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hlâkî de¤erler, toplumlar› huzur ve bar›fl içinde bir
arada tutan temel ba¤lardan biridir. Baflta ‹slâm
olmak üzere bütün ilâhî dinler insana, davran›flla-

r›na yön verecek ahlâkî bir bilinç ve duyarl›l›k kazand›rma-
y› hedeflemifl, ahlâkla inanç ve ibadet aras›nda kopmaz
bir ba¤ kurmufltur.

Dinler ahlâk› kemale erdiren, ahlâkîli¤e sa¤lam bir ze-
min oluflturan ilâhî ö¤retilerdir. Nitekim Peygamber
Efendimizin "Ben güzel ahlâk› tamamlamak için gönderil-
dim." hadisi, hem ‹slâm’›n bu gayesini hem de Peygam-
ber Efendimizin bu konudaki örneklili¤ini anlat›r.

Esasen ahlâk, ihsan›n yani hayat›m›z›n her an›n›n ya-
rat›c›ya ba¤l›l›k bilinci içinde geçmesinin bir di¤er ad›, bu
ba¤l›l›¤›n davran›fllar›m›za yans›mas› demektir. ‹badetler
bunu sa¤layan birer e¤itimdir. Meselâ Ramazanda oruçla
bu manevî e¤itimi bir ay boyunca al›r›z. Sonra kurban
bayram›na, hacc›n manevî iklimine gireriz. Asl›nda kandil-
lerin, oruç, kurban, hac gibi zamana ba¤l› ibadetlerin
amac›, müminlerin ibadet sorumlulu¤unu bütün zaman-
lar için geçerli bir davran›fl bilincine dönüfltürebilmektir.
Bunun içindir ki müminler afl›nan de¤erleri ibadetle ona-
r›r, s›radanlaflan hayatlar› ahlâkla yeniler ve yorgun düflen
gönülleri inançla tazelerler.

Ahlâkî de¤erler, hayat içinde büyük bedeller ödenerek
kazan›lm›fl tecrübeler oldu¤undan insanl›¤›n ortak mal›d›r
ve insana özgüdür. ‹nsanl›¤›n di¤er müflterek kazan›mla-
r› ahlâk bilincini pekifltirir. Meselâ bilim, do¤ruyu ve ger-
çe¤i araflt›rarak ahlâka yard›mc› olur. Bilimsel bilgi, objek-
tif kriterler içerdi¤inden insan bu melekelerini iflleterek

do¤ruya ulafl›r ve ahlâk›n kap›s›ndan do¤rulukla girer. Öte
taraftan güzeli arama becerisi olan sanatla kazan›lan es-
tetik be¤eni kabiliyeti hayat› güzellefltirir; geçmiflle gele-
ce¤i, farkl› co¤rafyalar›n insanlar›n› birbirine ba¤lar.

Yine toplumsal denge, bar›fl ve huzurun beslendi¤i bir
uzlafl› alan› olan hukukun amac› ahlâk›n toplumsal boyu-
tunu, beflerî iliflkiler alan›n› düzenlemektir. Hukuk, insa-
n›n çevresine, toplumuna, ülkesine, insanl›¤a, tabiata ve
bütün di¤er canl›lara karfl› iliflkiler a¤›n› kurallaflt›rarak
düzene kavuflturmak ister. Hukuk kurallar›n›n bafllang›ç-
ta hareket noktas› ahlâk›n üst de¤erleri oldu¤u gibi iflle-
yiflte de normatif hukukun ahlâka hep ihtiyac› olagelmifl-
tir. Her bir cürüm ahlâk ihlâli oldu¤una göre hukuk, ayn›
zamanda müeyyideleriyle ahlâk› koruma alt›na alm›flt›r.

Öyleyse dindarl›¤›m›z› daha kapsaml› ve derin bir din-
darl›k yapabilmek için toplumda iyi bir birey, vatandafl,
komflu, aile ferdi; hâs›l› iyi bir insan olmam›z, bir di¤er ifa-
de ile ahlâkî de¤erleri hayat›m›za yans›tmam›z gerekmek-
tedir.

Biz Müslümanlar, özel hayat›m›zdan uluslar aras› ilifl-
kilere kadar bütün alanlarda ahlâk› temsil etmekle yü-
kümlüyüz. Çünkü ahlâk elçisi olan bir peygamberin yo-
lundan gidiyoruz. Ancak ahlâkî de¤erlere sadece Müslü-
manlar›n de¤il bütün insanl›¤›n ihtiyac› vard›r. Bugünkü
dünyan›n huzur ve bar›fla ne kadar muhtaç oldu¤u çev-
remizde yaflanan olaylardan bir kez daha anlafl›lmakta-
d›r. Huzur, bar›fl ve adalet arayan insanl›k, bunu ahlâk ve
maneviyat e¤itimi almadan, ahlâk› bafl tac› etmeden na-
s›l bulacak?

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

Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan›
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ünyam›zdaki her yeni gün; yeni bir bafllang›ç,
yeni bir umut, yepyeni bir hayatt›r. Her do¤an
gün, dünyadaki yeni bir geliflmeye ve de¤iflme-
ye flahit olmufltur. Bu geliflme ve de¤iflmeler; 

bazen hissedilemeyecek kadar yavafl, bazen de ulafl›l-
makta güçlük çekilecek kadar süratli bir flekilde cereyan
etmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda ise h›z›na ye-
tiflilmesi hakikaten zor bir seviyede seyretmektedir. Bir
taraftan teknoloji alan›nda bugün sat›n ald›¤›n›z bir bil-
gisayar, bir cep telefonu yar›n demode olurken, di¤er
taraftan insan›n gen haritas› ç›kar›lmakta, dünün en
korkunç hastal›klar› s›radanlaflt›r›labilmektedir. Bu ge-
liflmelerle insan daha da olgunlaflmada, her yeni bilgiy-
le, bilimde bir ad›m daha ileri gidebilmektedir.

Bu geliflmeler sayesinde günümüzde insano¤lu; ka-
inatta var olan her varl›¤›n; ya dolayl› olarak, ya da direkt
olarak birbiriyle irtibat›n›n ve etkilefliminin ne kadar iç
içe oldu¤unu daha iyi farkedebilmifltir. Bu öyle bir irtibat
ve etkileflim ki, ço¤u zaman bir nesneye bakt›¤›m›zda
müflahade etti¤imiz olaylar›n neredeyse ayn›s›n›, di¤er
nesnede görebiliyoruz. Yani suyu kirletirseniz havay›, ha-
vay› kirletirseniz suyu; k›saca tabiattaki bir fleyi tahrip
eder veya onar›rsan›z bütün çevreyi etkilemifl olursunuz.
Onun içindir ki, bugün üzerinde en çok durulan konu
ekolojik dengedir ve art›k araflt›rmac›lar olaylara sentez-
leyici bir bak›fl aç›s›yla yaklaflmakta ve olaylar› bütün ha-
linde ele almaktad›r.

Canl›lar›n en flereflisi olarak yarat›lan insan, bir yan-
dan hem çevreyle hem de kendisiyle etkileflim halinde,
bir yandan da bu etkileflime yön veren konumundad›r.
Bu yüzden, dünyay› güzellefltiren de, çirkinlefltiren de
insand›r denir. 

‹nsano¤lu yarat›l›fl› gere¤i bir toplum içinde yaflama
gere¤i duyar. Kiflilik yap›s› da büyük ölçüde içinde bulun-
du¤u o toplum taraf›ndan belirlenir. Bu yüzden insan ve
toplum etkileflimin en aç›k örne¤ini teflkil ederler. ‹nsan
ve toplum sanki birbirinin aynas›d›r; ‹nsanda tezahür
eden iyilikler ve güzellikler ayn›yla toplumda, toplumda

müflahade edilenler de o toplumda yaflayan insan›n ya-
flay›fl›nda ve davran›fllar›nda görünür. Akl› selim sahibi
her insan da huzur ve güven içinde yaflamay› arzu eder
ve bu gerçekten hareketle hem kendini, hem de çevre-
sini en güzel surette imar etmeye çal›fl›r. 

