli bir gün olarak
kabul edilir. Ülkemizde de Nevruz,
insanlar aras›ndaki karfl›l›kl› sevgi
ve sayg›n›n perçinleflti¤i, birlik ve
beraberli¤in, bir arada yaflama ar-
zusunun kuvvetlendi¤i, insanl›¤›n
hayr›na yönelik yeni at›l›mlar›n
bafllat›ld›¤› bir flenlik olarak kutlan-
maktad›r.” dedi.

A. ‹hsan Sar›mert konuflmas›-
n›n sonunda Türkiye Diyanet Vak-
f›’n›n, ananevi Nevruz gelene¤ini
yaflatmak amac›yla düzenlemifl ol-
du¤u Nevruz flenli¤i vesilesiyle
Nevruz Bayram›n›n birlik ve bera-
berlik ruhunu ateflleyece¤i inanc›n-
da oldu¤unu vurgulad›.

Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tarihten gelen
misyonunun gere¤i olarak
insanl›¤a dünyan›n her
taraf›ndan sevgi ve bar›fl
götürmüfl, adaletin
uygulanmas›na önemli
katk›larda bulunmufl ve
dünya yönetiminde uzun
y›llar mührünü vurmufl bir
büyük devlettir.

“Prof.Dr. Mustafa ERDEM

”

B



Erdem “Bilindi¤i gibi dünyam›z
özellikle son y›llarda bir atefl çem-
berini almakta bütün din mensup-
lar› sadece kendileri de¤il, bütün
insanl›k ad›na ciddi kayg›lara sahip
bulunmaktad›r. Çember her gün
daralmakta, insanl›k gelece¤ine ait
daha büyük kuflkularla huzursuz ve
tedirgin olmaktad›r. Umar›z bu
bayramlar insanlar›n korkudan
uzaklaflmas›na, sevgi etraf›na bir-
meflmesine vesile olur.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
as›rlard›r insanl›¤›n mutlulu¤u ve
refah› için önemli katk›lar sa¤lad›-
¤›n› ve gitti¤i her yere bar›fl ve sev-
gi götürdü¤ünü vurgulayan
Porf.Dr. Mustafa Erdem “Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tarihten gelen
misyonunun gere¤i olarak insanl›-
¤a dünyan›n her taraf›ndan sevgi
ve bar›fl götürmüfl, adaletin uygu-
lanmas›na önemli katk›larda bulun-
mufl ve dünya yönetiminde uzun
y›llar mührünü vurmufl bir büyük
devlettir. Bu devlet sadece kendi
dini de¤erleri ve ›rk› ortakl›klar›
olan insanlara de¤il, birlikte yafla-
ma bilincini paylaflt›¤› bu tür insan-
lara huzur ve güven kayna¤› ol-
mufltur. Yine tarihteki bu güzel
misyonu dolay›s›yla bilimde, tekno-
lojide ve medeniyette insanl›¤›n
arad›¤› huzur ortam›n›n tesisine
büyük önem vermifl ve büyük kat-
k›lar sa¤lam›flt›r.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan
sonra ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmufl
olan Türk cumhuriyetleriyle tarih-
ten gelen sorumlulu¤u çerçevesin-
de iliflkilere bafllad›¤›n› ve onlarla
diplomatik iliflki kuran ilk devletin
de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ol-
du¤unu belirten Mustafa Erdem
“Türkiye Cumhuriyeti içerisinde
milli ve manevi hizmetlerden so-
rumlu oldu¤una inand›¤›m›z Türki-
ye Diyanet Vakf› ba¤›ms›zl›¤›n sa¤-
lad›¤› imkanlar ölçüsünde kardefl
Türk cumhuriyetlerine el uzatm›fl
ve orada uzun y›llar bask› alt›nda
kalan, küllenen milli ve manevi de-
¤erlerin yeniden inflas›na büyük
hizmetlerde bulunmufl ve bunlar›n

reorganizasyonu do¤rultusunda
ilahiyat fakültelerinin aç›lmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. Bu aç›lan pencere-
den giren Türkiye Cumhuriyetine
gönül vermifl insanlar, orada biz-
lerle ayn› duygu ve manevi de¤er-
leri paylaflan insanlarla derhal ilifl-
kiye girmifl ve flu anda huzurunuz-
da gururunu yaflad›¤›m›z bu güzel
tablonun inflaas› gerçekleflmifltir.”
dedi.

Türk cumhuriyetlerinde aç›lan
ilahiyat fükültelerinin kutlu bir ide-
alin, kutlu bir iradenin ve kutlu bir
duan›n ürünü oldu¤unu vurgulayan
Prof.Dr. Mustafa Erdem “Bu aç›lan
ilahiyat fakülteleri azmin, iradenin
ve iman›n sembolüdür. Bu irade ve
azmin yerine getirilebilmesi husu-
sunda gösterilen her türlü sab›r ve
fedakarl›k takdire flayan bir husus
olsa gerektir. Ben huzurlar›n›zda bu
kutlu duada bulunan, bu kutlu ira-
deyi ortaya koyan ve kutlu ideale yü-
rüyen insanlar› rahmet, minnet ve
flükranla yadediyorum ve yine huzu-
runuzda bu azim ve iman sahibi in-
sanlar›, bu kutlu yolda gösterdikleri
sab›r ve fedakarl›k dolayas›yla hu-
zurlar›n›zda tebrik ediyor, teflrifleri-
nizden dolay› hepinize en içten duy-
gular›mla flükranlar›m› arz ediyo-
rum.” dedi.
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Makale

Sosyal Yard›mlaflma ve

Dayan›flmadaki 

Yeri ve ÖnemiVak›flar›n 
Dr. Hüseyin ÇEL‹KER 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Baflmüfettifli

I. B‹R KURUM OLARAK VAKIF 

Y üce milletimizin ruhunda var olan
yard›mlaflma ve dayan›flma duygu-

su ile gönlünde yer alan Allah R›zas›n-
dan kaynaklanan vak›flar; hamiyetli ve
hay›rsever atalar›m›z›n öz varl›klar›ndan
fedakarl›k yaparak milletin hizmetine
sunmas› gibi yüce duygularla meydana
gelmifl olan hukuki ve sosyal bir mües-
sesedir. Vak›f, gönülden do¤an samimi
bir sevgi, göklere yücelen insani bir duy-
gu ve Allah’›n r›zas›n› amaçlayan ulvî bir
gaye ile kurulup, millet ve memleket ya-
rar›na ölmez eserler ve say›s›z hizmetler
sunagelen bir kurumdur. Atalar›m›z›n
Anadolu’ya ayak bast›klar› günden bu-
yana kurulmaya bafllanan vak›flar, en
eski tarihi müesseselerimizden biridir.
Köklü ve flerefli bir geçmifle sahip olan
bu kurum, uzun ve verimli tarihi boyun-
ca çok yönlü ve baflar›l› hizmetler ortaya
koymufltur. Vak›f kuranlar, “Sevdi¤iniz
fleylerden vermedikçe iyili¤e eriflmezsi-
niz”(1) mealindeki ‹slâmî prensipten
esinlenerek, saf ve samimi duygular›yla
helal mal ve paralar›n› vakfetme yolun-
da neredeyse birbirileriyle yar›fl etmifl-
lerdir. Bunun için vak›flar, Yaradan›,
milletini ve memleketini seven yüce
ruhlu insanlar›n gönüllerindeki inanç ve
sevgiden kaynaklanm›fl, sonuçta da ülke
çap›nda yay›lan birer sevgi ürünü haline
gelmifltir. Baflkalar›n› kendilerinden da-
ha çok seven bu insanlar, iyi niyet ve
yard›m duygular›n›n, kendileri ile birlik-
te gömülmesini istememifller, bunlar›n
ebediyen yaflamas›n› murat etmifllerdir.
Ayr›ca milletimizin hizmetine tahsis ve
himayesine tevdi ettikleri iyiliklerin sa-
dece yaflad›klar› zaman de¤il, kendile-

rinden sonraki insanlar› da kapsamas›
için büyük bir gayret içine girerek vak›f-
lar kurmufllard›r. Sonuçta da, vak›flar
kurumsallaflarak, bugünkü varl›klar›yla
birer sosyal güvenlik ve dayan›flma ku-
rumu haline gelmifllerdir(2).

II. VAKFIN ÖNEM‹ VE VAKIF
KURMAYA DUYULAN ‹HT‹YAÇ

V ak›flar›n kurulufl senetleri ve yasal
dayana¤› olan vakfiyelerinin ince-

lenmesinde, insani duygu ve düflünce-
lerin en güzel örneklerini ihtiva ettikle-
ri görülmektedir. ‹lim adamlar›m›z,
geçmifli günümüze getiren bu tarihi
belgeler üzerinde araflt›rmalar yapm›fl-
lar ve sonuçta, insanlara yard›m, sosyal
dayan›flmay› teflvik, toplumun dertleri-
ne çare araflt›rmak, insanlar› sevmek
ve insanl›¤› yüceltmek gibi ulvî düflünce
ve duygular›n yer ald›¤›n› ortaya koy-
mufllard›r. Bu belgeler Müslüman-
Türk’ün insani yönü ile dayan›flma ve
yard›mlaflma yolunda düflünüp ortaya
koydu¤u tutum ve davran›fllar›n yafla-
yan tan›klar›d›r. Ayr›ca vak›f anlay›fl› ile
gelene¤inin, yurdumuzda ve milleti-
mizde ne denli köklü ve kapsaml› bir
geçmifle sahip oldu¤unun da bir ifade-
sidir. Bu belgelerden elde edilen veriler,
Türk toplumunda de¤iflik zaman ve
yerlerde tesis edilen çok ve çeflitli vak›f-
lar›n; toplumun yarar›, yurdun imar› ve
tabiat›n korunmas› gibi güzel gayeleri
daima ön planda tuttu¤unu göster-
mektedir. ‹nsana insanca bakmak, gö-
nülden do¤an bir sevgi ile onun yard›-
m›na koflmak, sahip oldu¤u imkanlar›n-
dan baflkalar›n› da faydaland›rmak ka-
dar güzel ve insani bir duygu düflünüle-

mez. ‹nsani iliflkilerin güçlenmesinde,
yard›mlaflma ve dayan›flman›n büyük
rolü oldu¤u bilinmektedir. Özellikle ihti-
yaç içinde olup da, durumlar›n› dile ge-
tiremeyen kiflilerin görülüp gözetilme-
si, toplumda sosyal dengenin sa¤lan-
mas›nda önemli bir etken olmaktad›r.
Zira zorda kalana destek, yolda kalana
yoldafl, arayan› olmayana arkadafl ve
çaresize çare olmak olumlu ve anlaml›
bir u¤raflt›r. Yaratana kul, yarat›¤a kol
ve yard›ma giden yol olmak inanç, sev-
gi, flefkat ve merhamet duygular›yla
dolmak demektir. 

Vak›flar›n 



Sosyal bünyemizde daima birlefltirici
ve kaynaflt›r›c› rol oynayan vak›flar, geç-
miflte oldu¤u gibi günümüzde de im-
kanlar›n el verdi¤i oranda milletimize
çok ve çeflitli hizmetler sunmaktad›r.
Devlet-millet kaynaflmas›nda, ülke kal-
k›nmas›nda, birlik ve beraberli¤in tesis
ve temininde, dostluk ve kardeflli¤in ge-
liflip güçlenmesinde vak›flar›n rolü büyük
olmufl ve halen de olmaktad›r. Hizmet
ve himayemize b›rak›lm›fl olan vak›flar›-
m›z›n kurulmas›nda etken olan düflünce
ve duygular› benimseyip, bunun daha da
geliflmesine gayret gösteren Yüce mille-
timiz, her geçen gün kurulan vak›flar›n
faaliyet ve hizmetlerine katk› ve deste¤i-
ni artt›rarak sürdürmektedir. 

Büyük milletimizin geçmiflte devle-
tiyle elele vererek vak›f alan›nda büyük
bir hizmet yar›fl› bafllatm›flt›r. Sosyal
yard›m ve kamu hizmetlerinin gerçek-
lefltirilmesi ve Türk kültürüne hizmet
gayesiyle kurulan bu vak›flar, bugün bü-
yük rakamlara ulaflan varl›klar›yla milli
ekonomimiz için de önemli ve orijinal bir
sektör niteli¤i kazanm›fllard›r. Öteden
beri ülkemizin imar›nda, kalk›nmas›nda
ve tan›t›lmas›nda önemli bir yeri olan
vak›flar›n mana ve ruh yönünden tahri-
be u¤ramadan gelecek nesillere bir ge-
lenek halinde intikal ettirilmesi görevi
bize düflmektedir.

“Kim bir iyilik yaparsa ona on kat›
verilir”(3), “Yap›lan çok küçük bir iyilik
de olsa, onun sevab›n› kat kat art›r›r
ve kendi kat›ndan büyük bir mükafat
verir”(4) mealindeki ilahi buyruklar›n
verdi¤i müjdeyle insanlar, yard›mlarda

yar›fl, toplumda bar›fl, Hakk’a yakar›fl ve
halka var›fl ilkeleri ile ça¤dafl vak›fç›l›¤›n
örnek çal›flmalar›n› sergileyerek bugü-
ne gelmifllerdir.

Allah r›zas›, hay›r duygusu, insanl›k
ve yurt sevgisinden baflka hiçbir karfl›l›k
gözetmeyen bu insanlar, temeli tevhit
esas› üzerine at›lan, iskeleti ‹slâmi ilke-
lerle örülen, harc› Müslüman Türk’ün
ruhundaki sevgi, sayg›, flefkat, merha-
met ve yard›m duygular›yla yo¤rulan ve
tavan› takva ile örülen baz› vak›flar al-
t›nda toplan›p, el ve gönül birli¤i yapa-
rak yurdumuzun yücelmesi, insan›m›z›n
ilerlemesi, toplumumuzun müreffeh ve
mes’ud olmas› için çal›flmaya koyulmufl-
lard›r. Bu insanlar, “Bofl verme, bol ver.
Hor görme, hofl gör. Aç koyma, afl ver.
A¤latma güldür” parolas› ile ortaya ç›k-
m›fl ve bütün imkanlar›n› hizmet yolun-
da zorlam›fllard›r. Kimi serveti, kimi hiz-
meti, kimi fikri, kimi zikri, kimi flükrü,
kimi de hay›rl› duas› ile bu kervan›n ge-
liflip güçlenmesine katk›da bulunmufl-
lard›r. Bunun yan› s›ra, hizmetlerini yurt
çap›nda yayg›n hale getirmek, düflünce-
lerini daha genifl kitleye duyurmak,
muhtaç olanlar› milletçe destekleyip do-
yurmak ve varl›kl›larla, varl›ks›zlar ara-
s›nda görülen korkunç uçurumu orta-
dan kald›r›p, aralar›nda sevgi, sayg›,
flefkat ve merhamet köprüsünün kurul-
mas›na katk›da bulunmak gibi gayeleri
hedef edinmifllerdir.