‹nsan›n huzurlu ve mutlu bir hayat› infla edebilmesi
için, hem kendini, hem de içinde yaflad›¤›, çeflitli flekiller-
de etkiledi¤i ve etkilendi¤i çevresini (madde ve mana
olarak toplumu) eflit seviyede yap›land›rmas› gerekmek-
tedir. Yukar›da zikredilenlerden ilhamla; sa¤l›kl› toplu-
mun yolu sa¤l›kl› bireyden, sa¤l›kl› birey olabilmenin yo-
lu da sa¤l›kl› toplumdan geçmektedir. Burada sa¤l›kl›
toplum derken “Dünya Sa¤l›k Teflkilat›” taraf›ndan orta-
ya konan ekonomik, sosyal ve fiziki kriterleri tafl›yan top-
lumu; özetle, herkes için kaliteli bir hayat›n gereklili¤ine
inanan, bu yolda emek sarfeden, engelli insanlar› farke-
debilen, onlar›n ihtiyaçlar›n› gözetebilen, insanlar›n bir-
biriyle güçlü iletiflim kurabildi¤i vs. de¤erleri tafl›yan bir
toplumu kastediyoruz.

Böyle bir toplumu infla edebilmek ve bu toplumu in-
fla edecek insan› yetifltirebilmek için her devrin kendine
has flartlar› vard›r. Günümüzde sa¤l›kl› bir toplumun in-
flaas›n› gerçeklefltirebilmek için; her alandaki ›fl›k h›z›n›
geçmifl, ›fl›nlamaya do¤ru gitmekte olan geliflmeleri da-
ha dikkatli takip etmek ve bunlar›n d›fl›nda kalmamak;
at›lacak birinci ad›md›r. Daha sonra, bu geliflmelere pa-
relel hangi yöntemlerle, nelerin üretilebilece¤i bu yolda
hangi ad›mlar›n at›lmas› gerekir konusu üzerinde ciddi
olarak düflünmek durumunday›z.

Geçmifle bakt›¤›m›zda atalar›m›z›n bu tür sorulara
vak›f türü kurumlar yoluyla belli cevaplar buldu¤unu ve
bu yolla da insan›n hem maddi yönüne hem de manevi
yönüne ciddi manada hitap etti¤ini müflahade edebili-
yoruz.

Günümüz flartlar›nda vak›flar›n bu yolda verece¤i
hizmetin nas›l yap›laca¤› da ayr›ca üzerinde düflünülme-
si gereken bir konudur.

Sa¤l›kl› bir toplum dileklerimle.

A. ‹hsan SARIMERT • Genel Müdür

D
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Fuar

ürkiye Diyanet Vakf› taraf›n-
dan bir gelenek haline geti-
rilen ve 23 y›ld›r düzenlenen 

Kitap ve Kültür Fuarlar›’n›n 23’üncü-
sü bu y›l Ankara’da Kocatepe Camii
avlusunda, ‹stanbul’da da Sultanah-
met Camii avlusunda gerçeklefltiril-
di. Fuara Ankara’da 95, ‹stanbul da
da 145 kurulufl ifltirak etti. Anka-
ra’daki fuarda daha önceki y›llarda
oldu¤u gibi Geleneksel Türk-‹slam
Sanatlar› sergisi de yer ald›. Halk›m›-
z›n büyük ilgi gösterdi¤i fuarlar Ra-
mazan boyunca aç›k kald›.

23. Kitap ve Kültür Fuar›’n›n aç›-
l›fl töreninde Diyanet ‹flleri Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Görmez, Ankara

Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹. Melih
Gökçek ve Türkiye Diyanet Vakf› Ge-

nel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert birer
konuflma yapt›lar.

TÜRK ‹YE

23
T

.
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Aç›fl Konuflmalar›

özlerime, her y›l ‹slâm’›n hak ve hakikate daya-
nan tevhit inanc›n›, ihlâs ve samimiyetle birle-
flen ibadetini, bilgi ve hikmete dayanan ahlâk›n›, 

flefkat ve merhametle yo¤rulan adaletini bütün insan-
l›¤a yaflatan mübarek Ramazan ay›n›z› kutlayarak bafl-
l›yorum.

Bu fuar dolay›s›yla kitapla camide bulufluyoruz. Ra-
mazana ve camiye yak›flan bir buluflmad›r bu. Zihinler
kitaplarla, hutbelerle, vaazlarla ayd›nlanacak; gönüller
mevlitlerle, ilâhilerle, dualarla huzur bulacak; kulakla-
r›n pas› ezanlarla, salâlarla silinecek! Çünkü camiler ‹s-
lâm kültür ve medeniyetinin gönül saraylar›d›r.

Türkiye Diyanet Vakf›, ba¤r›n› müminlere açan ca-
milerin avlusunu 23 y›ld›r kitaba açman›n gururunu
yaflamaktad›r. Gerçekten kitapla cami kadar birbirine
yak›flan iki fley düflünmek mümkün de¤ildir. Bu sebep-
le Arif Nihat Asya m›sralar›nda flöyle der:

Ayr› düflünülmez bizde bir mabet bir kitaptan
U¤ulduyor kubbesinde oku diyen kitaptan

Ankara’da Kocatepe, ‹stanbul’da Sultanahmet ca-
milerimiz Ramazanlarda sadece kitaba avlusunu açm›-
yor. Ayn› zamanda her türlü hizmetin merkezi olmaya
çal›fl›yor. Avrupa’da cami infla eden kardefllerimiz de
böyle ifllere öncülük ediyor; atalar›m›z›n yolundan gidi-
yorlar. Böylece camiler, bilimsel etkinliklere de ev sa-
hipli¤i yapm›fl oluyor.

Ayr›ca bu Ramazanda, geçen y›l bafllatt›¤›m›z Dinî
Yay›nlar Kongresinin ikincisi Kocatepe Camii Konferans
Salonunda yap›lacak ve uluslar aras› nitelikte olacak.
Bu y›l Dinî Yay›nlar Kongresini çocuk yay›nc›l›¤› üzerine
yapmay› düflünüyorduk, ama olmad›. Kongrede “Sesli

ve Görüntülü Dinî Yay›nc›l›k” konusu ele al›nacak. Bu da
önemli ve hassas bir konu. ‹nflallah verimli geçecek.

Çocuklara yönelik dinî yay›nc›l›¤a çok önem veriyo-
ruz. Çünkü çocuklara, çocuk diliyle güzel dinimizi anla-
tan kitaplar›m›z›n say›s› azd›r. Bat› literatürünü bilen-
ler görmüfllerdir; ‹ncili, Hz. ‹sa’y› çocuklara çocuk diliy-
le, çocuk dil dizgesiyle anlatan pek çok bas›l›, sesli ve
görüntülü yay›n vard›r. Buradan bütün yay›nc›lara da
sesleniyorum. Bu konuda bizim önümüzde uzun bir yol
vard›r. Çocuk yay›nc›l›¤› konusunda elimizden geleni
esirgemeyelim. Çocuklar›m›z, ülkemizin gelece¤idir.
Baz› yay›nevlerimizin bu ifle ciddiyetle e¤ildi¤ini görü-
yoruz, biz de gelecek y›lki kongreyi bu konuda yapma-
y› düflünüyoruz.

Yay›nevleri
bilgi ve kültür dünyam›z›
gelecek nesillere
aktaran köprülerdir.