Medeniyet aleminde yer alan ve al-
mak isteyen her devlet, milletinin refah
ve saadetine engel olan üç düflmanla
sürekli bir savafl halindedir. Bu düfl-
manlar; cehalet, fakirlik ve hastal›kt›r.
Bir milletin dînî, ahlâkî ve içtimâî yön-
den yükselebilmesi için, fertlerin ilmen
yükselmesi, fakirlikten kurtulmas›, sa¤-
lam bünyeli ve s›hhatli olmas› flartt›r.
Bu sebeple gerçek manada bir hizmet
verme, yapt›¤› yararl› ve hay›rl› hizmet-
leri her geçen gün art›rma arzusunda
olan vak›flar, insanl›k tarihinin bütün
devirlerinin kronik hastal›¤›, ça¤›m›z›n
belas› yoksulluk ve cahillikle mücadeleyi
gaye edinmifllerdir.

III. ‹SLAM’DA VAKIF ANLAYIfiI

İ slâmiyet, kuruluflundan itibaren ulvî
ve insanî gayeleri hedef alan her kuru-

mu gelifltirmeye çal›flt›¤› için vak›flar› da

yararl› görerek onlar› teflrii sahas›na al-
m›flt›r. Fakir ve yoksullar› s›k›nt›lardan
kurtarmak gayesine matuf olarak orta-
ya ç›kan Sadaka, Kurban ve Zekat gibi
içtimaî müesseselerin ‹slâm’da önemli
bir mevkii bulunmaktad›r.

Kur’an-› Kerim’de “vak›f” kelimesi
geçmemekle beraber, bu manaya gele-
bilecek ve bununla ayn› anlam› ifade
eden çok say›da kelime bulunmaktad›r.
“‹yilik yapmak(5), sadaka vermek(6) ve
ihsanda bulunmak(7)” gibi, baflkalar›na
yard›m› teflvik eden pek çok Âyet-i Keri-
menin bulundu¤u bilinmektedir. ‹flte bu
âyetlerden baz›lar›:

“Sevdi¤iniz fleylerden sadaka ver-
medikçe, siz Cennete eremezsiniz. Al-
lah yolunda her ne harcarsan›z muhak-
kak Allah onu bilendir”(8), “Hay›r iflleyi-
niz ki kurtulabilesiniz”(9), “‹yilik etmek
ve fenal›ktan sak›nmak hususunda bir-
birinizle yard›mlafl›n”(10).

Bu âyetlerin ve biraz sonra zikrede-
ce¤imiz Hadis-i fieriflerin ihtiva etti¤i
manalar›n derinliklerine vak›f olan kifliler,
hayatta kalabildikleri müddetçe, fani
olan bu dünyadan daha ziyade, ebedi
olan Ahiret yurdu için yat›r›m yapmay›
hedeflemifller ve bunun gere¤ini de yeri-
ne getirmeye gayret etmifllerdir. Onlar
böylece; “Kifli, kardeflinin ihtiyac›yla
meflgulse Allah da onun ihtiyac›yla mefl-
guldür”, “Kul kardeflinin yard›m›nda ol-
du¤u sürece, Allah onun yard›m›nda-
d›r”. “‹nsanlar›n en hay›rl›s› insanlara
yararl› oland›r”. “Mal›n en hay›rl›s› Allah
yolunda harcanan (vakfedilendir)”, ha-
dislerinin gere¤ini yerine getirmifllerdir.

Baflka bir hadislerinde Hz. Peygam-
ber (sav); “‹nsano¤lu ölünce bütün
amelleri kesilir, ancak, (ölümünden
sonraya) devam eden sadaka (hay›r),
kendisinden faydalan›lan ilim ve kendi-
sine dua eden hay›rl› evlat (b›rakan)
hariç” buyurmufllard›r. Bu hadiste ge-
çen “sadaka-i cariye”den maksad›, bu-
günkü anlam›yla vak›f müessesi olarak
alg›lamak mümkündür. ‹nsan›n ölü-
münden sonra da devam eden ve R›za-i
Bâri için insanlar›n hizmetine sunulan
her türlü hay›r, sadaka-i cariye olarak
de¤erlendirilebilir. 

‹nsanlar Allah’›n r›zas›n› kazanmak
ve öldükten sonra da amel defterlerinin
kapanmamas›n› sa¤lamak maksad›yla
vak›flar kurmufllard›r. Vak›f kurman›n
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ve en sevdi¤i mallar›n› vakfetmenin
önemini kavramak, ancak ‹slâm’›n bu
konudaki temel anlay›fl›n› bilmekle
mümkündür. Çünkü ‹slâm’a göre, “ka-
inatta bulunan her fley fani olup, baki
olan yaln›z Allah’t›r”(11), “Yeryüzünde
hiçbir canl› hariç olmamak üzere hep-
sinin r›zk› Allah’›n üzerinedir…”(12),
“Yegâne r›z›k veren O’dur”(13). 

Görüldü¤ü gibi, Bâkî olan Allah d›-
fl›nda her fley fanidir ve insan da dahil
yer yüzünde yaflayan her canl›n›n r›zk›n›
Allah tekeffül etmifltir. Durum böyle
olunca fani bir dünyada yaflarken, her
iki dünyada bizi mutlu k›lacak kal›c›
ameller ifllemek en do¤ru yoldur. Bu-
nun için de Allah’›n bahfletti¤i say›s›z ni-
metleri, yine O’nun hoflnut olaca¤› yer-
lere harcamak gerekecektir. Bunun
içindir ki, ecdad›m›z bu Âyet-i Kerimeler
ve Hz. Peygamberin vak›f kurmay› tefl-
vik eden Hadis-i fieriflerin ›fl›¤› alt›nda,
birçok vak›flar kurmufl ve vak›f eserleri
b›rakm›flt›r. 

Di¤er yönden vakf›n temelinde Allah
sevgisi yatmaktad›r. Allah’› sevenler, ya-
rat›lanlar› (insan, hayvan, bitki ay›r›m›
yap›lmaks›z›n) da severler. Zira insanla-
r›n bütünü taraf›ndan kabul gören ve
Allah’›n da hoflnutlu¤unu sa¤layan her
türlü davran›fl›n kayna¤› Allah sevgisi-
dir. Bunun için biz vak›f için, Allah’a olan
sevginin kurumlaflm›fl halidir diyebiliriz.
Çünkü insanlar, sahibi bulunduklar› ser-
vetlerini vakfetmek suretiyle (hayatta
iken ve ölümünden sonra) Allah’a olan
sonsuz aflk ve sevgilerinden dolay›, de-
vaml› sevap getiren bir sahaya aktarm›fl
olmaktad›rlar. 

Devlet, ihtiyaç içinde bulunan yok-
sulu korumak ve gözetmek mecburiye-

tindedir. ‹slâm da bunu prensip edin-
mifltir. Hz. Ömer, dilenen bir H›ristiyan›,
bir Yahudi’yi görünce, “biz güçlü kuv-
vetli iken bundan vergi ald›k, flimdi zay›f
düflmüfltür, devlet onu himaye etmek
mecburiyetindedir”, demek suretiyle
ölünceye kadar ona maafl ba¤lam›flt›r.
Yine Hz. Ömer yeni do¤an ve sütten ke-
silen çocuklara süt paras› ba¤lam›flt›r.
Bir an önce bu paray› almak için kad›n-
lar, çocuklar›n› erken sütten kesince,
Hz. Ömer buna engel olmak için, çocuk-
lar›n sa¤l›¤›n› düflünerek, çocuklu olan
her kad›na süt paras› vermifltir. 

Ayr›ca, bizim dinimizde gönül yap-
mak, gönül almak da bir ibadettir. Bu
nedenle tasavvuf ehli, gönül üzerinde
çok durmaktad›r. Mevlana bir sözünde
flöyle der: “Yüce Mevlâ sûret aleminin
kâbesini tavaf etmeyi, mana âleminin
kâbesi olan gönül almak için emretmifl-
tir.” Yani Yüce Allah, insan›n gönlünü
y›kmay›, kâbeyi y›kmaktan daha günah
saym›flt›r. Ecdad›m›z hep bu felsefeyle
hareket etmifl, hep bu düflünceyle in-
sanlara merhamet ve flefkat elini uzat-
m›flt›r. Hz. Peygamber; “Siz yerde olan-
lara ac›y›n›z ki, gökte olanlar da size
ac›s›n.” “Merhamet etmeyene merha-
met olunmaz”, “fiüphesiz Allah, ancak
merhametli olan kullar›na merhamet
eder” buyurmufllard›r.

Yoksullara yard›m etmek, insan ol-
man›n ötesinde, insanl›¤›n flartlar› ara-
s›nda say›lmas› laz›md›r. E¤er insan, di-
¤er yarat›klar›n efendisi ve en flereflisi
olarak yarat›lm›fl olman›n kendisine ba-
¤›fllad›¤› büyük imtiyaz› ve güzelli¤i hak
etmek istiyorsa, kendi kiflili¤inin s›n›rla-
r› içinde yaflamamal›d›r. fiayet insan
kendisiyle s›n›rl› kal›rsa, eflrefi mahlukat

olma hakk›n› kaybeder. Allah’›n verdi¤i
imkanlar›, (kabiliyet, güzellik, zeka da
dahil olmak üzere) e¤er baflkalar›yla
paylaflam›yorsak, biz o zaman insan ola-
rak yarat›lm›fl olman›n gereklerini yeri-
ne getirmifl olmay›z. Bunun için Allah’›n
biz kullar›na bahfletti¤i bütün nimet ve
imkanlar› baflkalar›yla paylaflmay› bil-
meli ve kendimiz için istedi¤imizi kar-
defllerimiz için de isteyerek iman-› ka-
mile ulaflman›n yollar›n› aramal›y›z.

IV. ‹SLAM TAR‹H‹NDE KURULAN
‹LK VAKIF 

V ak›f, “bir mülkün menfaatini halka
tahsis edip ayn›n› Allah Teâlâ’n›n

mülkü hükmünde olarak temlik ve te-
mellükten ebediyyen menetmek” de-
mektir. Vak›ftan maksat, bir mal›n, Yü-
ce Allah’›n mülkü hükmünde düflünüle-
rek, insanlar›n istifadesine sunulmak
maksad›yla ebedi olarak bir tarafa tah-
sis edilmesidir. 

‹nsan›n sosyal bir varl›k oluflundan
ve özünde tafl›d›¤› yard›m severlik ve cö-
mertlik duygular›ndan kaynaklanan ulvi
bir duyguyla, tarihin her döneminde
baflta ibadethaneler olmak üzere, in-
sanl›¤›n yarar›na olabilecek çok say›da
güzel eserler meydana getirdikleri ve
buralarda verilen hizmetlere maddi fi-
nans sa¤lad›klar› bilinmektedir. ‹lk vak-
f›n, hangi tarihte bafllad›¤› konusunda
elimizde kesin bir veri olmamakla birlik-
te, çok eskiden beri bilinen ‹skenderiye
kütüphanesi, Kudüs havuzlar›, Zemzem
kuyusu, yollar, köprüler ve mabetlerin
birer vak›f oldu¤u da göz ard› edilme-
melidir. Ancak flunu rahatl›kla söyleye-
biliriz ki, bugünkü anlamda hukuki bir
müessese olarak vakf›n ilk ortaya ç›k›fl›
‹slâmiyet ile olmufltur. 

‹slam’da ilk vak›f, Hz. Peygamber
zaman›nda kurulmufltur ve Hz. Pey-
gamber Medine’de kendisine ait bulu-
nan hurma bahçesini ve yine ayn› flekil-
de Fedek hurmal›¤›n› vakfetmifltir. Hz.
Peygamber’in ilk vakf›n›, bir Yahudi ali-
mi iken, daha sonra ‹slâm› seçen ve
Uhud savafl›nda flehid düflen Muhayr›k
taraf›ndan kendisine vasiyet edilen yedi
bahçelerden yapt›¤› fleklinde baflka bir
rivayet varsa da, burada önemli olan,
Hz. Peygamber’in bizzat vakfiyede bu-
lunmufl olmas›d›r.
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‹slâm tarihini tetkik etti¤imizde, Hz.
Peygamber’in yan› s›ra ashab›ndan olan
pek çok kimsenin de vak›f yapt›¤›n› gö-
rüyoruz. “Sevdi¤iniz fleylerden Allah yo-
lunda harcamad›kça iyili¤e asla erifle-
mezsiniz. Her ne harcarsan›z Allah onu
bilir”(14), “Kimdir Allah’a güzel bir borç
verecek o kimse ki, Allah da o borcu
kendisine kat kat ödesin. (R›zk›) Allah
daralt›r ve geniflletir. Ancak ona döndü-
rüleceksiniz”(15) mealindeki ayetler nazil
olunca, Medineli Müslümanlar›n hurma
bahçesi bak›m›ndan en zenginlerinden
olan Ebu Talha, Mescid-i Nebevi’nin kar-
fl›s›nda ve içinde tatl› su bulunan Beyru-
hâ adl› bahçesini, Hz. Peygamber tara-
f›ndan kullan›lmak üzere vakfetmek is-
tedi. Bu davran›fltan son derece mem-
nun olan Hz. Peygamber’in, benzeri çok
az bulunabilecek olan bu bahçeyi, kendi
akrabalar›na vermesini tavsiye etmesi
üzerine, Ebu Talha buray› amcazadeleri-
ne ve yak›n akrabalar›na hibe etti.

Di¤er yönden, Hz. Peygamber Medi-
ne’ye hicret etti¤inde, orada Rûme de-
nilen kaynaktan baflka tatl› su yoktu.
Hz. Peygamber’in, “bu kuyuyu sat›n al›p
Müslümanlara ba¤›fllayacak olan›n cen-
nete girece¤ini müjdelemesi” üzerine,
buran›n Hz. Osman taraf›ndan sat›n al›-
narak Müslümanlar›n istifadesine su-
nulmas›n›, ‹slam’da yap›lan ilk vak›f ola-
rak de¤erlendirenler de bulunmaktad›r.

Daha Hz. Peygamber’in sa¤l›¤›nda,
Sa’d b. Ubade (r.a) nin Mihrab denilen
bahçesini, Enes, Zübeyr ve Abdullah b.
Ömer (ra.)in evlerini, -ihtiyaç duydukla-
r›nda kendilerinin ve ailelerinin de ya-
rarlanma flart›yla- vakfettikleri, Hz.
Ömer’in Hayberden pay›na düflen arazi-
yi, “Sat›lmamak, hibe edilmemek, mi-
rasç›lara intikal etmemek üzere” fakir-
ler, esirler, köleler, misafirler ve yolcular
için hay›r olarak verdi¤i, bilinmektedir.

V. B‹R SOSYAL YARDIMLAfiMA
VE DAYANIfiMA MÜESSESES‹
OLARAK VAKIF 

V ak›f müessesesi, insanlar›n düflü-
nebildikleri kurumlar›n en hay›rl›s›-

d›r ve mevcut sosyal güvenlik sistemi-
nin bofllu¤unu doldurabilecek en köklü
ve en sa¤l›kl› bir model olarak ortaya
ç›km›flt›r. Bu müessese kifliyi, içinde ya-
flad›¤› toplumla birlikte ele alan, onunla

bütünlefltiren, böylece toplumsal daya-
n›flmaya ve ülke bütünlü¤üne katk› sa¤-
layan önemli bir rol oynam›flt›r.

fiüphesiz insanl›k, bidayetten beri
tarihin her döneminde, kendisini yok-
sullu¤a iten, gelece¤ini tehdit eden
olaylardan korunma duygusu içerisinde
olmufltur. Güvenlik duygusu, insanl›k
tarihiyle özdefltir. Hastal›k, sakatl›k,
yafll›l›k, açl›k, sefalet gibi birtak›m tehli-
kelere karfl›, insano¤lu her devirde, her
dönemde kendisini güvence alt›na al-
mak istemifltir. 

Bir atasözümüzde veciz bir flekilde
ifade edildi¤i gibi; “Da¤ bafl›na k›fl, insan
bafl›na ifl gelir”. ‹flte sosyal güvenlik sis-
teminin özü, insan›n bafl›na gelecek
risklere karfl›, al›nacak tedbirleri olufl-
turmakt›r. Sosyal bir tehlikeyle karfl›la-
flan kifliye ve onun ailesine, sosyal ko-
runma sa¤lamakt›r. Amaç kifliyi ekono-
mik güvenceye kavuflturmakt›r.

‹nsan, sadece bir maddi varl›k olma-
d›¤› gibi, ihtiyaçlar› da sadece maddiyat-
tan ibaret, yani parayla karfl›lanabilir de-
¤ildir. ‹nsana yap›lan, ister zorunlu, ister
gönüllü her türlü destek, hak kazand›¤›
için de¤il, Allah’›n yaratt›¤› en flerefli bir
varl›k oldu¤u için yap›lmal›d›r. Zira o, efl-
ref-i mahluktur. fieyh Galib’in dedi¤i gi-
bi, Zübde-i âlemdir. Ona yap›lacak her
türlü hizmeti, bir ekonomik iliflki sonucu
de¤il, kulluk borcunun bir gere¤i olarak
yapmak gerekecektir. As›l olan yarat›lan›
yaratandan dolay› sevmek, her türlü
yard›m› da karfl›l›k görmeden ve bekle-
meden yapmak gerekecektir. 

Hiç flüphesiz insanlar›n üzüntü ve
sevinçlerini paylaflmak, muhtaç oldukla-
r› zamanlarda onlara flefkat göstererek
gerekli yard›mda bulunmak, Allah’›n r›-

zas›n› kazanma konusunda en ideal sis-
temlerden biridir. Bu yeni sistem, pay-
lafl›larak Allah r›zas› için yap›lan ve yap›-
lacak olan her türlü hizmeti içine al›r ki,
biz buna vak›f hizmetleri diyoruz. 

Günümüzde karfl›lafl›lan problemler,
sosyal dayan›flma ve vak›fç›l›¤›n toplum
hayat›ndaki önemini daha da art›rm›fl-
t›r. Bu gerçe¤i gören yard›msever, ger-
çekçi, cesur ve inançl› bir avuç insan, va-
k›f çat›s› alt›nda bir araya gelerek, yok-
sullukla savafl, dayan›flmay› teflvik, ahlâ-
kî, millî ve dînî de¤erleri korumak, bilim,
kültür ve e¤itime hizmet etmek gibi ul-
vi gayeleri gerçeklefltirebilmek için gece
gündüz demeden çal›flmay› kendilerine
fliar ve ibadet edinmifllerdir. Bu gibi ki-
flilerin ve kurulan vak›flar›n say›s› artt›k-
ça, toplum muhtaç oldu¤u sosyal yar-
d›m ve dayan›flmaya bir an önce kavu-
flacak, bu vesileyle hem insanlar mutlu
olacak, hem de bu gibi ulvi hizmeti ve-
renlerin amel defterlerine devaml› se-
vap yaz›lacakt›r.

Bütün bunlar› göz önüne ald›¤›m›z-
da, bu hizmetler sadece insanlar bak›-
m›ndan de¤il, bitkiler ve hayvanlar bak›-
m›ndan da geçerlidir. Bu itibarla ‹slâm’›n
ve geçmifl kültürümüzde önemli bir yeri
olan vak›flar›n bir sosyal güvenlik görevi
gördü¤ünü söylemek mümkündür. 

1. Al-i ‹mran, 3/92.
2. Vak›flar konusunda genifl bilgi için bkz. Bil-

men, Ömer Nasuhi, Hukuki ‹slâmiyye ve Ist›-
lahat› F›khiyye Kamusu, ‹stanbul, 1985, c. IV-
V; Karaman, Hayreddin, Mukayeseli ‹slâm
Hukuku, ‹stanbul, 1991, c. I, s. 216 vd.; Atefl,
‹brahim, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak
Vak›flar, Ankara, 1994, ss. 1-106; Arsebük,
Esat, Medeni Hukuk, Bafllang›ç ve fiahs›n Hu-
kuku, ‹stanbul, 1938, c. I, s. 298; Çetin, Os-
man, “Vak›f”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, c.
IV, ss. 203-204; Ertu¤, Zeynep Tar›m, “‹ma-
ret”, D‹A., c. XXII, ss. 219-220.

3. En’am, 7/160.
4. Nisâ, 4/40.
5. Bu konuda bkz. Bakara, 2/195, 236; Al-i ‹m-

ran, 3/133-134, 148; Maide, 5/84-85, 93.
6. Bu konuda bkz. Bakara, 2/263-264, 266, 271.
7. Bu konuda bkz. Bakara, 2/112, 195; Al-i ‹m-

ran, 3/172; Nisa, 4/128; Maide, 5/93.
8. Âl-i ‹mrân, 3/2.
9. Nisâ, 4/2.

10. Maide, 5/2.
11. Rahmân, 55/26-27.
12. Hûd,11/6.
13. Zariyat, 51/58.
14. Âl-i ‹mrân, 3/92.
15. Bakara, 2/245.
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uruluflundan bugüne kadar gerek
yurtiçindeki, gerekse yurtd›fl›ndaki
vatandafl, soydafl ve dindafllar›m›za
din hizmeti vermekte olan Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›’n›n kuruluflunun 80.
y›ldönümü düzenlenen bir panelle
kutland›. Panele Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, Diyanet ‹fl-
leri Baflkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
baz› milletvekilleri ve kalabal›k bir
topluluk kat›ld›.

“Cumhuriyetin 80. Y›l›nda Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›” konulu panelin
oturum baflkanl›¤›n› Prof.Dr. Mualla
Selçuk yapt›. Panele konuflmac› ola-
rak Prof.Dr. Mustafa Fayda, Prof.Dr.
Ali Sar›koyuncu ve Prof.Dr. ‹l Han
Özay kat›ld›.

Sayg› duruflu, ‹stiklal Marfl› ve
Kur’an-› Kerim okunmas›yla baflla-
yan panelin aç›fl konuflmas›n› Diya-
net ‹flleri Baflkan› Prof.Dr. Ali Bar-
dako¤lu yapt›. Devlet Bakan› Meh-
met Ayd›n da Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›’n›n kuruluflunun 80. y›ldönümü
münasebetiyle bir konuflma yapt›.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
Kurulufl Y›ldönümü

K

Gündem



Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹flleri Baflkan›

iyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n çok
köklü bir gelene¤e sahip oldu¤unu

belirterek sözlerine bafllayan Prof.Dr.
Ali Bardako¤lu, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›’n›n Cumhuriyet döneminde
de Türk modernleflmesinin önemli
bir aya¤› oldu¤unu vurgulayarak “Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› sadece Cum-
huriyet dönemiyle anlat›labilecek ka-
dar k›sa dönemli bir gelenek de¤il-
dir. Kökleri Peygamber döneminden
sonras›na kadar uzanan, Osmanl›
döneminde Osmanl›n›n din devlet
iliflkelerindeki o k›vrak politikas›yla
daha da önemli bir misyon kazanan,
fleyhülislaml›kla belli bir anlam kaza-
nan, daha sonra Cumhuriyet döne-
minde de Türk modernleflmesinin
önemli bir din aya¤›, önemli bir ze-
mini olarak bugünkü yap›s›na kavu-
flan, devletimizin, toplumumuzun ve
Türkiye’deki fikir ve din hayat›n›n
belkide merkezinde yer alan önemli
bir kurulufltur.” dedi.

Anayasal metinler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›’n›n Cumhuriyet döneminde üç ifl-
levle yükümlü tutuldu¤unu belirten
Ali Bardako¤lu, Bunlardan ilkinin
1924-1965 dönemini kapsayan da-
ha çok yürütme ve yönetme a¤›rl›kl›
40 y›ll›k bir dönem oldu¤unu ifade
etti. ‹kinci dönemin 1965-1982 y›lla-
r› aras›n› kapsad›¤›n› belirten Ali

Bardako¤lu, Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›’n›n bu dönemdeki görevinin daha
çok halk› din konusunda ayd›nlat-
mak oldu¤unu ifade etti. Üçüncü
dönemin ise 1982 ve 2004 dönemi
kapsad›¤›n› ve daha çok toplumsal
dayan›flmay› ve bütünleflmeyi sa¤la-
ma ifli oldu¤unu söyleyen Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, “Bunu hem ileriye yö-
nelik bir projeksiyon olarak düflüne-
biliriz, hem de geçmiflte yaflanan s›-
k›nt›lara anayasal metinlerde verilen
bir cevap ve bir beklenti olarak da
alg›layabiliriz.” dedi. 

Bugün Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›’n›n yap›s›n›n üç temel özellikle an-
lat›labilece¤ini ifade eden Ali Barda-
ko¤lu, “Birincisi; kamu kurulufluyuz,
kamusal özelli¤imiz vard›r, devletin
bir parças›y›z, devletin hem de
önemli bir aya¤›n› ve parças›n› teflkil
ediyoruz. Devletin bak›fl›yla, cumhu-
riyetin ilkeleriyle bütünlük içerisinde
hizmet ifa ediyoruz. Bu bak›mdan
da kamu düzenini sa¤lamak, top-
lumsal huzur ve bar›fl› sa¤lamak Di-
yanetin önemli bir ifllevidir.” dedi. 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n yap›-
s›n›n ikinci özelli¤inin bilimsel bilgiyi
üretmede ve kullanmada özerk ve
ba¤›ms›z bir kurulufl olmas› oldu¤u-
nu belirten Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
“‹kincisi; Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ola-
rak biz bilimsel bilgiyi üretme ve onu
kullanma aç›s›ndan tam anlam›yla
özerk ba¤›ms›z bir kurulufluz; çünkü
dinin nas›l anlafl›lmas› gerekti¤i, dini
bilginin nas›l üretilmesi gerekti¤i ko-

nusunu biz biliriz ve o konuda biz ila-
hiyat fakülterimizin de iftihar edece-
¤imiz bilgi birikimiyle birlikte o konu-
da biz söz sahibiyiz ve öz güvene sa-
hibiz. Hatta bu öz güvenimiz sadece
ulusal planda de¤il, uluslararas›
planda da bizim önemli bir iddiya sa-
hip oldu¤umuz anlam›n› tafl›yabilir,
bundan da çekinmeyiz.” dedi.

Kurumun bir yönüyle de bir sivil
toplum örgütü olmas›n›n üçüncü te-
mel özellik oldu¤unu söyleyen
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, “Üçüncüsü
de biz bir yönüyle de sivil bir toplu-

muz. Çünkü bizim halk›m›z dindar
oldu¤u için ve bizden din hizmetleri
talep etti¤i için var›z. Bu itibarla da
halk›m›z›n hassasiyetleri, dindarl›¤›,
dini tecrübesi bizim için fevkalade
önemlidir ve bizim hizmet zemini-
mizdir. Bu aç›dan da anayasal me-
tinlerle bu diyanetin bu üç özelli¤ini
birlefltirirsek, diyanetin istikrarl› bir
yap›ya sahip oldu¤unu, sahih bilgiyi
esas ald›¤›n› ve bar›flç›l bir hizmet
üretti¤ini söyleyebiliriz.” dedi. 

‹cra edilecek panelin ve benzeri
aktivitelerin daha iyiye ulaflmada ›fl›k
tuttu¤unu ifade eden Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, “ Ancak her fleyi en mü-
kemmel bir flekilde yap›yoruz anla-
m›na gelmez. Zaten bu toplant›da
bizim hem yapt›klar›m›z›n, hem de
yapmam›z gerekenlerin bilimsel ze-
minde tart›fl›lmas›, bize ›fl›k tutmas›
hem geçmiflimizi ayd›nlatmas›, hem
de gelece¤imiz hakk›nda bize fikir
vermesini talep içindir.” dedi. 
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Prof.Dr. Mehmet AYDIN
Devlet Bakan›

urumlar›n bir bak›ma kiflilere
benzedi¤ini ve organize varl›klar 

oldu¤unu ifade eden Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, kurumlar›n
kendileriyle ve çevreleriyle sürekli
iliflkileri bulundu¤unu ve onlar›n da
bir bak›ma bir tür seleksüyona tabi
olduklar›n› söyledi. Bu bak›mdan ku-
rumlar›n hizmetlerini ifa edebildikle-
ri ölçüde yaflayabileceklerini belirten
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “E¤er gör-
dükleri hizmeti görmeye devam
edebilirlerse ve bu hizmet yeterli
olursa ifllevsel olmaya devam eder-
lerse ve bunu da büyüyerek, zengin-
leflerek yapmay› sürdürürlerse ve yi-
ne hayat›n öteki dokular›yla irtibat-
lar›n› devam ettirirlerse; yaflarlar,
yaflamaya devam ederler; ettire-
mezlerse ya yok olup giderler, yahut
var ama yok kabilinden bir duruma
düflerler. Bu bak›mdan bu seleksi-
yon dedi¤imiz fley, asl›nda hayat›n
çok önemli bir kural› fleklinde devam
edip gidiyor.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n bu
s›nav› baflar›yla verdi¤ini ifade eden
Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ay-
d›n, “Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z ha-
kikaten bu s›nav› verdi. Zor flartlara
ra¤men bugüne kadar önemli bir
hizmeti yürüttü ve büyüyerek yafla-
may› baflard›, yaflayarak büyümeyi
baflard› ve bu günlere geldi. Dolay›-

s›yla bu ilk seleksiyon dedi¤imiz fley
hakikaten baflar›l› bir flekilde nokta-
land› say›labilir.” dedi.

Türkiye’de yap›lacak çok ifl bu-
lundu¤unu belirten Mehmet Ayd›n,
“Hakikaten Türkiye o kadar canl› bir
ülke ki, o kadar cevval bir ülke ki ba-
zen haz›rl›klar›m›z bu canl›l›¤› takibe
yetmiyor. O bak›mdan da zaman za-
man çal›flma h›z›m›z› çok fazla art›r-
mam›z gerekiyor ki boflluklar›m›z›
doldurabilelim. Yani bu sadece Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤› kurumu için de-
¤il, Türkiye’nin hemen hemen her

kurumu için söz konusudur, her ku-
rumu için geçerli olan bir kurald›r di-
ye düflünüyorum.” dedi.