Doç. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›s›

“
”

S
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Türkiye’de yay›nc›l›¤›n ne kadar zor oldu¤unu ancak
bu iflin içinde olanlar bilir. Yay›nc›lar ço¤u defa para ka-
zanmak için de¤il, bir kültür hizmeti olarak bu ifli sür-
dürürler. ‹slâm medeniyeti bir kitap medeniyetidir. Ya-
y›nevleri ise kitap medeniyetinin bilgi ve kültür elçileri-
dir. Her yay›nevi, bilgi ve kültür dünyam›z› gelecek ne-
sillere aktaran birer mektep olmak durumundad›r.

Ülkemizde kitap yay›nc›l›¤› ticarî anlamda pek kârl›
bir ifl de¤ildir. Yay›nc›lar, y›llardan beri birikmifl dev so-
runlarla mücadele ede ede ifllerine sahip ç›kmaya çal›fl-
maktad›r. Ülkemizin ilim, düflünce ve sanat birikimine
köprü olmufl ve bütün olumsuzluklara ra¤men inançla
çizgisini sürdüren yay›nc›lar› kutlamak gerekir. Onlar,
kitab› gölgelemek isteyen hiçbir olaya yenik düflmedi-
ler ve kitab›n onurunu yüceltmeyi baflard›lar.

Yay›nc›l›¤›n sorunlar›n› kimse görmezden gelemez.
Ama ülkemizin gerçe¤i budur. Yay›nc›l›k, sorunlara
ra¤men sürdürülen bir meslektir. Bu sebeple sorunlar,
yay›nc›lar için bir mazeret olmamal›d›r. Biz, kitap me-
deniyetinin çocuklar›y›z; gelgelelim bugün insan›m›z ki-
tap okumuyor. Bunun tart›fl›lmas› gerekir. Oysa Cemil
Meriç’in ifadesiyle kitap istikbale at›lan bir mektuptur;
sadece bugüne hitap etmiyor, daha çok istikbale hitap
ediyor. Bizi, bizim medeniyetimizi oluflturan temel klâ-
siklerimiz vard›r. Yaz›ld›klar› dönemde belki k›ymeti ol-
mam›flt›r, medreselerde yüzüne bak›lmam›flt›r, ama
as›rlar sonra medeniyeti kald›¤› yerden devam ettiren,
al›p götüren birer eser olduklar› görülmüfltür. Bu se-
beple müflterisiz meta zayidir, özdeyiflin bir istisnas›
varsa o da kitapt›r. Çünkü nice kitap vard›r ki yaz›ld›k-
tan as›rlar sonra insanlar taraf›ndan keflfedilmifl ve ‹s-
lâm medeniyetinin klâsikleri hâline gelmifltir. Öyleyse
yay›nc›, kitab›n sat›fl›na de¤il kalitesine bakacakt›r.

‹kinci önemli sorun; Türkiye’de toplumu e¤iten, ö¤-
reten birer mektep, birer üniversite vazifesi gören ya-
y›nevi say›s›n›n azl›¤›d›r. Ben bunu okuyucu azl›¤›, eko-
nomik sorunlar, pazarlama sorunlar› gibi d›fl etkenlere
de¤il, bizzat yay›n politikas› belirsizli¤ine ba¤lamak is-
tiyorum. Bilimsel araflt›rmalara dayal› ciddî yay›n poli-
tikalar›m›z›n olmay›fl›, yay›nevlerimizin birer okul, gele-
ce¤e uzanan birer mektep, birer medeniyet köprüsü
olmas›n›n önünde bir engeldir.

‹flte Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, geleneksel hâle getir-
meye çal›flt›¤› Dinî Yay›nlar Kongresiyle yay›nc›l›¤›n te-
mel sorular›n› masaya yat›rmak; yay›nc›, yazar ve oku-
yucuya ›fl›k tutmak, yard›mc› olmak istiyor.

Ramazan›n gönüllerimize huzur, iftar sofralar›m›za
bereket ve dindarl›¤›m›za yüksek bir seviye getirmesi-
ni Cenab-› Hak’tan niyaz ediyor, fuar›m›z›n baflar›l› geç-
mesini diliyorum.



er türlü iyilik ve güzelli¤i; hay›r ve bereketi;
rahmet ve ma¤fireti bünyesinde bar›nd›ran,
manevi haz ve vecdin doru¤a ulaflt›¤› bir Ra-

mazan ay›n›n ilk gününü hep birlikte yafl›yoruz. Bu rah-
met ay›n›n çat›s› alt›nda, bir gelenek halinde 23 y›ld›r
düzenledi¤imiz bu organizasyonun; Ramazan ay›n›n
manevi bereketiyle birleflti¤ine ve insanlar›m›za iftar
sofras›n›n yan›nda bir kitap-kültür-bilim sofras› sundu-
¤una inan›yorum.

‹çinde bulundu¤umuz ça¤ ilerleme ve de¤iflimlerin
h›zla gerçekleflti¤i bir yüzy›ld›r. Geçmiflte bir hayal ola-
rak tasavvur edilen bilgi toplumu, günümüzde hayal ol-
maktan ç›km›fl, yaflamakta oldu¤umuz bir gerçek haline
gelmifltir. Bilim ve iletiflim teknolojisi insanl›¤› hayrete
düflürecek ölçüde h›zla geliflmekte ve ilerlemektedir. Bil-
gi, art›k günümüzün en de¤erli hazinesi konumuna gel-
mifltir. Çünkü bilgi; üretimin, kalitenin, insanca yaflama-
n›n ve gelece¤i sa¤lam temeller üzerine infla etmenin
anahtar› konumundad›r.

‹limde, fende ve teknolojide ilerleyen toplumlar›n,
dünya konjonktüründe söz sahibi olduklar› bir gerçektir,
içinde yaflad›¤›m›z yüzy›l da bilgi ve iletiflim ça¤› olarak
isimlendirilmektedir.

Evrensel de¤erler üzerine oturmufl dinimiz, her as-
r›n ve co¤rafyan›n ihtiyaçlar›na cevap verecek kaynak
zenginli¤ine sahip bir dindir. Bar›fl, sevgi, kardefllik, ilim
ve hoflgörünün kayna¤› olan ‹slam dini insanlara huzur
ve mutluluk getirece¤i gibi, her sahada ilerleme ve kal-
k›nman›n da temel motivasyonunu teflkil etmektedir.

Güzelliklerin kayna¤› olan dinimizi ö¤renmek, müs-
bet ilimlerle mücehhez kuflaklar› yetifltirmenin temelin-
de kitap yatmaktad›r. Çünkü, iletiflim imkân ve vas›tala-
r›n›n sürekli geliflti¤i günümüzde bile kitap, hala bilginin

en etkili kayna¤› ve nakil vas›tas›d›r. Toplumsal düflün-
ceyi belirleyen ve yönlendiren bilgi hiç süphesiz kitabi
bilgilerdir.

Türkiye Diyanet Vakf›; bu düflünce do¤rultusunda,
yay›nc›l›¤›n ticari getirisinden ziyade bir kültür hizmeti
sunma özelli¤ini daima ön planda tutarak, bilhassa yeni
nesilleri, kitabi bilginin takipçisi ve okuyucusu yapabil-
mek amac›yla bu etkinli¤i 23 y›ld›r aral›ks›z sürdürmek-
tedir. Bu etkinlikler daha da artarak devam edecektir.

Sözlerime son verirken, Ramazan ay›n›z› kutluyor,
23. Kitap ve Kültür Furan›’n›n hay›rl› olmas›n› temenni
ediyorum.

8 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

Aç›fl Konuflmalar›

Bilgi; üretimin, kalitenin,
insanca yaflaman›n ve
gelece¤i sa¤lam temeller üzerine
infla etmenin anahtar›
konumundad›r.