Bir çok imkana ra¤men Türkiye-
de’ki pek çok fleyin baflar›lamam›fl
olmas›n›n hassas insanlar› üzdü¤ü-
ne, ülkedeki geliflmelerin de mutlu
etti¤ine iflaret eden Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “Türkiye’de
yaflamak insana heyecan veriyor,
pek çok imkan›n›z var, pek çok fleyi
baflarabilecek durumdas›n›z ama
baflaramam›fls›n›z, ama baflarman›n
karfl›s›nda hala çok ciddi sorunlar
görüyorsunuz. Bu bak›mdan e¤er
hassas bir yap›ya sahipseniz, ma-
dem bu görevdeyim, bu bir millet
emanetidir, Tanr› emanetidir diye
düflünürseniz, tabii çok da her gece
huzurlu uyuma imkan› olmayabili-

yor. Ama her fleye ra¤men yine de
Türkiye’de yine bir heyecanl› taraf›
belki Türkiye’deki oluflumu, Türki-
ye’deki geliflimi, Türkiye’deki ilerle-
meyi görmeyi de tabii Cenab-› Hak
bize nasip etti¤i için hakikaten insan
mutlu oluyor, flükrediyor.” dedi. 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n fark-
l› özellikleri olan bir devlet kurumu
oldu¤unu ve yerine getirilen görevin
hassasiyet istedi¤ini belirten Meh-
met Ayd›n, “Her kurumun ifli zordur
ama bizim iflimiz biraz daha zor.
Çünkü yapt›¤›m›z görev oldukça
hassasiyet isteyen bir görevdir. Ko-
nular› hassast›r, konular›n gitmesi
gereken yerler aç›s›ndan hassasiyet
vard›r ve ayn› zamanda bu görevde
bulunan arkadafllar›m›z›n durumu
farkl›l›k arzediyor.” dedi.

Bu hassasiyetler dolay›s›yla Diya-
netin zor bir görev üstlendi¤ini ifade
eden Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bun-
lardan birinin toplumun kendi üreti-
minden kaynaklanan çeflitlilik oldu-
¤unu vurgulad›.

Bu çeflitlilik dolay›s›yla iletiflim
problemlerinin ortaya ç›kt›¤›n› belir-
ten Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Arkadafllar›m›z›n bir konuyu
anlat›rken kulland›¤› dili anlamad›k-
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lar›n› söyleyenler var. Niye çünkü
modern kavramlar› vs. kullan›yorlar,
onun için biraz anlafl›lmas› zor olu-
yor. Nihayet bir dil kullan›yoruz, o dil
ayet mealinde de kullan›l›yor, hadis
mealinde de kullan›l›yor ama yine de
bizim al›flageldi¤imiz bir dini konufl-
ma üslubu var, bu üslubu bugün
epeyce yad›rgayan insanlar var. Bu
tabii iflin belki girifli, içeriye girdi¤i-
miz zaman o kadar farkl› kaynaklar-
dan beslenen, o kadar çok zihin var
ki Türkiye’de ve siz bunlar›n hepsine
bir orta yolu bulup hizmet ulaflt›r-
mak zorundas›n›z ve bunu götürür-
ken de son derece dikkatli olmak zo-
rundas›n›z. Bazen bir tek cümle söy-
lüyorsunuz, onun yans›mas› elli çeflit
oluyor, belki de o elli çeflitten hiç bi-
ri sizin söyledi¤iniz de¤il.” dedi.

Türkiye’nin birden bire dünyaya
aç›lmas› ve küresel sürecin önemli
bir k›sm› haline gelmesi sebebiyle
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na da
önemli görevler düfltü¤ünü belirten
Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ay-
d›n, Bakanl›k ve Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› olarak yo¤un bir faaliyet için-
de olduklar›n› belirterek, Türkiye’nin
tarihini, kültürünü, kimli¤ini, inanc›-
n› bat›da olup bitenle mukayese
ederek dünyaya anlatmaya çal›flt›k-
lar›n› söyledi.

Son dönemde dünyan›n bir çok
ülkesinde Türkiye’ye karfl› bir ilginin
oldu¤unu, bu meyanda Diyanetin ne
oldu¤unun, ne ifl yapt›¤›n›n da me-
rak edildi¤ini ifade eden Mehmet
Ayd›n, bunun da bir kaç sebebinin
bulundu¤unu söyledi. 

Bunlar›n bafl›nda Türkiye’nin
öneminin dünyada daha iyi anlafl›l-
maya bafllamas›n›n geldi¤ini belir-
ten Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Hakikaten millet olarak,
Türkiye olarak zaten önemimiz git-
tikçe daha iyi anlafl›ld› ve daha iyi
anlafl›lacak. Anlafl›l›nca biz de anl›-
yoruz önemimizin ne kadar büyük
oldu¤unu, ne kadar önemli oldu¤u-
muzu. fiu anda har›l har›l üç günde
bir, dört günde bir yaz› ç›k›yor bat›-

da. Nas›l oldu da Türkiye’de demok-
rasi baflar›l› oldu, her fleye ra¤men,
müdahalelere vs. ra¤men? Hala
önemli ölçüde sorunlar›m›z›n olma-
s›na ra¤men Türkiye demokrasiyi
baflard›.” dedi

‹slam›n, özellikle de Türkiye’nin
bugünün dünyas›na bulunaca¤› kat-
k›lar›n iyi anlat›lmas› gerekti¤i husu-
su üzerinde duran Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “‹slam›n bu-
günün dünyas›na söyleyece¤i fleyler
nelerdir? Bugünün dünyas› demek,
bugünün demokrasisine, bugünün
insan haklar›na, bugünün kad›n hak-
lar›na, bugünün ilerlemesine, telak-
kisine, bilimine, üniversitesine söylü-
yecek bir sözünüz varm› yok mu?
Var; o zaman buyurun bütün mey-
danlar aç›k. Peki Türkiye’nin var m›,
Türkiye’nin Müslümanl›k anlay›fl›n›n
bize söyleyecekleri var m›? Osmanl›y›
yeniden keflfediyoruz. Bir bak›yoruz
ki Osmanl›da çok genifl bir sivil alan
var. Hani sivil alan kavram› ç›k›yor da
ondan sonra keflfediyoruz tabii. Çok
genifl bir sivil alan var. Devlet öyle
her fleye müdahale etmiyor. Devlet
vatandafl›n inanc›na, o inanc›n icras›-
na vs. müdahale etmiyor. Devlete
gaile olmad›¤› sürece asl›nda genifl
bir hürriyet alan› var, genifl bir hürri-
yet mekan› var ve bu bizim demok-
rasimize önemli ölçüde etki yap›yor.
Belki fark›nda de¤iliz. Köklerde bu si-
vilite var. Osmanl› hayat›n›n din dev-
let iliflkisinin çok genifl bir alan› öz-
gürlük içinde b›rakmas›d›r ki Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› modern bir versiyon-
la hayata girdi¤i zaman ne devlet ya-
d›rg›yor, ne millet yad›rg›yor. Çünkü
kökleri var.” dedi. 

Türklerin Avrupal› oldu¤unu,
Müslüman oldu¤unu, Orta Do¤u ile
çok yak›n iliflleri bulundu¤unu belir-
ten Mehmet Ayd›n bunun tarihi sü-
reci hakk›nda bilgi vererek, günü-
müzde Almanya’da Hollanda’da, Av-
rusturalya’dan Kanada’ya kadar her
yerde Türklerin bulundu¤unu söyle-
yerek Türklerin Avrupal› oldu¤unu
ifade etti.

Türkiye’nin genifl bir co¤rafyada
bulunan insan›na hizmet götürme
zorunda oldu¤unu belirten Devlet
Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bu-
nu yaparken de yükün önemli bir
k›sm›n›n Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na
düfltü¤ünü söyledi. 

Yurt d›fl›nda en çok talep edilen
kurumlar›n bafl›nda Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›’n›n geldi¤ini belirten
Mehmet Ayd›n, bu ilginin sadece ba-
t› ülkelerinden olmad›¤›n› bir çok ‹s-
lam ülkesinden de müflterek çal›fl-
malar yapmak amac›yla de¤iflik ta-
leplerin geldi¤ini belirtti. 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n ciddi
bir kurum oldu¤unu ve ad›mlar›n›
dikkatli att›¤›n› belirten Mehmet Ay-
d›n “Diyanet çok ciddi bir kurumdur
ve ad›mlar› çok ciddi olarak atmak-
tad›r, atacakt›r. Onun için Diyanetin
att›¤› hiç bir ad›m› dar, ideolojik yak-
lafl›mlara ve siyasi yaklafl›mlara kur-
ban etme hakk›na kimse sahip ol-
mamal›d›r. Diyanet büyük ufuklu-
dur, kimse bunu küçük ufuklara
hapsetmesin.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n derli
toplu, ça¤dafl bir teflkilat yasas›n›n
olmas› gerekti¤ini belirten Mehmet
Ayd›n, teflkilat yasas›n›n derli toplu
ve yasal temelinin ça¤dafl olmas› ge-
rekti¤ini vurgulayarak Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›’n›n da demokratik bir ku-
rum olmas› gerekti¤ini söyledi.

Türkiye olarak var olan potansi-
yeli kullanmada yeteri kadar baflar›l›
olunamad›¤›n› belirten Prof.Dr.
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Mehmet Ayd›n ilahiyat fakülteleri ile Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›’n›n birbirleriyle yeterli koordine içinde çal›flmad›-
¤›ndan yak›narak “Biz bütün ilahiyat fakültelerimizin ku-
rumu olmak istiyoruz. Bunun için bizden herhangi bir
teklif de beklememeliler. Demeliler ki bak›n, bizim akl›-
m›za hizmetimizle ilgili, hizmetle ilgili flöyle bir konu gel-
di. Din hizmeti yapan arkadafllar›n tamam›na yak›n› ila-
hiyat mezunudur. Yani o halde iki kurum ayn›d›r. Onun
için rasyonel olmam›z laz›m, orada üretileni rasyonel bir
biçimde, gerçekçi araçlarla, vas›talarla nas›l aktaracak-
sak öyle aktaraca¤›z. Yani ilayatlara ö¤retmek, ilahiyat-
lardan ö¤renmek istiyoruz... E¤er biz bu imkan›m›z›, biz
bu kabiliyetimizi, biz bu birikimimizi kullan›rsak zanne-
diyorum o zaman ne kadar zengin oldu¤umuzun da far-
k›na var›r›z.” dedi.

Avrupa Birli¤i’ne girme aflamas›nda olan ülkemizde
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n kendi hizmet içi e¤itimine
a¤›rl›k vermesi gerekti¤ini vurgulayan Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Madem dünyaya aç›ld›n›z, biz hiç de¤ilse biri içe-
riye yönelik iç hizmet a¤›rl›kl›, biri yurt d›fl›na yönelik iki
çok ça¤dafl kurumumuzun olmas›n› istiyoruz. Bunlar›n
zaten temelleri var, e¤itim-ö¤retim yapan kurumlar›m›z
var. Bunlardan ikisini ön plana çekip yeniden yap›land›-
r›p yurt d›fl›na ve yurt içine daha günü gününe hemen
hemen her fleyi takip ederek bu hizmeti götürmek zo-
runday›z.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile ilahiyat fakültelerinin bu
dönemde çok çal›flmas› gerekti¤ine vurgu yapan Meh-
met Ayd›n “Avrupa Birli¤ine girsek de girmesek de ifl
alan›m›z haddinden fazla genifl, çeflitli, derin, genifl,
uzun, ve ince. Ama girersek apayr› durumlarla karfl›lafla-
ca¤›z. Yani girmemiz, tabii tarih almam›zdan farkl› bir
fleydir. Müzakere tarihi ayr›d›r ama Diyanetle ilahiyat fa-
kültelerimiz önümüzdeki befl alt› seneyi geceyi gündüze
katarak çal›flmak suretiyle geçirmek zorundad›r. Vicda-
n›m›z bunu emrediyor, tarihimiz bunu emrediyor, kültü-
rümüz bunu emrediyor, milletimiz bunu emrediyor, Al-
lah bunu emrediyor.” dedi.

25Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, “‹slâm Dinî’nin inançlar›, 
ibadet ve ahlâk esaslar› ile ilgili iflleri yürütmek, 
din konusunda toplumu ayd›nlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmek” amac›yla 3 Mart 1924 
tarihinde 429 say›l› kanunla Baflbakanl›¤a
ba¤l› bir teflkilat olarak kurulmufltur. 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bütün il ve ilçelerde 
müftülük olarak ve yurt d›fl›nda soydafllar›m›z ve 
vatandafllar›m›z›n bulundu¤u ülkelerde
-Amerika’dan Avustralya’ya kadar-
din hizmetleri müflavirli¤i ve atafleli¤i olarak 
teflkilatlanm›fl bulunmaktad›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bugün, Devletin sa¤lad›¤› 
kadro ve bütçe imkânlar›yla ve resmî din görevlileri 
eliyle en ücra köye kadar bütün vatandafllar›m›za 
yayg›n bir din hizmeti götürmektedir.
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Anayasa’da belirtilen 
ilkeler do¤rultusunda, milletçe dayan›flmay› ve
bütünleflmeyi amaç edinerek ve her türlü siyasî 
görüfl ve düflüncenin üstünde kalarak, dinimizin 
birlik, beraberlik, fedakârl›k, yard›mlaflma gibi 
yüce prensiplerini halk›m›za benimsetmek; 
‹slâm›n güzel ahlâk sistemi içinde 
vatandafllar›m›z›n mutlu olmalar›n›, dinî ve millî 
sorumluluk duygusu içinde çal›flmalar›n›, insanî ve 
manevî de¤erlere ve millî ülkülere ba¤l›l›klar›n› 
sa¤lamak için vatandafllar›m›za etkin ve yayg›n bir 
hizmet sunmakta ve bunda baflar›l› da olmaktad›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› kuruldu¤u tarihten
buyana, yüce milletimize hizmet etmifl, devaml›
birlik ve beraberli¤imizin sa¤lanmas›nda önemli
görevler üstlenmifl, her türlü hizbin, görüflün,
tarikat›n, mezhebin ve politikan›n üstünde kalm›fl
ve tarafs›zl›¤›n› korumufltur.
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ak›flar›n Türk toplum hayat›nda
çok önemli bir yeri bulunmakta-
d›r. Bafllang›çta kiflisel ve toplum-

sal ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için ihdas edi-
len vak›flar, toplumsal yap›da meydana
gelen ekonomik, sosyal ve kültürel gelifl-
melere paralel olarak yenilenerek birer
sosyal hizmet kurumlar› halini alm›fllard›r.