A.‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

“
”

H
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‹. Melih Gökçek
Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan›

itap fuar›n›n, özellikle Ankara’daki gençlerimize
ve sizlere hay›rl› u¤urlu olmas›n› Cenab-› Al-
lah’tan niyaz ediyorum.

‹nan›yorum ki her Ramazan ay›nda aç›lan bu fuar ve bu
adet son derece faydal› oluyor. Hepinizin malumu bir de
buna kardefl geldi. Alt›npark’ta iki y›ldan beri bir fuar
daha aç›l›yor. ‹ki yerde devaml› olarak, gençlerimize ki-
tap ve bu arada da art›k ifl bilgisayara kayd›¤› için görsel
malzemelerin sat›lmas› gündeme geldi, son derece mü-
kemmel bir hadise. Ben hay›rl› u¤urlu olmas›n› Cenab-›
Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan› flerefiniz mübarek
olsun, Cuman›z mübarek olsun.

K

TDV



10 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

Etkinlik

Bafl› rahmet, ortas› ma¤firet,
sonu ise, cehennemden kurtulufl olan

mübarek Ramazan ay›n› geride
b›rakt›k. Müslümanlar için

rahmet, bereket ve günahlardan
kurtulmaya vesile olan bu
mübarak ay; tüm dünyada
oldu¤u gibi ülkemizde de yine
dolu dolu yafland›.
Müslümanlar her
zamankinden daha çok
birbirleriyle yard›mda
yar›flt›lar. Bu da toplumda

sevgi ve kardeflli¤in
pekiflmesine vesile oldu. 

Peygamberimizin “Ramazan
bereket ay›d›r. Allah bu ayda,

günahlar› ba¤›fllar, duâlar› kabul
eder. Melekler bu aya de¤er verenlerle

iftihar eder. Bu ay›n hakk›n› gözetin!
Ancak cehenneme gidecek olan, bu ayda

rahmetten mahrum kal›r.” emrini dikkate alan
insanlar; bu ay vesilesiyle fakir, öksüz ve yetimlerin

yan›nda olmaya gayret gösterdiler.
Her zaman darda kalan›n imdad›na yetiflmeye çal›flan Türkiye Diyanet Vakf› da Ramazan vesilesiyle bir dizi

faaliyette bulundu. 
Ramazan münasebetiyle sundu¤u hizmetlerin bafl›n›, geleneksel hale getirdi¤i iftar sofralar› çekti. Bunlar›n

bafl›nda da 1999 y›l›ndan bu yana sürdürmekte oldu¤u Kocatepe Camii avlusuna kurulan iftar sofras› vard›. Bu y›l
da Türkiye Diyanet Vakf› Kocatepe Camii alt›nda kurdu¤u iftar sofras›nda, hay›rsever vatandafllar›m›z›n da
katk›s›yla Ramazan boyunca her gün 1500’ün üzerinde vatandafl›m›za iftar yeme¤i verdi.

Toplumumuzun de¤iflik kesimlerinden bir çok vatandafl›m›z Ramazan boyunca Vakf›m›z›n bu sofras›nda
iftarlar›n› yapt›lar. ‹ftar sofras›na çok say›da vatandafl›m›z da yapt›klar› katk›larla sponsor oldu.

Toplumun her kesimini kucaklama gayretinde olan Türkiye Diyanet Vakf› bu iftar sofras›n›n yan›nda de¤iflik
mekanlarda da iftar yemekleri verdi; yoksul insanlara g›da yard›mlar› yapt›; Gören Eller Görme Engelliler
‹lkö¤retim Okuluna hergün 120 kiflilik yemek gönderdi. TDV
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T.C. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf› yetkilileri, Türkiye Sakatlar Federasyonu üyeleriyle iftar etti.

Türkiye Diyanet Vakf› iftar sofralar›na, bu y›l da, toplumun her kesiminden vatandafllar›m›z misafir oldu.
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Temel Atma

E¤itime Destek
iyanet ‹flleri Baflkanl›¤› personeli
e¤itime yüzde yüz destek kampanyas›na
katk›da bulunmak amac›yla Ankara’n›n
Mamak ilçesinde bir ilkö¤retim okulu
infla ettiriyor. Personelin maafllar›ndan
yapt›klar› katk› ile yap›lacak okulun temel
atma törenine Devlet Bakan› Prof.Dr.
Mehmet Ayd›n, Milli E¤itim Bakan›
Doç.Dr. Hüseyin Çelik, Diyanet ‹flleri
Baflkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Mamak
Kaymakam› Ali Muhsin Latifo¤lu, Mamak
Belediye Baflkan› Gazi fiahin, bürokratlar
ve çok say›da davetli ile ö¤renciler kat›ld›.

Törende ö¤renci ve davetlilere
hitaben Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, Milli E¤itim Bakan› Doç.Dr.
Hüseyin Çelik, Diyanet ‹flleri Baflkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Mamak Belediye
Baflkan› Gazi fiahin birer konuflma
yapt›lar.

D i y a n e t t e n

D

R›fat Börekçi ‹lkö¤retim Okulu
Temel Atma Töreni
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Prof.Dr. Mehmet Ayd›n
Devlet Bakan›

iyanet ‹flleri Baflkanl›¤› personeli-
nin k›t gelirlerine ra¤men e¤iti-

me yüzde yüz destek kampanyas›
çerçevesinde okul yapt›rmalar›n›n
çok anlaml› oldu¤unu belirterek ko-
nuflmas›na bafllayan Porf.Dr. Meh-
met Ayd›n, bu anlaml› hareketlerin-
den dolay› Diyanet personeline te-
flekkür etti.

Bu tür binalar yapman›n önemli
oldu¤unu, ancak binan›n içinde yap›-
lacak icraat›n daha da önemli oldu-
¤unu belirten Mehmet Ayd›n,
“Önemli olan sadece bir binan›n var-
l›¤› de¤ildir. O binan›n içinde ne ya-
paca¤›m›z önemli, o binan›n içinde
ne kadar fleyi, ne kadar zamanda ve
nas›l ö¤retece¤imiz, niçin ö¤retece-
¤imiz önemli. Bu bak›mdan ben o

konuda ö¤retmenlerimizin ne kadar
fedakarca çal›flt›klar›n› biliyorum. fiu
anda bu c›v›l c›v›l dolaflan çocuklar›-
m›z, konuflan, gülüflen çocuklar›m›z
baflka bir dünyan›n yetiflkinleri ola-
cak. Bunun bugünden itibaren ha-
z›rl›¤›n› yapmam›z laz›m.” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne gir-
mek üzere oldu¤unu ve çocuklar› ye-
tifltirirken gelecek için haz›rlamak
gerekti¤ine iflaret eden Porf.Dr.
Mehmet Ayd›n, “Alt› sene, yedi se-
ne, her neyse sekiz sene sonra Tür-
kiye Avrupa Birli¤i’ne üye oldu¤u za-
man bu çocuklar›m›z›n  bir k›sm›
üniversitede olacak veya bugün üni-
versitede olanlar yar›n, o günlerde
belki bir iflin bafl›nda olacaklar. Dola-
y›s›yla bugünümüzü düflünerek de-
¤il, dünya genelinde Avrupa içinde
yaflayacak olan çocuklar›m›z›n o
günlerini düflünerek yetifltirmek la-
z›m, çok çal›flmam›z laz›m. Geceyi
gündüze katmam›z laz›m. Onlar›n
zihinlerini ça¤dafl bilgilerle donat-
mam›z laz›m. Düflüncesi hür olan,
düflünürken önünde engeller olan
bir kuflak de¤il, düflüncesi hür olan,
vicdan› hür olan gençler yetifltirmek
zorunday›z ki biz sadece bu dünyada
e¤itim sorunlar›n›n önemli bir k›sm›-
n› çoktan çözmüfl olan bir dünya ile
yar›flma konusunda geri kalmak gibi
bir durum ortaya ç›kmas›n. Geri kal-
mayal›m ama ayn› zamanda onlara
bu topraklar›n sevgisini, bu toprak-
lar›n inanc›n›, bu topraklar›n güzelli-