Bu sosyal hizmet kurumlar›ndan birisi
de hiç kuflkusuz ki Türkiye Diyanet Vak-
f›’d›r. Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam dininin
toplumumuza gerçek hüviyeti ile tan›t›l-
mas›nda, toplumumuzun din konusunda
ayd›nlat›lmas›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›’na yard›mc› ve destek olmak, gereken
yerlerde cami yap›p donatmak, fakir has-
talar için tedavi kurumlar› aç›p iflletmek,
zekat, fitre gibi Müslüman vatandafllar›-
m›z taraf›ndan yap›lacak yard›mlar› flartla-
r›na uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sa-
hiplerine ulaflt›rarak sosyal yard›m ve hiz-
meti gelifltirmek amac›yla kurulmufltur. 

Toplumsal tabanda faaliyet göste-
ren, toplumun belli konularda ayd›nlat›l-
mas› ve örgütlendirilmesi konular›nda
hizmet veren kurum ve kurulufllar, art›k
sivil toplum kurum ve kurulufllar› olarak
kabul görmektedir. Yapt›¤› faaliyetler ve
yürüttü¤ü hizmetler göz önüne al›nd›-
¤›nda Türkiye Diyanet Vakf› da bu çerçe-
vede de¤erlendirilmektedir. 

Özellikle son y›llarda yayg›nlaflan ve
her gün defalarca duymaya bafllad›¤›m›z
sivil toplum kavram› bat› kaynakl› bir kav-
ramd›r. ‹çinden ç›kt›¤› bat› toplumu ve dü-
flüncesinde tarihi geliflimi içerisinde za-
manla farkl› anlamlar yüklenmifltir. Sivil
toplum kavram›n›n temelinde yatan dü-
flünce; bat› toplumlar›n›n zamanla gelifltir-
dikleri kendilerine has bir tak›m befleri de-
¤erleri ifade etmekle beraber, Orta
Ça¤’dan bafllayarak çeflitli anlamlar kazan-
mas› ve her düflünürün anlay›fl›na göre
toplumu ayakta tutan belirli kurum ve il-
keleri ifade eden bu anlamlar›n, günü-
müzde art›k demokratik yap› temelinde
bir noktaya ulaflm›fl olmas›d›r.

Sivil toplum kavram›, di¤er bir çok
kavram, ak›m ya da yenilik gibi Türki-

ye’ye bat›dan girmifltir. Fakat bat›da ol-
du¤u flekliyle Türkiye’de uygulanmas› ve
yayg›nlaflmas› zaman alm›flt›r. Bat›da ta-
bandan (halk tabakas›ndan) do¤up güç-
lenerek tavana (yönetici s›n›fa) etki et-
meye bafllamas›na ra¤men Türkiye’de
yan›lg› yaratan ve yanl›fl anlafl›lan kav-
ramlardan biri olma damgas›n› yemek-
ten kurtulamam›flt›r. Sivil toplum kavra-
m›n›n karfl›t› olarak hep askeri toplum
düflüncesi zihinlerde yer etmifltir.

Bat› toplumlar›nda yer edinip geliflme
evresine giren ve bir çok konuda toplum-
sal denge görevi görmeye bafllayan bu
kavram›n Osmanl›’da da varl›¤›ndan söz
etmek hayli güçtür. Bunun sebebi olarak
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun patrimonyal
bir yap›ya sahip olmas› gösterilmektedir.
Merkezi yönetimin (saray yönetimi) güçlü
yap›s›n›n çevreye (teb’a) boyun e¤dirmesi
ve itaate zorlamas› sivil toplum kavram›-
n›n Osmanl›’da geliflmesini engellemifl ve
güdük kalmas›na sebep olmufltur.

Bat›l›laflma hareketlerinin bafllama-
s›yla kendisini hissettirmeye bafllayan
kavram, Cumhuriyet Türkiyesi’nde gelifl-
me sürecine girmifltir. Ancak bu geliflme
bat›da oldu¤u gibi tabandan tavana do¤-
ru olmam›flt›r. Geliflme, devletin bu alan-
da hissetti¤i bofllu¤u doldurmak için uy-
gulad›¤› bir anlay›flla olmufltur. Yani ta-
vandan tabana do¤ru. Bu yüzden bafllar-
da yapt›r›m alan› s›n›rland›¤› için Türki-
ye’de de sivil toplum izin verildi¤i ölçüde
anlam kazanm›flt›r.

Türkiye’de sivil toplum kavram›n›n
yayg›nlaflmaya bafllamas› ve sivil toplum
kurulufl ve örgütlerinin yap›lanma çal›fl-
malar›ndaki art›fl, kifli hak ve özgürlükle-
ri ile düflünce özgürlü¤ü alan›nda yap›lan
yeni uygulamalara paralel olarak geliflme
evresine girmifltir. 

Özellikle 80’li y›llardan sonra "bireyin
devlet için de¤il, devletin birey için var ol-
du¤u" tezinin s›kça kullan›lmaya bafllan-
mas›, toplumsal bilincin uyanmas›na gözle
görülür katk›lar yapmaya bafllam›flt›r. Her
ne sebeple olursa olsun, toplum katma-
n›ndaki bireylerdeki bilinçlenme, teknolojik

geliflmelerin ›fl›¤› alt›nda yetiflme ve ileti-
flim araçlar›ndaki h›zl› ve sa¤l›kl› haberlefl-
me imkanlar› vas›tas›yla "aidiyet duygusu-
nun" önüne geçilemeyen gücü, insanlar›
kaynaflmaya ve dayan›flmaya itmektedir.
Bu da do¤al olarak sivil toplum örgüt ve
kurulufllar›na olan ilgiyi artt›rm›flt›r.

Bu de¤erlendirme çerçevesinden ba-
k›ld›¤›nda Türkiye Diyanet Vakf› bir sivil
toplum kurulufludur. Toplumumuzun ta-
lep ve beklentileri do¤rultusunda hizmet
vermekte ve hizmetleri de toplum kat›nda
kabul görmektedir. Kurulufl amac›na uy-
gun olarak e¤itimden sa¤l›¤a, yay›nlar› ve
yay›nevleriyle, ifltirakleri ve araflt›rma mer-
kezleriyle Türkiye’nin toplumsal ve kültürel
hayat›na katk›lar›na devam etmektedir. 

Dinî hizmetlerle e¤itim, sa¤l›k ve kül-
türel faaliyetler her toplumun önem verdi-
¤i ve toplumlar›n en çok bofllu¤unu hisset-
tikleri alanlard›r. Bu meyanda Türkiye Di-
yanet Vakf›’n›n kültür hayat›m›za kazan-
d›rd›¤› tamamen telif ‹slâm Ansiklopedisi
toplumumuzun ayd›nlanmas›na yapt›¤›
katk›yla bafll› bafl›na bir kaynakt›r. Baflta
Vatikan, Hamburg Üniversitesi ve Kudüs
Üniversitesi olmak üzere dünyan›n her kö-
flesinden gelen talepler ‹slâm Ansiklopedi-
si’nin bir iftihar kayna¤› oldu¤unun en bü-
yük göstergesidir.

Bu bilinçle yüklendi¤i misyon do¤rul-
tusunda faaliyetlerine devam eden Türkiye
Diyanet Vakf›’na halk›m›z›n dün oldu¤u gibi
yar›nlarda da teveccüh göstermesi,  mo-
dern dünyada yerini almaya çal›flan ülkemi-
ze, toplumumuza daha iyi hizmet verilme-
si ve kültürel hayat›m›za yeni yeni eserler
kazand›r›lmas› anlam›na gelmektedir.
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Konferans

ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n
Kollar›, 08 Mart Dünya Ka-
d›nlar Günü münasebetiyle; 

“21. Yüzy›l Türkiye’sinde Kad›n Ne-
rede Olmal›?” konulu bir konferans
düzenledi.

Konferansa konuflmac› olarak ka-
t›lan Prof.Dr. Yak›n Ertürk tebli¤inde;
21. yüzy›lda Türk kad›n›n›n içinde bu-
lundu¤u konumu de¤erlendirerek,
kad›n›n yaflam› üzerinde karar verme
ve denetim kurma özgürlü¤üne ka-
vuflmas› ve toplum içerisinde hak et-
ti¤i yere gelebilmesi için; bireylerin,
sivil toplum örgütlerinin ve devletin
üzerine düflen görevleri anlatt›.

Vatandafllar›n yo¤un ilgi gös-
terdi¤i konferansa Baflbakan›m›z›n
efli Emine Erdo¤an, Diyanet ‹flleri
Baflkan Yard›mc›s› Doç.Dr. Meh-
met Görmez, Diyanet ‹flleri eski
Baflkan› Dr. Lütfi Do¤an da ifltirak
etti.

Büyük bir ilgiyle izlenen konfe-
rans›n sonunda Türk sanat ve tasav-
vuf musikisinin seçkin örneklerinin
yer ald›¤› bir konser verildi.

Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n
okunmas›yla bafllayan konferans›n
aç›fl konuflmas›n› Türkiye Diyanet
Vakf› Kad›n Kollar› Baflkan› Ayfle Su-
cu yapt›.

T
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Ayfle Sucu
Kad›n Kollar› Baflkan›

üm kad›nlar›n Dünya Kad›nlar
Günü’nü kutlayarak konuflmas›na

bafllayan Ayfle Sucu kad›n sorunlar›
üzerinde dururken, geçmiflin de¤er-
ler dünyas› ve bak›fl aç›lar›n› irdele-
menin kaç›n›lmaz oldu¤unu belirte-
rek, ataerkil düzenlerin kad›nlara
karfl› oluflturduklar› bask›c› sistem-
lerle onlar› yok olufla terk ettiklerini
belirtti.

Toplumlar›n büyük de¤iflim ya-
flad›klar› dönemlerde etkin rolü
olan ve dönüflümlere öncülük ya-
pan kad›nlar›n üst makamlarda yer
alma f›rsat›n› kolay kolay bulama-
d›klar›n› dile getiren Ayfle Sucu me-
deniyetlerin oluflmas›nda önemli
rol oynayan kad›nlar›n tarih içinde
kaybolup gitti¤ini dile getirerek,
“Di¤er taraftan kültür ve medeni-
yetlerin oluflumunda en az erkekler
kadar etkin rol olan kad›nlar, ne ya-
z›k ki tarihin içinde kaybolup git-
mifllerdir. Antik Yunan düflünüflü-
nün önemli flahsiyetlerinden atinal›
Tukidides’in “En iyi kad›n kendisin-
den söz edilmeyendir.” sözü, bu
durumu betimleyen en güzel söz-
lerden biridir.” dedi.

Modern kad›n hareketlerinin
oraya ç›kt›¤› 19. yüzy›l›n sonu ve 20.
yüzy›l›n bafllar›nda kad›nlar›n yega-
ne amac›n›n kamusal alana ç›kma
arzusu oldu¤unu belirten Ayfle Sucu

“Bu dönemde erkeklerin sahip ol-
duklar› e¤itim, üniversite ve meslek
sahibi olma haklar›n› elde etmeye
çal›flm›fllard›r. “‹yi anne” ve “iyi efl”
rollerinin sorgulanmaya bafllamas›,
feminist hareketlerin sahneye ç›k-
mas›n› sa¤lam›flt›r. Ne var ki baflar›-
l› kad›n imaj› ço¤u zaman “vitrin” ol-
man›n ötesine geçememifltir. Kad›-
n›n toplumsallaflmas› sadece evinin
d›fl›nda vakit geçirmesi olarak alg›-
lanm›fl ve niteliksiz olarak kad›nlar›n
çal›flma hayat›na at›lmas›, erkekler
taraf›ndan belirlenen rollerin pekifl-
mesine sebep olmufltur.” dedi.

21. yüzy›l›n kad›nlar›n toplumda
hak etti¤i yeri bulmas› noktas›nda
önemli bir süreç olaca¤›n› belirten
Ayfle Sucu, “Esas›nda 21. yüzy›lda
kad›nlar›n toplumda yeri ne olacak-
t›r, sorusunun cevab›n› kad›nlar ve-
recektir. Çünkü bu yüzy›l, yeni tek-
nolojiler sayesinde beden gücünü
asgariye indirip bilgiye dayal› üreti-
mi ön plana ç›karacakt›r. Fiziki gü-
cün yerini beyin gücü alacakt›r. ‹flte
o zaman 15. yüzy›l Osmanl›s›ndan
Amasyal› Mihri Hatunun “Becerekli
bir kad›n, beceriksiz bin erkekten
iyidir. Zihni aç›k bir kad›n, anlay›fls›z
bin erkekten iyidir.” sözü, yeniden
hayat bulacakt›r. Çünkü kad›nlar
kendilerine 20. yüzy›lda biçilen elbi-

seyi art›k ne desen, ne kumafl, ne de
model aç›s›ndan be¤enmemekte-
dir.” dedi.

Kad›nlar›n bu mücadelesinin, yi-
ne kad›nlarca sabote edilmemesinin
en büyük temennileri oldu¤unu ifa-
de eden Ayfle Sucu, “Bizim temenni-
miz, kad›nlar için eflitlik mücadelesi
ve erkeklerle aradaki mesafenin ka-
panmas› s›ras›nda, kad›nlar›n kad›n-
lar› ezdi¤i bir mücadele olmamal›d›r.
Son zamanlarda s›kça karfl›laflt›¤›-
m›z kad›n çal›flmalar›n› kad›nlar›n
engelledi¤i yolunda ‘kad›n kad›n›n
kurdudur” veya ‘kad›na engel yine
kad›nd›r’ gibi yaklafl›m ve tutumla-
r›n ça¤dafl mücadele yöntemine uy-
gun olmad›¤› k›s›r ve geri kalm›fl
kompleksler içerdi¤i art›k bilinmeli-
dir.” dedi.

Bölgesinde ve dünyada önemli
bir yere sahip olan Türkiye’nin di¤er
ülkeler için bir model oluflturmas›
aç›s›ndan son derece önemli oldu¤u-
nu belirten Sucu, “Üzerinde yaflad›-
¤›m›z Anadolu topraklar›, bu aç›dan
tarih sahnesinde belki de en istisnai
kad›nlar›n oldu¤u yer olmufltur. Çe-
flitli din ve medeniyetlerin geçifl nok-
tas› olan bu co¤rafyada, 21. yüzy›lda
de¤iflimi sa¤layacak imkanlar› olufl-
turmak burada yaflayan kad›nlar›n
as›l görevlerinden biridir.” dedi.
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Prof.Dr. Yak›n Ertürk

ürkiye’nin kad›n-erkek eflitli¤i
konusunda önemli ad›mlar›n 

at›ld›¤› bir ülke oldu¤unu ifade ede-
rek sözlerine bafllayan Prof.Dr. Yak›n
Ertürk, bunun temelinin de Cumhu-
riyetle at›ld›¤›n› söyledi.

Cumhuriyetin kurulufl y›llar›nda,
kad›nlar›n potansiyellerini gelifltir-
melerinin ve toplumsal yaflam›n her
alan›na kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›-
n›n Türkiye’nin geliflme süreç ve he-
deflerinin kaç›n›lmaz bir boyutu ola-
rak görüldü¤ünü söyleyen Prof.Dr.
Yak›n Ertürk, bu yönde gerekli yasal
ve kurumsal düzenlemelere gidildi-
¤ini belirterek, “Bunlar içinde en
önemli olanlar›: 1924 ö¤renim birli¤i
yasas›; 1926 Türk Medeni Kanunu;
1934 kad›nlara seçme ve seçilme
hakk›n›n verilmesidir.” dedi.

Yap›lan bu düzenlemelerle Tür-
kiye’nin kad›n haklar› konusunda
epey yol katetti¤ini belirten Ertürk,
“Bu geliflmelerle Türkiye kad›n hak-
lar› aç›s›ndan dönemin ileri ülkeleri
aras›nda yer alm›flt›r. Hatta, o dö-
nemlerde Türkiye’nin kad›n haklar›
konusundaki giriflimleri bir baflar›
örne¤i olarak, gerek do¤u gerekse
bat› topluluklar› taraf›ndan takdir
toplam›flt›r.” dedi.

Daha sonraki y›llarda kad›n hak-
lar› konusunda geliflme bir yana, za-
man zaman sapmalar›n oldu¤unu
ifade eden Prof.Dr. Yak›n Ertürk,
“Cumhuriyetin kuruluflunu takip
eden y›llarda siyasi irade bu ayd›n
zihniyetin meyvelerini yemekle ye-
tinmifl hatta zaman zaman bundan
sapmalar olmufltur. Böylece, Cum-
huriyetin temellerindeki anlay›fl sü-
reklilik kazanamam›fl ve kazan›mlar
genifl kitlelere yay›lamam›flt›r.” dedi.

Sivil toplumun geliflmesiyle güç
kazanan kad›n hareketinin çal›flma-
lar›yla yeni kazan›mlar elde edildi¤i-
ne iflaret eden Yak›n Ertürk, “Hükü-
metlerin icraatlar›nda gözlemlenen
bu zaaf, sivil toplumun geliflmeye
bafllamas›yla afl›lmaya bafllanm›flt›r.

Özellikle 1980’li y›llardan bu yana,
art›k bir devlet politikas› olarak de-
¤il, gitikçe güç kazanan ve toplu-
mun çeflitli kesimlerini etki alan›na
alarak geliflen bir kad›n hareketi ile
o ayd›n zihniyet tekrar yakaland› di-
yebiliriz.” dedi.

Bu hareketin çal›flmalar› sayesin-
de son y›llarda cinsiyet ayr›mc›l›¤›
yaratan pek çok yasa de¤ifltirildi¤i
ya da yeni yasalar›n hayata geçti¤ini
belirten Prof.Dr. Yak›n Ertürk, “Ço-
¤u üniversitelerimizde kad›n çal›fl-
malar› program ve merkezleri aç›ld›;
kad›nlar örgütlendi, bu örgütler ni-
letik ve nicelik aç›s›ndan farkl›laflt› ve
olgunlaflt›. Küresel bir boyuttan ba-
k›nca, bunlar hiç de küçünsenmeye-
cek geliflmelerdir.” dedi.

Bu u¤rafllara ra¤men de¤ifltirile-
meyen baz› konular›n oldu¤unu,
bunlar› tesbit edebilmek için öncelik-
le kad›n›n hangi konumda bulunma-
s› gerekti¤inin bilinmesinin lüzumu-
na iflaret eden Prof.Dr. Yak›n Ertürk,
“Peki, neler de¤iflmedi ve 21. yüzy›l
Türkiye’sinde kad›nlar dünya stan-
dartlar› itibariyle neredeler? Bu so-
ruya yan›t verebilmek için kad›n›n
nerede olmas› gerekti¤ini ortaya ko-
yarak bir durum de¤erlendirmesi
yapmak gerekmektedir. Bu ba¤lam-
da diyebilirizki; bugün kad›n beden
ve can güvenli¤ine, toplumsal yafla-
ma eflit kat›l›m olanaklar›na ve kendi
bedeni ve yaflam› konusunda özgür
karar verme hakk›na sahip olmal›d›r.
Hepinizin malumu, bu ölçütler aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda Türkiye’de du-
rum hiç de iç aç›c› de¤il.” dedi.

Mevcut durumda Türkiye’de ka-
d›n›n beden ve can güvenli¤inin ol-
mad›¤›n› söyleyen Prof.Dr. Yak›n Er-
türk, toplumumuzda kad›nlar›n evle-
rinde, sokakta ve çeflitli kurumlarda
fliddete maruz kald›¤›n› iddia etti. 

Bu konuyu günlük hayattan ver-
di¤i çeflitli örneklerle aç›klayan Yak›n
Ertürk, “Aile Araflt›rma Kurumuna
göre kad›na yönelik fliddetin en yay-
g›n biçimi aile içinde yaflanmaktad›r.
Bilgi Üniversitesi’nin 25 ilde ve 6440

kad›n örneklem üzerinde yapt›¤›
araflt›rmas›na göre, kad›nlar›n
%31.5’i kocalar›ndan, %21.5’i ev-
lenmeden önce babalar›ndan dayak
yediklerini bildirmifllerdir. 8 Mart ta-
rihli gazete haberlerine göre, Türki-
ye’de kad›nlar›n %79’u fiziksel,
%52’si sözel, %29’u duygusal flidde-
te maruz kal›yor ve dayak konusun-
da Bangladefl, Etiyopya, Hindistan
ve M›s›r’›n önünde bulunmaktay›z.
fiiddetin yan› s›ra, ülkemizde her y›l
2500 kad›n anne olmak isterken ya-
flam›n› yitiriyor.” dedi.

Yaflama eflit kat›l›m konusunda
da kad›nlar›n istenilen düzeyde ol-
mad›¤›n› belirten Prof.Dr. Yak›n Er-
türk, “Toplumsal yaflama eflit kat›-
l›m olana¤› aç›s›ndan, yani okur-ya-
zarl›k; formal iflgücüne kat›l›m ve si-
yasete kat›l›m gibi temel kalk›nma
göstergeleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
da Türkiye hala geri kalm›fl ülkeler
kategorisende bulunmaktad›r. Okur
yazar olmayan kad›nlar›n oran› %23;
iflgücü kat›l›m› %25 civar›nda
(2000); ve parlementoda kad›nlar›n
oran› sadece %4.0’tür.” dedi.

Bir di¤er ulafl›lamayan hedefin
de özgürlük konusu oldu¤una iflaret
eden Ertürk, “Üçüncü hedef olan öz-
gürlük, toplumumuzda kad›n bir bi-
rey say›lmad›¤› için belki de eriflilme-
si en güç ve problemli olan hedeftir.
Kad›n›n birey say›lmamas›n›n en
aç›k ifadesi mevcut ceza yasam›zda
bulunmaktad›r. Yürürlükteki kanuna
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göre tecavüz suçu, bir insan olarak
kad›na ve onun bedensel bütünlü-
¤üne karfl› ifllenen bir suç olarak de-
¤il, “edep törelerine karfl› suçlar”
olarak tan›mlanmaktad›r.” dedi.

Kad›n hareketinin taflraya ulafla-
mamas›n›n ve bölünmüfllü¤ünün is-
tenen neticeye ulaflmay› güçlefltirdi-
¤ini belirten Prof.Dr. Yak›n Ertürk,
“Kad›n›n ba¤›ms›z iradesini yans›tan
kad›n hareketi, her ne kadar Türki-
ye’nin en dinamik oluflumunu mey-
dana getiriyor olsa da, hala büyük
ölçüde kent odakl› ve kendi içinde
bölünmüfl olup güçlü dayan›flma
mekanizmalar›n› yeterince gelifltire-
memektedir.” dedi.

Kad›n konusundaki geliflmelerin
Türkiye’deki ve Dünyadaki geliflme-
lerle parelel gitti¤ine de¤inen Yak›n
Ertürk, “Kad›n-erkek eflitli¤i konu-
sundaki geliflmeler Türkiye’nin top-
lumsal dönüflüm dinamiklerinden
ba¤›ms›z düflünülemez. Ancak, küre-
selleflen bir dünyada ve Avrupa Birli-
¤ine girmeyi hedeleyen bir toplumda
uluslararas› düzeydeki gündem ve
geliflmeleri göz ard› edemeyiz.” dedi. 

Dünya toplulu¤unun, özellikle in-
san haklar› ba¤lam›nda, ortak hedef
ve politika belirlemesinde Birleflmifl
Milletlerin hala merkezi bir role sa-
hip oldu¤unu ifade eden Prof.Dr.
Yak›n Ertürk, 21. yüzy›l› yakalayabil-
me konusunda Birleflmifl Milletlerin
ortaya koydu¤u çerçevenin baz al›-
nabilece¤ini söyledi. 

Birleflmifl Milletlerin bu konudaki
çal›flmalar›na de¤inen Prof.Dr. Yak›n
Ertürk, “‹lki 1975’de Meksiko’da ya-

p›lan dört dünya kad›n konferans› ile
BM kad›n-erkek eflitli¤ini bütün üye
devletlerin gündemine yerlefltirdi.
BM’lerin kurulufl y›llar›ndan 1960’l›
y›llara kadar kad›n haklar› yasal hak-
lar çerçevesinde anlafl›l›yordu, bunu
takip eden 20 y›l içinde gündem ka-
d›n›n kalk›nma sürecine kat›l›m›na
kayd› ve 1980’lerden itibaren de ka-
d›n hareketinin yo¤un çal›flmalar› ile
kad›n›n insan haklar› evrensel hakla-
r›n bir parças› olarak kabul edildi.”
dedi.

Kad›na yönelik fliddet konusunda
Birleflmifl Milletlerin önemli çal›flma-
lar yapt›¤›n› belirten Yak›n Ertürk,
“1993 y›l›nda Viyana’da düzenlenen
BM ‹kinci Dünya ‹nsan Haklar› Kon-
ferans›nda, kad›na yönelik fliddet ilk
kez resmi bir belgede insan hakk›
ihlali olarak tan›mlanm›flt›r. Bunu
takiben BM Genel Kurulu ayn› y›l Ka-
d›na Yönelik fiiddetin Ortadan Kald›-
r›lmas› Bildirgesi’ni kabul etti. Bir
sonraki y›l, BM ‹nsan Haklar› Komis-
yonu Kad›na Yönelik fiiddet Özel Ra-
portörü görevini oluflturdu. Bildirge,
kad›na yönelik fliddeti kad›n erkek
iliflkilerindeki tarihsel eflitsizlik ola-
rak tan›mlamakta ve bunun ortadan
kald›r›lmas›n› devletin yükümlülü-
¤ünde olan bir toplumsal dönüflüm
sorunu olarak görmektedir. Kad›na
Yönelik Özel Raportör ise fliddet
olaylar›n› inceleme, hükümetlerden
hesap sorma ve tavsiyelerde bulun-
ma yetkisine sahiptir.” dedi. 

Birleflmifl Milletlerin Pekin’de dü-
zenledi¤i konferansta kabul edilen
bildirgenin kad›n konusundaki çal›fl-

malar için önemli bir çerçeve oldu-
¤unu ifade eden Prof.Dr. Yak›n Er-
türk, “Nihayet, 1995 y›l›nda düzen-
lenen Pekin Dördüncü Dünya Kad›n
Konferans›’nda kabul edilen Pekin
Eylem Platformu CEDAW ve Bildir-
ge’nin ilkelerini içine alan çok kap-
saml› bir haklar ve eylemler bütünü
olarak hükümet, sivil toplum ve
uluslararas› kurulufllar›n›n çal›flma-
lar›na çerçeve oluflturur.” dedi.

Kad›nlar›n haklar›n› elde etmede
hangi yollar› takip etmesi gerekti¤i
hususuna da de¤inen Prof.Dr. Yak›n
Ertürk, “21. yüzy›l Türkiye’sinde ka-
d›n›n can güvenli¤ine, eflit kat›l›m
olanaklar›na ve özgür iradesini kul-
lanma hakk›na kavuflmas› için her
fleyden önce kad›nlar›n bu konuya
sahip ç›karak birlikte çal›flma yollar›-
n› yaratma zorundalar. Bunun yan›
s›ra, bu hedeflerin gerçekleflmesinde
gerekli toplumsal dönüflümün sa¤-
lanmas› için Türkiye’de topyekün bir
“seferberlik” gerekmektedir. Önce-
likli olarak, hükümetin devletin her
ayg›t›n› ifle koflarak ve sivil toplum ile
ifl birli¤ine giderek; devletin uluslara-
ras› taahhütlerini hayata geçirecek
önlemleri derhal almas›; topluluk ve
aileler düzeyinde zihinleri eflitlik, hak
ve özgürlükler do¤rultusunda dö-
nüfltürecek ve erkeklik anlay›fl›n› güç
ve fliddetten ar›nd›racak bir kültür
diyalo¤unu bafllatmas› ve kad›n›n
güçlenmesini ve ba¤›ms›zl›¤›n› des-
tekleyici kurum ve programlara ön-
celik vermesi ve bunu ulusal bütçe-
den kaynak tahsis ederek destekle-
mesi gerekmektedir.” dedi.
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’de dünyaya geldi. Soy
bak›m›ndan Araplar’›n iki 

ana kolundan biri olan Kahtaniler’e
(di¤eri Adnaniler) mensup oldu¤un-
dan bu kabilenin baz› alt kollar›na nis-
betle Asbahi, Yamuri, Himyeri ve
menflelerinin Yemen olmas›ndan do-
lay› Yemeni nisbeleriyle an›lm›flt›r.
Dedesi Malik veya onun babas› Ebu
Amir Yemen’den gelerek Medine’ye
yerleflmifl, burada Benî Teym b. Mür-
re kabilesinin halifi olmufltur. Ebu
Amir’in Bedir d›fl›nda bütün gazvelere
kat›lan bir sahabi oldu¤u rivayeti ya-
n›nda muhadram tabii oldu¤u da ileri
sürülmüfltür. Dedesi Malik tabiin bü-
yüklerinden olup Hz. Ömer, Hz. Os-
man, Talha b. Ubeydullah. Ebu Hü-
reyre, Hassan b. Sabit ve Hz. Aifle’den
rivayette bulunmufl, Halife Osman fle-
hid edildi¤inde onu kefenleyip defne-
den dört kifli aras›nda yer alm›flt›. Hz.
Osman zaman›nda mushaf›n istinsa-
h›yla görevlendirilenlerden biri de o
idi. ‹mam Malik’in babas› Enes, kendi
babas› ve kardeflleri kadar ilimde ta-
n›nm›fl bir kifli olmamakla birlikte on-
dan da baz› rivayetler nakledilmifltir.