¤ini de tafl›yabilecek nesiller yetiflti-
relim, kuflaklar yetifltirelim. En bü-
yük ödevimiz budur, en büyük çaba-
m›z da bence bu olmal›d›r.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n da
bir e¤itim kurumu oldu¤unu ifade
eden Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, her
fleyin e¤itimle ilitintili oldu¤unu be-
lirterek, “Her fley dönüp dolafl›p in-
sana geliyor, insanla ilgili her fley de
dönüp dolafl›p e¤itime, ö¤retime
geliyor. Biz Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
olarak, bu ifli gönülden gelerek yap›-
yoruz. Çünkü biz de bir e¤itim kuru-
muyuz. Çocuklar›m›z okula gidiyor,
yetiflkinlerimiz de camiye gidiyor.
Camide de bir ö¤retmen var, o in-
sanlara dinle ilgili, Diyanetle ilgili bil-
giler veriyor. Ayr›ca ibadette yar-
d›mc› oluyor. Unutmay›n, zaten iba-
det de bir e¤itimdir. Asl›nda ibadet
hem dini bir e¤itimdir, hem de sos-
yal sonuçlar› olan bir e¤itimdir. Do-
lay›s›yla cami ile okul zaten benzer
iflleri yapan iki tarihi kurumlar›m›z-
d›r, iki önemli kurumumuzdur. Bu
bak›mdan biz zaten Milli E¤itimle
hep el ele olmak durumunday›z. Bi-
rimizdeki baflar›, öbür kurumdaki
baflar›ya ister istemez etki edecek-
tir.” dedi.

Prof.Dr. Mehmet Ayd›n konufl-
mas›n›n sonunda, temeli at›lan oku-
lun aç›l›fl›n›n da k›sa sürede yap›lma-
s›n› ümit etti¤ini belirterek Diyanet
teflkilat› personeline tekrar anlaml›
katk›lar›ndan dolay› teflekkür etti.

Bu topraklar›n sevgisini,

bu topraklar›n inanc›n›,

bu topraklar›n

güzelli¤ini de tafl›yabilecek 

nesiller yetifltirelim,

kuflaklar yetifltirelim.

En büyük ödevimiz budur.

D
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Temel Atma

Doç.Dr. Hüseyin Çelik
Milli E¤itim Bakan›

¤itime yüzde yüz destek kam-
panyas›n›n  ülke  genelinde  81

vilayette büyük bir aflkla, flevkle,
heyecanla devam etti¤ini belirte-
rek konuflmas›na bafllayan Milli
E¤itim Bakan› Doç.Dr. Hüseyin Çe-
lik, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› perso-
nelinin okul yapt›rma girifliminin
takdire flayan oldu¤unu ifade ede-
rek “Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, per-
sonelinin zaten son derece düflük
olan maafllar›ndan kesinti yaparak
bir trilyon TL. para toplam›fl olma-
lar›n› ve bunu da okula dönüfltür-
melerini, ilim, irfan ordusuna böyle
güzel bir mekan haz›rlamak üzere
bunu tahsis etmifl olmalar›n› flük-
ranla karfl›lad›¤›m› ifade etmek is-
tiyorum.” dedi.

Bu tür davran›fllar›n takdire fla-
yan oldu¤unu vurgulayan Hüseyin
Çelik “azdan az vermeyenler çok-
tan çok vermezler. Bu bir gönül
meselesidir, bu bir aflk, sevda me-
selesidir ve inanma meselesidir.
Baflkas›n›n derdiyle dertlenme me-
selesidir. Baflkas›n›n derdiyle dert-
lenen, baflkas›n›n sevinciyle sevi-
nen insanlara ne mutlu diyorum.”
dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n top-
lanan paralarla fianl›urfa ve A¤r›’da
da birer okul yapt›raca¤› müjdesini
veren Milli E¤itim Bakan› Doç.Dr.

Hüseyin Çelik, “De¤erli Bakan›m›zla
bu konuda mutabakata vard›k,
çünkü fianl›urfa ve A¤r› derslik ihti-
yac›n›n en dorukta oldu¤u illeri-
mizden birisidir. Ama Yunus Em-
re’nin hani meflhur bir fliiri vard›r
ya; “Bir ben vard›r bende benden
içeri” dedi¤i gibi, ben de diyorum
ki bir Ankara vard›r Ankara’dan d›-
flar›. Ankara Çankaya’dan ibaret
de¤il, Mama¤› görmek laz›m, ke-
nar mahalleleri görmek laz›m. Al-
t›nda¤›n varofllar›n› görmek laz›m
ve buralarda gerçekten A¤r›’da,
Mufl’ta, Hakkari’de, fi›rnak’ta oldu-
¤u gibi mahrumiyet olan yerler,
bölgeler var; Ankara’n›n böyle ilçe-
leri var, gittim bizzat gözümle gör-
düm. Dolay›s›yla birini Ankara’ya,
birini fianl›urfa’ya ve di¤erini de
A¤r›’ya yapmak üzere verilmifl olan
karar›n son derece isabetli oldu¤u-
nu düflünüyorum.” dedi.

Okul inflaat›n›n kaliteli ve güven
içinde e¤itim yap›labilecek bir fle-
kilde gerçeklefltirilmesi temenni-
sinde bulunan Hüseyin Çelik, “Bu-
radan müteahhidimize de sesleni-
yorum. Ne olursunuz üç kurufl faz-
la harcay›n, ama adam ak›ll›, ço-
cuklar›m›za gerçekten güvenle,
huzurla e¤itim-ö¤retim yapacakla-
r› mekanlar yapal›m. Aç gözlülük
yap›ld›¤› zaman bu çürük binalar
devam eder, en ufak sars›nt›da, en
ufak depremde bu okullar›m›z yav-
rular›m›z›n, çocuklar›m›z›n bafl›na
y›k›lmas›n. Hep söylüyorum lütfen
okul yapal›m, ama mezar yapma-
yal›m. Dolay›s›yla de¤erli müteah-
hidimizin özenle seçildi¤ine ben
eminim. Burada sapasa¤lam, bü-
yük sars›nt›lara bile dayanacak
olan ve her yönüyle, bizim Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› olarak gelifltirdi¤imiz
o güzelim projelerden bir proje se-
çildi¤ini biliyorum.” dedi.

Milli E¤itim Bakan› Doç.Dr. Hü-
seyin Çelik konuflmas›n›n sonunda
okulun hay›rl› olmas› temennisinde
bulunarak, katk› sa¤layan herkese
teflekkür etti.

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹flleri Baflkan›

er fleyin temelinde sevginin var
oldu¤unu ifade ederek sözlerine 

bafllayan Diyanet ‹flleri Baflkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu “‹slam me-
deniyetinin temeli sevgidir, Allah’›
sevmektir, O’nun yaratt›¤› her fleyi
sevmektir. Ailenin temeli sevgidir,
rahmettir. Hatta bütün hayat›m›z-
daki güzelliklerin temelinde hep bu
sevgi vard›r.” dedi.

Vak›flar›n; insan sevgisi, sa¤l›k ve
e¤itimde en güzel örneklerini verdi-
¤ini belirten Ali Bardako¤lu “Biz de
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› olarak per-
sonelimizin öz katk›lar›yla, gönüllü
ba¤›fllar›yla, Say›n Milli E¤itim Baka-

E H
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n›m›z›n açm›fl oldu¤u e¤itime des-
tek kampanyas›na küçük bir katk›da
bulunmak istedik.” dedi.