‹mam Malik devrin önemli ilim
merkezlerinin bafl›nda gelen Medi-
ne’de yetiflti. ‹lk olarak Abdurrahman
b. Hürmüz el-A’rec’den hadis dersi al-
d›. Kur’an-› Kerim’i bu s›rada ezberle-
mifl olmal›d›r. Büyük tabiin alimlerin-

den biri olan bu hocas›n›n yan›nda ge-
çirdi¤i yedi y›ll›k ö¤renim hayat›ndan
meflhur fakih Rebiatürre’y’in ders
halkas›na kat›ld›. F›khi melekesinin
geliflmesinde ve usulünün flekillen-
mesinde re’y taraftar› bu hocas›n›n
büyük tesiri olmakla birlikte kendisi-
nin hadis ve esere olan ba¤l›l›¤› ve Re-
bia’n›n selefin görüfllerine muhalefeti
sebebiyle son zamanlarda onun mec-
lisini terketti¤i belirtilir. Bunun ard›n-
dan ba¤land›¤› ve kendisinden en çok
faydaland›¤› hocas› ‹bn fiihab ez-Züh-
ri’dir. Bu arada ‹bn Ömer’in azatl›s›
Nafi, Ebü’z-Zinad Abdullah b. Zekvan,
Eyyub es-Sahtiyani, Yahya b.Said el-
Ensari, Ebü’l-Esved Muhammed b.
Abdurrahman ve Hiflam b. Urve gibi
alimlerin ilim meclislerine devam etti.
Hadis ald›¤› hocalar›n›n üç yüzü tabi-
in, alt› yüzü tebeü’t-tabiin olmak üze-
re dokuz yüz civar›nda bulundu¤u
söylenir. Hocalar›yla ilgili olarak baz›
alimler eser telif etmifl. Bunlardan
‹bn Halfin’un kitab› yay›mlanm›flt›r.
Onun, “Bu ilim dindir; onu kimden al-
d›¤›n›za dikkat edin. fiu direklerin di-
binde (Mescid-i Nebevi’de), ‘Resulul-
lah buyurdu’ diyen yetmifl kifliye ye-
tifltim, fakat onlardan bir fley alma-
d›m. Halbuki onlardan birine beytül-
mal verilseydi emniyette olurdu, o
derece do¤ru kimselerdi. Fakat bu
iflin ehli de¤ildiler. Zühri buraya gelin-

ce onun kap›s›na üflüfltük” sözü hoca
seçiminde ne derece titiz davrand›¤›-
n› göstermektedir.

Zekas› ve gayreti sayesinde k›sa
sürede ilimde derinleflen ve hocalar›-
n›n takdirini kazanan Malik yirmi yafl-
lar›nda ders ve fetva vermeye bafllad›.
Mescid-i Nebevi’deki ders halkas›yla
k›sa zamanda üne kavufltu. ‹slam
dünyas›n›n her taraf›ndan gelen ö¤-
renciler ondan hadis dinlemek ve f›k›h
ö¤renmek için yar›fl›r oldu. Önceleri
Mescid-i Nebevi’de ders verirken ileri-
ki y›llarda sürekli özrü sebebiyle ders-
lerini evinde sürdürdü. Bir taraftan
düzenli flekilde ders verip talebe ye-
tifltirirken di¤er taraftan da hac mü-
nasebetile Haremeyn’e gelen ulema
ile sohbet ve müzakerelerde buluna-
rak ilmini ilerletti. Ebu Hanife, Leys b.
Sa’d, Evzai, Ebu Yusuf ve Muham-
med b. Hasan efl-fieybani bilgi al›flve-
rinde bulundu¤u alimlerden baz›lar›-
d›r. Ulema ile yaz›flma yoluyla da fikir
al›flverinde bulunmufltur.

‹mam Malik’ten ders alan talebe-
lerin say›s› binleri bulmakla birlikte
kendi görüfl ve mezhebinin yay›lmas›-
na ancak bir k›sm› öncülük etmifltir.

Hayat›n›n yar›s›n› Emeviler, yar›s›-
n› Abbasiler devrinde geçiren Malik’in
kendi dönemindeki siyasi olaylardan
uzak durdu¤u, mevcut yöneticilere
de karfl›tlar›na da aç›k bir destek

712

Maliki mezhebinin imam›, büyük müctehid ve muhaddis*

Önemli fiahsiyetler

31Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni



32 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

vermedi¤i anlafl›lmaktad›r. Onun si-
yasi olaylar karfl›s›ndaki tarafs›zl›¤›n-
da gerek kendisinden önce Hz. Hüse-
yin ve Abdullah b. Zübeyr e. Avvam’›n
Emevi yönetimine karfl› ç›k›fllar›, ge-
rekse kendi zaman›nda Harici lideri
Ebu Hamza efl-fiari’nin Haremeyn’de-
ki Muhammed en-Nefsüzzekiye’nin
Medine’deki isyanlar› ile di¤er çeflitli
isyanlar s›ras›nda çok kan dökülmesi-
nin yol açt›¤› olumsuz durum ve bu-
nun Harameyn halk›nda meydana ge-
tirdi¤i hayal k›r›kl›¤›n›n büyük etkisi
olmal›d›r. Gayri meflru veya adaletsiz
görülen bir yönetime karfl› ç›k›l›rken
daha büyük zararlara yol açman›n do-
¤urdu¤u tedirginlik yan›nda karfl› ç›-
kanlar›n di¤erlerinden farkl› olup ol-
mayaca¤›na dair tereddütler, döne-
mindeki bir çok büyük alim gibi Ma-
lik’in de isyan› hofl karfl›lamay›p devlet
adamlar›na hakk› tavsiye etme yolu-
nu tutmas›n›n bafll›ca sebebi olmufl-
tur. Gerek bu tavr› gerekse halk ve
yöneticiler kat›ndaki itibar› dolay›s›yla
do¤acak yank›lardan ötürü hilafet ko-
nusunda aç›kça fikir beyan etmedi¤i
görülmektedir.

Yöneticilerle iyi iliflkiler içinde bu-
lunmas›na ra¤men zaman zaman
‹mam Malik de haks›z muamelelere
maruz kald›. Derslerinde, bask› alt›n-
da meydana gelen boflaman›n geçer-
siz oldu¤una dair hadisi rivayet et-
mekle Ebu Ca’fer el-Mansur’a yap›lan
biat›n da geçersiz oldu¤unu ima ve
Muhammed en-Nefsüzzekiyye’ye bi-
at› teflvik etti¤i iddias›yla 146 (763)
y›l›nda Medine valisinin emriyle tu-
tuklan›p k›rbaçland› ve omuzu sakat-
land›.

Gerçekte ‹mam Malik’in yönetime
karfl› bir tavr›n›n olmad›¤›n›n anlafl›l-
mas›, ayr›ca halk›n ona yap›lan hak-
s›zl›¤a büyük tepki göstermesi sebe-
biyle Halife Mansur hac için geldi¤in-
de kendisini ça¤›rarak özür diledi ve
gönlünü ald›. Ayr›ca ondan derledi¤i
hadisleri kitap haline getirmesini, bu-
nu ço¤altarak bütün flehirlere gön-
dermeyi ve onunla amel edilmesini
emretmeyi düflündü¤ünü belirttiyse
de Malik bunun do¤ru olmad›¤›n› söy-
leyerek karfl› ç›kt›.

Hac veya umre için Mekke’ye gi-
diflleri d›fl›nda Medine’den ayr›lmam›fl,
Medine’nin manevi de¤eri yan›nda bu-

radaki zengin ilmi ortam da gerek ta-
lebeli¤i gerek hocal›¤› zaman›nda bafl-
ka yere gitmekten onu müsta¤ni k›l-
m›flt›r. Bu sebeple Halife Mehdi-Bil-
lah’›n onu Ba¤dat’a davetine de olum-
lu cevap vermeyip aff›n› istemifltir.

‹mam Malik, geçirdi¤i k›sa süreli
bir rahats›zl›ktan sonra 14 Rebiülev-
vel 179 (7 Haziran 795) tarihinde Me-
dine’de vefat etti, cenaze namaz›n›
Medine valisi k›ld›rd› ve Baki Mezarl›-
¤›’na defnedildi. Rivayete göre Malik
uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, ma-
vi gözlüydü. Güzel ve pahal› elbiseler
giyer, bunu ilim ehli için gerekli gö-
rürdü. Evinin döflenmesine ve görü-
nüflüne dikkat eder, güzel eflyalar
al›rd›. Yeme içme konusunda da titiz
oldu¤u beslenmesine özen gösterdi¤i
kaydedilir. Vakarl› ve heybetli bir gö-
rünüme sahipti; meclisinde yüksek
sesle konuflulmaz ve tart›flma yap›l-

mazd›. Bir konuda olumlu veya olum-
suz bir görüfl belirtti¤inde kimse se-
bebini sormaya cesaret edemezdi.
Son derece müttaki ve abid bir zatt›.
Hz. Peygamber’in ad› an›ld›¤›nda ren-
ginin sarard›¤›, topra¤›nda Resullul-
lah’›n vücudunu tafl›d›¤› için Medi-
ne’de bine¤e binmeyip her zaman yü-
rümeyi tercih etti¤i kaydedilir. Kadi
‹yaz, Yahya ve Muhammed adl› iki o¤-
luyla Fat›ma adl› bir k›z›, ‹bn Halfin ise
Yahya, Muhammed, ‹brahim ve Ham-
mad adl› dört çocu¤u oldu¤unu belir-
tirken Süyuti ‹brahim yerine k›z›
Ümüm Ebiha’y› zikreder.

‹lmi fiahsiyeti : Sa¤lam haf›zas›
ve derin anlay›fl› yan›nda sabr›, disip-
lin ve ihlas› sayesinde hadis ve f›k›h
alanlar›nda büyük bir alim olan ‹mam
Malik kendi zaman›nda ve daha sonra
gelen alimler taraf›ndan övgüyle an›l-
m›fl, ‹slam ümmetlerinin yetifltirdi¤i

mümtaz flahsiyetler aras›nda yerini
alm›flt›r. Kaynaklar onun hakk›nda öv-
gülerle doludur.

Gerek Emeviler gerek Abbasiler
zaman›nda halifeler ve valilerle iyi ilifl-
kiler kuran Malik, bunu onlara hakk›
ve do¤ruyu tavsiye etmenin bir vesile-
si olarak görmüfl, flahsi görüflmelerin-
de ve mektuplarla onlar› irflada çal›fl-
m›flt›r. Devlet adamlar›yla s›kça gö-
rüflmesi tenkit konusu edildi¤inde
bunu bilerek yapt›¤›n›, böylece onla-
r›n lay›k olmayan kiflilerle istiflarede
bulunmas›n› önlemeye çal›flt›¤›n› söy-
lemifltir. Bilhassa hac münasebetiyle
Medine’ye gelen halifeler ona büyük
sayg› gösterir ve kendilerine ö¤üt ver-
mesini isterlerdi. Halifeler kendisin-
den hadis dinledikleri gibi ders alma-
lar› için çocuklar›n› da ona göndermifl-
lerdir. Hadis dinlemek veya çocuklar›-
na ders ald›rmak için onu davet eden
halifelerin isteklerini kabul etmemifl,
ilmin kimsenin aya¤›na gidemeyece-
¤ini, ilme gidilmesi gerekti¤ini belirt-
mifltir.

Kaynaklarda ‹mam Malik’in yüz
bin civar›nda hadis ezberlemekle bir-
likte bu konudaki titizli¤i sebebiyle
ancak az bir k›sm›n› rivayet etti¤i be-
lirtilir. Fetva konusunda oldu¤u gibi
hadis rivayeti hususunda da çekingen
davran›r, çok hadis rivayet edenleri,
her bildi¤ini söyleyenleri k›nar, böyle
yapanlar›n insanlar›n sapmas›na se-
bep olabilece¤ini söylerdi. Vefat etti-
¤inde evinde sand›klar dolusu hadis
yaz›l› sayfalar bulundu¤u halde sa¤l›-
¤›nda bunlar› rivayet etmedi¤i anlafl›l-
m›flt›r. Hadis konusunda el-Muvatta’›
ile ilk tasnif çal›flmas› yapanlar aras›n-
da önemli bir yeri olan Malik bütün
hadis otoritelerince bu ilmin zirvele-
rinden biri kabul edilmifl, “haf›z, hüc-
cet, imam, emirü’.-mü’minin fi’l-ha-
dis” gibi vas›f ve ünvanlarla an›lm›flt›r.
Hadislerin s›hhatini ve senedlerin
sa¤laml›¤›n› bilme konusunda tart›fl-
mas›z bir otoriteydi. Kendisi son der-
ce güvenilir oldu¤u gibi rivayette bu-
lundu¤u kimseler hakk›nda da ayn› ti-
tizli¤i göstermesi onun yer ald›¤› se-
nedlerin güvenirli¤ini en üst düzeye
ç›karm›flt›r.

Hadis ravilerinde aranacak flartla-
r› tesbit ederek ravileri s›k› bir flekilde
araflt›rmaya önem vermesiyle cerh ve

Önemli fiahsiyetler
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ta’dil ilminin yolunu da Malik açm›fl-
t›r. ‹mam Malik dört kifliden ilim al›n-
mayaca¤›n› söylerdi: Sefahat ehli,
bid’at ehli, Peygambere yalan isnad
etmese bile insanlar›n sözlerine yalan
katan kimse, fazilet ve salah sahibi ol-
makla birlikte yafll›l›¤›ndan dolay› ne
dedi¤ini bilemez, laf› kar›flt›r›r du-
rumda olan kifli.

‹mam Malik büyük bir muhaddis
olmas› yan›nda f›k›h alan›ndaki bilgisi,
fetva ve ictihad dirayetiyle de otorite
kabul edilirdi. Esasen onun yaflad›¤›
dönemde bu iki alanla ilgili uzmanlafl-
ma birbirinden tamamen ayr›lm›fl du-
rumda de¤ildi. Hicaz merkezli ehl-i
hadis ve Irak merkezli ehl-i re’y ayr›-
m›n› da mesleki mensubiyetten çok
iki ayr› ilim muhitinin f›khi anlay›fl ve
yaklafl›m›n› yans›tmaktayd›.

‹mam Malik f›khi bir konuda ken-
disine dan›fl›ld›¤›nda hemen görüfl
belirtmez, konu üzerinde uzun süre
düflünür, araflt›rma yapar, sonra ce-
vab›n› verirdi. Talebesi ‹bnü’l-Kas›m
onun, “Bir mesele hakk›nda on küsür
y›ldan beri düflünmekteyim, hünüz
kesin bir görüfle varamad›m” dedi¤ini
nakleder. Kur’an ve sünnete ayk›r›
davranmaktan, Allah ve Resulü ad›na
yanl›fl bir hüküm vermekten çekindi¤i
için fetva konusunda son derece has-
sas davran›r ve acele etmezdi. Bu se-
beple henüz meydana gelmemifl fa-
razi meselelerle ilgili olarak görüfl be-
lirtmez, bir fleyin helal veya haram ol-
du¤unu söylemek yerine, “fiu güzel-
dir, bir beis yoktur veya flundan hofl-
lanmam” gibi ifadeler kullan›r, belli
bir kanaate ulaflamam›flsa çekinme-
den bunu da söylerdi.