‹nsan› sevmenin sonucu olarak,
insanlar›n ihtiyaçlar›n›n yerine geti-
rilmesinin gerekti¤ine vurgu yapan
Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu “‹htiyac› olan yere cami
yapmay›, ihtiyac› olan yere okul yap-
may›, ihtiyac› olan yere hastane yap-
may›, biz eflit derecede güzel ve ha-
y›rl› bir ibadet olak görüyoruz. Bun-
lar bizim hay›r ve ibadet anlay›fl›m›-
z›n farkl› yönleridir. Aralar›nda hiç
bir ay›r›m yapm›yoruz ve bunlar›n
birini di¤erine alternatif olarak da
görmüyoruz.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› persone-
li olarak yedi ayda bir trilyona yak›n
para toplad›klar›n› ifade eden
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, bu paralar
ile okullar›n yap›laca¤›n› ifade ede-
rek,”Bunun ilk ad›m›n› Mamak’ta ilk
Diyanet ‹flleri Baflkan›m›z›n ad›na R›-
fat Börekçi ‹lkö¤retim Okulu yap-
makla at›yoruz. ‹nflallah bunun deva-
m› bir kaç ilkö¤retim okulu fleklinde
devam edecektir, gelecektir.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkan› Porf.Dr. Ali
Bardako¤lu konuflmas›n›n sonunda
projeye destek veren herkese teflek-
kür ederek, okulun Mamak halk›m›z
ve ülkemiz için hay›rlar getirmesini
temenni etti.

Gazi fiahin
Mamak Belediye Baflkan›

amak bölgesinin çok fazla ilgi ve
alakaya, bir çok hizmete ihtiyac›-

n›n bulundu¤unu belirterek konufl-
mas›na bafllayan Mamak Belediye
Baflkan› Gazi fiahin Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›n›n Mamak’ta bir ilkö¤re-
tim okulu yapmay› kabul etmeleri-
nin çok isabetli ve takdire flayan ol-
du¤unu belirtti.

Milletlerin gelece¤i aç›s›ndan
e¤itimin ne kadar önemli oldu¤unu
ifade eden ve e¤itime herkesin kat-
k› vermesinin gerekti¤ini belirten
Gazi fiahin “E¤itim bizim her fleyi-
miz; dünümüz, bugünümüz, hatta
yar›n›m›z, gelece¤imiz, bir bütün

haline getiren tek anlay›fl›m›z. Öyley-
se e¤itime hepimiz katk› sunmal›y›z,
sadece görevi yetkililerden, birilerin-
den beklemek yerine, hepimizin bu
konuda elinden geleni yapmas› ge-
rekir.” dedi.

Mamak Belediyesi olarak okulla-
r›n bir çok ihtiyaçlar›n› giderme gay-
reti içerisinde olduklar›n› ve bu alan-
da önemli hizmetler ifa ettiklerini
belirten Mamak Belediye Baflkan›
Gazi fiahin “Bölgemizdeki 130 civa-
r›nda okulumuzun temelinden çat›-
s›na kadar emek vermek isteriz.Be-
lediye Meclisimizin tavr› ve Belediye
çal›flanlar›m›zla birlikte biz 6 y›ld›r,
bölgemizdeki okullar›n bahçesindeki
bordüründen, penceresindeki k›r›l-
m›fl cam›na, kap› koluna kadar, bo-
yas›ndan, badanas›na kadar elimiz-
den geçirmeye gayret ederiz. Ama
bunu tabiiki Türk milleti ad›na, Türk
milli e¤itimi ad›na ve o anlay›fl ad›na
yap›yoruz. Çünkü burada bizim yav-
rular›m›z›n, fikri hür, vicdan› hür, ir-
fan› hür ve gelece¤e de hür bakacak
bir anlay›flla yetiflece¤ine inan›yoruz.
Öyleyse hepimiz bu konuda katk›l›
olmak durumunday›z diye de hat›r-
latmak istiyoruz.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n sekiz
derslik olarak infla ettirece¤i okulun
16 derslikli olmas› için sekiz dersli¤i
de Mamak Belediyesinin yapt›raca¤›
müjdesini veren Gazi fiahin okulun
hay›rl› u¤urlu olmas› temennisinde
bulundu.

Burada bizim yavrular›m›z›n,

fikri hür, vicdan› hür,

irfan› hür ve gelece¤e de

hür bakacak bir anlay›flla

yetiflece¤ine inan›yoruz. 

TDV

M
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D
iyanet ‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan ilki geçen y›l Ramazan ay›nda düzenlenen Dinî Yay›n-

lar Kongresinin ikincisi Ankara’da Kocatepe Camii Konferans Salonunda gerçeklefltirildi.

Sesli ve görüntülü dini yay›nc›l›¤›n çeflitli yönleriyle ele al›nd›¤› kongrenin aç›l›fl program›-

na Devlet Bakan› Prof.Dr. Beflir Atalay, Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, Diyanet 

‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu, RTÜK Baflkan› Fatih Karaca, TRT Genel Müdürü fienol Demiröz, mil-

letvekilleri ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.

Yurt içinden 48, yurt d›fl›ndan 14 bilim adam›, araflt›rmac›, resmî ve özel yay›nc›, yap›mc›, yönetmen,

rejisör gibi kat›l›mc›lar›n ifltirakiyle üç gün süren kongrenin aç›l›fl töreninde Devlet Bakanlar› Prof.Dr.

Beflir Atalay ve Mehmet Ayd›n ile Diyanet ‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›

Dinî Yay›nlar Dairesi Baflkan Vekili Dr. Ahmet Onay birer konuflma yapt›lar.

II. Uluslar Aras›
Dinî Yay›nlar Kongresi
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Prof.Dr. Mehmet Ayd›n
Devlet Bakan›

üslümanlar›n manevi, kültü-
rel  ve  inanç  yönünden  zor

günlerden geçti¤ini belirten
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bu konu-
da medyan›n önemli rolünün bu-
lundu¤unu belirterek “Bizim ma-
nevi dünyam›z, bizim kültürümüz,
bizim inanc›m›z belkide tarihte ya-
flad›¤› en zor günlerden birini, biri-
lerini, bir k›sm›n› yafl›yor. Baflka
bir flekilde söyleyecek olursak, ger-
çekten ‹slam bir din olarak, inanç
olarak, kültür olarak, bir medeni-
yet olarak çok zor günlerden geçi-
yor. Bu zor günlerin arkas›nda da
medya çok önemli bir rol oynuyor.
Bu zor günlerden ç›kman›n da
zannediyorum medyaya düflen gö-
revleri aç›s›ndan çok büyük önemi
vard›r.” dedi.

Söz ve metni bir arada birleflti-
ren, imaj yapmada, imaj üretme-
de ve imaj y›kmada görüntünün
büyük bir güç ve kaynak oldu¤unu
belirten Prof.Dr. Mehmet Ayd›n
“Görüntü; gelip geçici gibi görü-
nen ama ani etkileri son derece
önemli olan, imaj yapmada, imaj
üretmede, imaj y›kmada biz sev-
sek de sevmesek de, istesek de is-
temesek de, büyük gücü olan bir
kaynakt›r, gerçekten büyük gücü
olan bir aland›r görüntülü medya
dedi¤imiz. Bugün e¤er medya in-

san olman›n bütün sorumlulukla-
r›n›n bilinci içinde hareket ederse
-insan olman›n sorumluluklar› en
baflta etik sorumluluklard›r, ahlaki
sorumluluklard›r- hakikat peflinde
koflarsa, bar›fl› da getirebilir, dü-
zene katk› da sa¤layabilir, güvenli-
¤e katk› sa¤layabilir. Ama böyle
hareket etmezse son derece tehli-
keli bir mecraya da girebilir.” dedi.