Çeflitli mezhep ve f›rkalar›n ileri
sürdü¤ü kelam meseleleri üzerine
tart›flmaya girmekten hofllanmayan
‹mam Malik, bununla birlikte zaman
zaman bu hususlarda görüfllerini k›sa-
ca belirtmifl, ancak muhalif görüfl sa-
hipleriyle tart›flmaya girmemifltir. Bu
konuda temel tavr› Kur’an ve sünne-
tin zahiriyle ashap ve tabiinin görüflle-
rine dayanmak olmufltur. Onun bat›l
mezhep mensuplar›yla tart›flmaya
girmemesinde, yaflad›¤› çevrenin ya-
banc› unsurlara ve fikir cereyanlar›na
di¤er ‹slam memleketlerine nisbetle
daha kapal› olmas›n›n etkisi vard›r.
Malik’e göre gerçek iman kalbî inanç,

söz ve amelden oluflur. Ameller de
imandan say›l›r. Zira k›blenin Ku-
düs’ten sonra Kabe’ye dönmesi üzeri-
ne daha önce k›l›nan namazlar›n ne
olaca¤› soruldu¤unda inen ayette, “Al-
lah sizin iman›n›z› zayi edecek de¤il-
dir” denilerek namaz imanla özdefllefl-
tirilmifltir. ‹man söz ve amelden olufl-
tu¤una göre amelin artmas›yla da ar-
tar. Nitekim baz› ayetlerde bu husus
aç›kça belirtilmifltir (Al-i ‹mran 3/173;
et-Tevbe 9/124; el-Ahzab 33/22). Bu-
nun yan›nda iman›n eksilece¤ine dair
kendisinden görüfl nakledildi¤i gibi
naslarda yer almad›¤› için eksilmesin-
den söz etmedi¤i, bu konudaki sorula-
r› cevaps›z b›rakt›¤› da belirtilmifltir.

Eserleri: ‹mam Malik’in bilinen en
önemli eseri el-Muvatta olmakla bir-
likte tabakat kitaplar›nda ona nisbet
edilen baz› çal›flmalar daha vard›r. Ka-
di ‹yaz bunlar›n bir k›s›m talebeleri ta-
raf›ndan rivayet edildi¤ini, ço¤u ondan
sahih senedle nakledilse bile flöhret
bulmad›¤›n› belirtir ‹bn Vehb’e kader
ve Kaderiyye’nin reddi konusunda
yazd›¤› risale en bilinenidir. Malik’ten
Abdullah b. Nafi’nin nakletti¤i nücu-
ma ve ay›n menzillerine dair bir eseri,
Abdullah b. Abdülcelil’in rivayet etti¤i
kad›lara yazd›¤› bir risale, Muham-
med b. Mutarrif’e yazd›¤› fetvaya dair
risale ve Halid b. Abdurrahman el
Mahzumi’nin rivayet etti¤i Garibü’l
Kur’an an›lan di¤er çal›flmalard›r. Kad›
‹yaz’›n ‹bnü’l-Kas›m taraf›ndan nakle-
dildi¤ini söyledi¤i Kitabü’s-S›r, Zehebi
taraf›ndan da bir cüz oldu¤u söylenip
bu adla zikredilirken, Süyuti’nin ese-
rinde Kitabü’s-Sürur, ‹bn Ferhun’un
eserinde Kitabü’s-Sire fleklinde yanl›fl
kaydedilmifltir. ‹bn Zekri’den naklen
‹bn Ferhun’un, bu eserin muhtevas›n-
daki bir çok bilginin Malik’in sahabe ve
ulema ile ilgili görüflleri yan›nda onun
takva ve edebiyle ba¤daflmayaca¤›n›
belirtti¤i kaydedilir. Bu eser kendisin-
den flöhret yoluyla rivayet edilmedi-
¤inden özellikle baz›lar›n›n ona nisbeti
flüphe tafl›makta, nücuma ve ay›n
menzillerine dair eser gibi ilgilenmedi-
¤i konular hakk›nda olanlar› da dikkat
çekmektedir. Ancak ‹bn Habib es-Sü-
lemi’nin Kitab fi ma’rifeti’n-nücum
adl› bugüne ulaflan eserinin ‹mam
Malik’ten bu konuda gelen rivayetleri
toplad›¤›na bak›l›rsa eser teknik an-

lamda ilm-i nücuma dair olmaktan
çok y›ld›zlar ve ayla ilgili rivayetleri ih-
tiva etmifl olmal›d›r.

Kadi ‹yaz ayr›ca ‹mam Malik’ten
rivayet edilen bir tefsirden bahseder.
Süyuti de Kitabü’l-Menasik’i ve di¤er
baz› kitaplar› yazd›¤›n›, onun telifi ol-
mas› muhtemel müsned bir tefsiriyle
‹bn Vehb’in Malik’in meclislerinde
dinledi¤i hadisleri, asar› vb. ihtiva
eden el-Mücalesat’›n Malik adl› eseri-
ni gördü¤ünü belirtir.

Ebu Bekir ‹bn’ül-Arabi, Abdullah
b.Nafi es-Sai¤’in Malik’ten nakledilen
tefsire dair rivayetleri derledi¤i bir cü-
zü, el-Kabes fi flerhi Muvatta’i Malik.
Enes adl› eserinin sonuna “Kitabü’t-
Tefsir” bafll›¤› alt›nda ekledi¤i gibi Mek-
ki b. Ebu Talip ve ‹bnü’l-Ciabi de ‹mam
Malik’ten tefsir konusunda nakledilen
rivayetleri birer kitapta toplam›fllard›r.

I. (VII.) yüzy›l›n ikinci yar›s› ile II.
(VIII.) yüzy›l›n ilk yar›s›nda hadislerin
önemli ölçüde yaz›l›p tedvin edilmesi-
nin ard›ndan bafllanan tasnif çal›flma-
lar› aras›nda günümüze ulaflmas› ba-
k›m›ndan Malik’in el-Muvatta’› büyük
bir öneme sahiptir. Eser f›k›h konula-
r›na göre tasnif edilen hadisler yan›n-
da ashab›n görüfllerini, tabiin fetvala-
r›n› ve kendi ictihadlar›n› da ihtiva et-
ti¤inden ayr›ca f›k›h aç›s›ndan önem
tafl›r ve genel olarak hadis ve f›kha
dair yaz›lan ilk eser kabul edilir. ‹mam
Malik’ten talebeleri vas›tas›yla nakle-
dilen, el-Muvatta’›n çok say›da rivaye-
ti bulunmakla birlikte bunlar›n bir k›s-
m› flöhret bulmufl ve baz›lar› eksik ol-
mak üzere ancak bir k›sm› zaman›m›-
za ulaflabilmifltir.

(*) TDV ‹slâm Ansiklopedisi.
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Derkenar

ak›f, tafl›n›r veya tafl›nmaz bir
de¤erin belirli bir amaca tahsisi

demektir.
Hükmî flahsiyeti ve hukukî statü-

sü olan vak›flar; e¤itim, sa¤l›k, sos-
yal güvenlik, bay›nd›rl›k, ulafl›m, gü-
zel sanatlar ve do¤al çevre gibi bir-
çok alanda hizmet üreten gönüllü
birer kurulufltur.

Osmanl› toplumunda vak›flar,
devletin elinin ulaflamad›¤› yerde
halk›n elini meflrulaflt›rma, yani dev-
letlefltirme çabas› olarak ortaya ç›k-
maktad›r. Böylece hem toplumun
ihtiyaçlar› yerinden karfl›lanmakta,
hem de halk›n gücü, devlet gücünün
bir parças› hâline gelmektedir.

Türk-‹slâm vak›f gelene¤ini do-
¤uran ana düflünce; insan ömrünün
s›n›rl› ve dünya hayat›n›n gelip geçi-
ci oluflu, dolay›s›yla sahip olunan mal
ve imkânlar›n daha ulvî bir amaç u¤-
runa kullan›lmas› inanc›d›r. Bu dün-
yada ve öteki hayatta mutluluk an-
cak "amel-i salih"le mümkündür.
Bunun yolu da insanlara hizmet et-
mek ve geriye hizmeti sürekli k›la-
cak "sadaka-i cariye" b›rakmaktan
geçmektedir. Bu çerçevede kendi s›-
n›r ve imkânlar› içinde mutlulu¤u

arayan ve tesis eden bir dünya görü-
flünün ortaya koydu¤u vak›f modeli,
sosyal ifllevinin ötesinde insanî bir
boyut da kazanmaktad›r. Bu yönüy-
le ilgi gören vak›flar›n kurucular›
aras›nda hem zengin ve hay›r sever
halk hem de padiflah ve yönetici
kadro bulunmaktad›r.

Vak›flar, Kur’an’daki "sadaka"
kavram›ndan hareketle "Allah r›zas›
için ferdî ve ihtiyarî ba¤›fl" anlay›fl›-
n›n bir eseri olarak ortaya ç›km›fl ve
zamanla geliflmifltir. Ayr›ca Türk-‹s-
lâm gelene¤inde, sa¤ elin verdi¤ini
sol el duymas›n; yard›m gören, yar-
d›m eden karfl›s›nda mahcup olma-
s›n ve gururu incinmesin düflünce-
siyle hizmette bir arac› kurum olma
özelli¤i kazanm›flt›r.

Yoksul ve açlar› doyurmak, ihtiyaç
sahiplerine ve hastalara yard›m et-
mek, e¤itime destek, tabiat› koru-
mak ve güzellefltirmek, imar hizmet-
leri gibi her türlü insanî yard›m vak›f-
lar yoluyla sa¤lanm›fl, hay›r ve hayrat
yapmak için varl›kl› insanlar âdeta
birbirleriyle yar›flm›flt›r. Bu hizmetler,
hiçbir dünyevî karfl›l›k beklemeksizin
toplumun her kesimine ulaflt›r›lm›fl-
t›r. Türkler, ‹slâmiyet’i kabul ettikten

sonra vak›f kurumuna büyük bir
önem vermifl, hatta Osmanl›lar döne-
minde kufllar›n bak›m›ndan yoksul
k›zlar›n çeyizlerine kadar çok çeflitli
alanlarda vak›flar kurmufllard›r.

Tarihten bugüne birçok alanda
ve flekilde hizmet veren bu kurum-
lar, günümüzün flartlar›nda benzeri
veya yeni hizmetler üretmektedir.
Bu hizmetleri yayg›nlaflt›rmak, top-
lumumuzun ve hatta bütün insanl›-
¤›n huzur ve mutlulu¤u için bir im-
kând›r. Böylece hem dinimizin "sa-
daka" emri yerine getirilmifl, hem
tarihî bir kurumumuz korunmufl,
hem de insanlara hizmet sunman›n
mutlulu¤u yaflanm›fl olur.

Unutulmamal› ki e¤itimden sa¤-
l›¤a, bilimden sanata, güvenlikten
do¤al çevreye hemen her alanda
hizmet veren ve bir çeflit sivil top-
lum kurumu ifllevi gören vak›flar›m›-
z› koruyup yaflatmak, ancak bizim
gönüllü katk›lar›m›zla mümkündür.

‹nsan› hayat›n merkezine koyan
ve ona yat›r›m› esas alan bir anlay›fl›n
kurumsallaflmas› demek olan vak›f-
lar, hem maddî hem de manevî bir
kurumdur. Bu sebeple yaflat›lmalar›
ve gelifltirilmeleri gerekmektedir.

Vak›flar›n

V

TDV

Mehmet ERDO⁄AN Kültür ve Medeniyet 
Hayat›m›zdaki Yeri
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fiubelerimizden
Faaliyetler

fiANLIURFA

H ay›rsever ifl adam› ‹z-
zettin Çad›rc›, tarihi Ur-

fa evini k›z Kur’an kursu ola-
rak kullan›lmak üzere Türki-
ye Diyanet Vakf›’na ba¤›fllad›.

Tarihi evin mülkiyetini
sat›n al›p tüm restorasyonu-
nu yapt›rarak Türkiye Diya-
net Vakf›’na ba¤›fllayan ‹z-
zettin Çad›rc› evin hicri 1171
y›l›nda infla edildi¤ini belirtti.

Müfltemilat›nda dört
oda, bir salon, mutfak ve
genifl bir avlu bulunan tari-
hi ev, düzenlenen bir tören-
le k›z Kur’an kursu olarak
hizmete aç›ld›. Aç›l›fl töreni-
ne Belediye Baflkan› Ahmet
Bahç›van, ‹l Müftüsü ve
Vakf›m›z fiube Yönetim Ku-
rulu Baflkan› ‹brahim Du-
man ve çok say›da kalabal›k
kat›ld›.

fianl›urfa’da Hz. Eyyüp
Peygamberin çile çekti¤i
ma¤ara ile içinde kuyunun
da bulundu¤u mekana
muhteflem bir cami yap›ld›.

1990 y›l›nda inflaat›na
bafllanan çift minareli ca-
minin müfltemilat›nda; er-
kek ve bayanlar için ayr›
ibadet yerleri, d›flar›dan
gelen misafirler için dinlen-
me yeri, dufl kabinleri, kon-
ferans salonu, kütüphane,
erkek ve bayanlar›n ö¤re-
nim gördü¤ü Kur’an kursu
bulunmaktad›r.

Düzenlenen bir törenle
ibadete aç›lan Hz. Eyyup
Peygamber Camii’nin aç›l›fl
törenine Belediye Baflkan
Vekili Nuri Günefl, ‹l Müftü-

sü ve Vakf›m›z fiube Yöne-
tim Kurulu Baflkan› ‹brahim
Duman, daire amirleri ve
kalabal›k bir topluluk ifltirak
etti.

‹nanç turizmine büyük
katk› sa¤layaca¤› beklenen
caminin çevre düzenlemesi
ise fianl›urfa Valili¤i taraf›n-
dan tarihi özelli¤i korunarak
yap›lacak.

fianl›urfa din görevlileri
taraf›ndan hüsnü hat ve eb-
ru sergisi düzenlendi. Hal-
k›n büyük be¤enisine maz-
har olan sergideki eserler;
fianl›urfa din görevlilerinden
‹smail Kanbaz, A.Kadir Kufl-
k›ran, Ömer Sabuncu, Fethi
Rahat ve Muhittin Bulut ta-
raf›ndan haz›rland›.

S‹VEREK

M ülkiyeti Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’ne ait Si-

verek Müftülü¤ü’ne ba¤l›
Selçuklular devrinde Artu-
ko¤ullar› Beyli¤inin eseri
olan tahminen 1110 senelik
Merkez Ulu Camii’nin resto-
resi Türkiye Diyanet Vak-
f›’n›n koordinatörlü¤ünde ‹l-
çe Müftüsü ve Vakf›m›z fiu-
be Yönetim Kurulu Baflkan›
Tahsin Ayd›n’›n gayretli ça-
l›flmalar›yla yapt›r›ld›.

Mülkiyeti Türkiye Diya-
net Vakf›’na ait Selimp›nar
Birlik Camii’nin inflaat› ta-
mamlanarak ibadete aç›ld›.
Halk›m›z›n maddi yard›mla-
r›yla infla edilen cami Sive-
rek ‹lçe Müftüsü ve Vakf›-
m›z fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Tahsin Ayd›n’›n
gayretli çal›flmalar›yla ta-
mamlanarak ibadete aç›ld›.
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