Görüntülü mesajda yanl›fl anla-
fl›lmalara meydan vermemek, yan-
l›fl izlenimler b›rakmamak için bir
çok fleyi elden geçirmenin gerekti-
¤ini belirten Prof.Dr. Mehmet Ay-
d›n, “E¤er bu konuda ciddi bir etki
alan› meydana getirmek istiyor-
sak, terminolojinin ona göre üretil-
mesi laz›m, görüntünün ona göre
üretilmesi laz›m, oturman›n, kalk-
man›n, jestlerin, mimiklerin ona
göre yeniden düflünülmesi, yeni-
den estetik boyutlar›yla birlikte
gündeme getirilmesi laz›m.” dedi.

‹nsanlar› tedirgin edecek dinî
yay›nlar noktas›nda, bilim adamla-
r›n›n, yay›nc›lar›n ve ilgili kurumla-
r›n gerekli hassasiyeti göstermesi-
nin gerekti¤ini belirten Mehmet
Ayd›n “Bu konuda Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›m›z kadar ilgili öteki gö-
revlilerimiz de hassast›rlar, ku-
rumlar›n bafl›nda olan insanlar
hassast›rlar. Do¤rudan ilgili olan
bakan arkadafllar›m›z var, bas›n
yay›ndan sorumlu olan arkadaflla-
r›m›z var. Hepimiz bu konuda en
güzelini sunmak için do¤ruyu, ger-
çe¤i s›rf haber de¤eri var diye ihti-
lafl› konular›n önüne geçirmek için
çal›flmak durumunday›z. Güzelin
her zaman müflterisi bol olmaz.
Her fleyi bir getiriye, götürüye
ba¤layamay›z. Ciddi kültür hizmeti
sindirilmesi için zaman isteyen bir
hizmettir. Ama olmazsa olmaz bir
hizmettir. Çünkü hayat›n manas›,
onun inanç boyutundad›r, ahlak
boyutundad›r ve estetik boyutun-
dad›r. Bu üçünü birlikte götürme-
nin yolunu mutlaka bulmam›z la-
z›m.” dedi.

Prof.Dr. Beflir Atalay
Devlet Bakan›

ini yay›nlar kongresinin verimli,
bereketli  ve  hay›rl›  olmas›  dile-

¤iyle konuflmas›na bafllayan Devlet
Bakan› Prof.Dr. Beflir Atalay, bu y›l
ikincisi düzenlenen kongrenin ko-
nusunun sesli ve görüntülü dini ya-
y›nc›l›k olmas›n›n isabetle seçilmifl
bir konu oldu¤unu ifade ederek,
RTÜK ve TRT’nin de program içinde
yer almas›n›n sevindirici oldu¤unu
belirtti. 

Dini bilgi ve mesaj›n kitlelere
ulaflt›r›lmas›nda izlenecek yolun be-
lirlenmesinin çok önemli oldu¤unu
ve düzenlenen kongrenin bu an-
lamda faydal› olaca¤›n› belirten Be-
flir Atalay “Gerek matbû, bas›l› ya-
y›nlarda, gerek sesli ve görüntülü
dinî yay›nlarda temel konu dini me-
saj›n, bilginin, haberin nas›l ulaflt›r›-
laca¤›, iflin özü bu. Bunu ça¤›m›z
flartlar›nda hem öz olarak, hem fle-
kil olarak en iyi formatta nas›l su-
naca¤›z, biz bunun aray›fl› içindeyiz.
Bu toplant›lar da bu yönde at›lm›fl
ad›mlar, gösterilmifl çabalard›r.”
dedi.

Dini mesaj›n mutlaka ça¤›n ve
yaflan›lan hayat›n içinde olmas›n›n
gere¤ine iflaret eden Devlet Bakan›
Prof.Dr. Beflir Atalay insan› yaflad›-
¤› hayat›n d›fl›na tafl›yarak, orada
insana mesaj sunman›n mümkün
olamayaca¤›n› söyledi.

DM
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Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹flleri Baflkan›

rof.Dr. Ali Bardako¤lu, dinin
f›tri  bir  ihtiyaç  oldu¤unu  ve

bunun sa¤l›kl› bir flekilde karfl›lan-
mas›n›n da temel bir hedef ve görev
oldu¤unu belirterek, Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›n›n da bunun için var ol-
du¤unu söyledi. Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› mevcut oldu¤u için, din gö-
revlileri mevcut oldu¤u için toplum-
da dinin var olmad›¤›n›, toplumda
din mevcut oldu¤u için, insanlar›n
din hizmeti talebi oldu¤u için, insan-
lar›n din konusunda do¤ru bilgilen-
me ihtiyac› bulundu¤u için Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›n›n var oldu¤unu ifa-

de eden Ali Bardako¤lu, din görevli-
leri ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n da
dini talebi karfl›lama gayreti içerisin-
de oldu¤unu söyledi.

Din hizmeti ve dini bilginin alter-
natifinin olmayaca¤›n› ve bu alan›n
boflluk kabul etmeyece¤ini belirten
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, “Gerek din
hizmetinin, gerek dîni bilginin alter-
natifi yoktur. Bunlar boflluk kabul
etmezler. Bunlarda boflluk oldu¤u
vakit, yerini bütün toplumu rahats›z
eden, bizim bireysel hayat›m›z›, aile
hayat›m›z›, toplum hayat›m›z› ra-
hats›z eden, gelece¤imizi tehdit
eden sars›nt›lar, olumsuzluklar bafl
gösterir. Onun için de biz dini alan-
da hem do¤ru din hizmeti sunmaya,
hem insan›m›z› do¤ru ,sa¤l›kl› bilgi
ile ayd›nlatmaya çal›fl›yoruz. Elbette
ki bunun önemli bir parças›n› dinî

yay›nlar, sesli ve görüntülü yay›nlar
teflkil etmekte. Son iki y›lda medya-
da din konusunun daha düzeyli bir
seviyede ele al›nm›fl olmas›ndan do-
lay› memnuniyetimi ifade edeyim ve
medya kurulufllar›na ayr› ayr› teflek-
kürlerimi arz edeyim. Gerçekten de
din ifli ciddi bir ifltir.” dedi. Dinin ma-
gazin mant›¤› ve reyting kayg›s›yla
ele al›nmas›n›n toplumda derin ya-
ralar açt›¤›n› ifade eden Diyanet ‹flle-
ri Baflkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
Bunun sadece din görevlisinin imaj›-
n› zedelemedi¤ini  ayn› zamanda
toplumun umutlar›n›  da tüketti¤ini
belirterek, “Böyle oldu¤u için de bu
konuyu biz hep düzeyli biçimde, bi-
limsel düflünceyi, raysonel düflünce-
yi, uzmanl›¤› esas alarak gelifltirme-
ye ve topluma bu düzeyde bilgi sun-
maya gayret ediyoruz.” dedi.

Gerek din hizmetinin, gerek dîni bilginin alternatifi yoktur.

Bunlar boflluk kabul etmezler. Bunlarda boflluk oldu¤u vakit,

yerini bütün toplumu rahats›z eden, bizim bireysel hayat›m›z›,

aile hayat›m›z›, toplum hayat›m›z› rahats›z eden,

gelece¤imizi tehdit eden sars›nt›lar,

olumsuzluklar bafl gösterir. 

P

D

Dr. Ahmet Onay
D‹B Dini Yay›nlar Dairesi Baflkan V.

iyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n Dini
yay›nlar kongresi düzenlemek

teki amac›ndan k›saca bahseden
Dr.Ahmet Onay,  Kongrenin genel
hatlar› hakk›nda  bilgi verdi. Konuy-
la ilgili her alandan uzmanlar› bira-
raya getirmeye çal›flt›klar›n› belirten
Dr. Ahmet Onay “Kongremizde ilahi-
yat, iletiflim, felsefe, edebiyat gibi
farkl› alanlarda çal›flmalar yapan
akademisyenleri, Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulunu, TRT’yi, özel ka-
nallar›, gazeteci ve yazarlar› tebli¤ci
veya müzakereci olarak bir araya ge-
tirmeyi planlad›k.” dedi. Sesli ve gö-
rüntülü yay›nc›l›k alan›nda on ayr› ül-
kenin birikimiyle konunun tart›fl›la-

ca¤›na iflaret eden Onay, “Sadece
yurt içi ile s›n›rl› kalmay›p, Türkiye
dahil 10 ayr› ülkedeki sesli ve görün-
tülü dini yay›nc›l›k birikiminin de ay-
n› platformda paylafl›lmas›n› sa¤la-
maya çal›flt›k. Böylece 11 Eylül son-
ras› yo¤un olarak tart›flalan medya-
da Müslüman imaj› konusu da içinde
olmak üzere sesli ve görüntülü dini
yay›nc›l›k iflinin nas›l yap›ld›¤› ve na-
s›l yap›lmas› gerekti¤i konular›n›n
genifl yelpazeli bir kat›l›mla masaya
yat›r›lmas›na ve farkl› uzmanl›k
alanlar› aras›nda ileriye yönelik
uyumlu iflbirli¤i imkanlar›n›n araflt›-
r›lmas›na kap› aralayacak do¤al bir
zemini de haz›rlam›fl olduk.” dedi.
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iyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca ilki,
31 Ekim-02 Kas›m 2003 tarih-

leri aras›nda düzenlenen ve gele-
neksel hâle getirilmesi kararlaflt›r›-
lan “Dinî Yay›nlar Kongresi”nin ikin-
cisi, “Sesli ve Görüntülü Dinî Yay›n-
c›l›k” konusunu uluslar aras› nitelik-
te ele almak üzere 05-07 Kas›m
2004 tarihleri aras›nda Ankara’da
gerçeklefltirilmifltir.

Baflta RTÜK ve TRT’den olmak
üzere, yurt içinden 48, yurt d›fl›n-
dan 14 bilim adam›, araflt›rmac›,
resmî ve özel yay›nc›, yap›mc›, yö-
netmen, rejisör gibi kat›l›mc›lar›n
ifltirakiyle üç gün süreyle; Türki-
ye’de Sesli ve Görüntülü Dinî Yay›n-
c›l›¤a Genel Bak›fl, Dinî ‹çerikli Film,
Drama ve Diziler, Dinî ‹çerikli Yay›n-
lar (S›r Dizileri, Çizgi Film ve Radyo),
Sesli ve Görüntülü Medyada ‹slâm
ve Müslüman ‹maj›, 11 Eylül Sonra-
s› Amerikan Sesli, Görüntülü Med-
yas›nda Müslüman ve ‹slâm ‹maj›,
TV’de Dinî Programlar, Yurt D›fl›nda
Radyo ve Televizyonlarda Dinî Ya-
y›nlar ile Sesli ve Görüntülü Dinî Ya-
y›nlar›n Gelece¤i konular› ele al›n-
m›flt›r. II. Uluslar Aras› Dinî Yay›nlar
Kongresi sonucunda afla¤›da belir-
tilen konular karara ba¤lanm›flt›r:

1. Toplumu din konusunda ayd›n-
latma görevi, 22.06.1965 tarih
ve 633 say›l› Kanunla Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›na verilmifltir. Bu
görevin cami içi hizmetler ve ba-

s›l› yay›nlarla s›n›rl› kal›narak yü-
rütülemeyece¤i, bu konuda bafl-
ta sesli ve görüntülü yay›n vas›-
talar› olmak üzere bütün kitle
iletiflim araçlar›ndan yararlan›l-
mas› gerekti¤i kaç›n›lmazd›r.
Toplumun din konusundaki bek-
lentilerine sa¤l›kl› cevap verebil-
mek amac›yla sesli ve görüntülü
yay›nlarla günümüz flartlar›nda
en üst seviyede din hizmeti veri-
lebilmesi için ülkemizin bilim ve
sanat çevreleri ve ilgili di¤er ku-
rumlarla ifl birli¤i yap›larak gü-
nümüz insan›n›n ihtiyaçlar›na
gere¤i gibi cevap verecek ça¤-
dafl ve etkin bir yay›n politikas›
belirlenmelidir. Bu amaçla, ifl
birli¤i öngörülen ilgililerle belirli
aral›klarla istiflare ve çal›flma
toplant›lar› düzenlenmelidir.

2. Sesli ve görüntülü yay›nlarda
din; içinde yaflad›¤›m›z toplumu
ortak idealler etraf›nda birleflti-
ren, aile yap›s›n› koruyan, toplu-
mu huzura götüren yönüyle ele
al›nmal›d›r. Dinin bireysel yönü-
nün yan› s›ra toplumsal ve ev-
rensel yönünün de vurgulanma-
s›na önem verilmelidir. Bu yap›-
l›rken didaktik anlat›ma dayal›
programlar yerine, hayat›n için-
de ve tabiî ak›fl›nda var olan din,
günümüz insan›na hitap edecek
seviyede bir dil ve üslûpla,
Kur’an-› Kerim ve Sahih Sünneti
esas alan, tarihî ve kültürel de-

¤erlerimizi kucaklayan, millî bir-
lik ve beraberli¤imizi sa¤layan
bir anlay›flla ifllenmelidir.

3. Sesli ve görüntülü dinî yay›nlar-
da, ülkemizin ilâhiyat, iletiflim
ve sanat alanlar›ndaki birikimi
ile TRT ve özel kanallar›n dene-
yimleri bir araya getirilerek,
yurt içi ve yurt d›fl›ndaki vatan-
dafllar›m›za yönelik uygun yay›n
politikalar› belirlenmelidir. Bu
yap›l›rken, telif haklar› hususun-
da da gereken hassasiyet göste-
rilmelidir.

4. Çeflitli televizyon kanallar›nda
dinî ve bilimsel temellere dayan-
mayan, üzerinde toplumsal ka-
bul oluflmam›fl birtak›m ihtilâfl›
dinî konular içeren tart›flma
programlar›na yer verilmesi, söz
konusu programlar›n genellikle
ehil olmayan kiflilerle yap›lmas›
toplum üzerinde faydadan çok
zarar verici sonuçlar do¤urmak-
tad›r. Bunun önlenebilmesi için
Türkiye’nin ilâhiyat birikimi ile
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n tec-
rübelerinden yararlan›lmas› ve
ifl birli¤ine gidilmesi zorunluluk
arz etmektedir.

5. Sesli ve görüntülü yay›nc›l›¤›n s›-
n›r tan›maz gücü, dünyay› küre-
sel bir köy hâline getirmifltir. Bu
itibarla yap›lacak dinî yay›nlarda
di¤er din ve kültürlerin göz ard›
edilmemesi, dinlerin bir yar›fl
ortam›na çekilmemesi, bir dinîn

SONUÇ
B‹LD‹RGES‹

D
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Gündem

hakikatlerini anlat›rken baflka
bir dini kötüleme yoluna gidil-
memesi önem arz etmektedir.
Din konusunda bilgi verirken
imaj, reklâm, propaganda ve
benzeri vas›talarla taraftar
edinme yollar›na baflvurulma-
mal›d›r.

6. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, yar›m
yüzy›ldan beri Dinî ve Ahlâkî Mu-
sahabeler, ‹nanç Dünyas› ve Di-
yanet Saati gibi programlarla
TRT ile iflbirli¤i içerisinde hare-
ket etmekte, haz›rlam›fl oldu¤u
sesli ve görüntülü eserlerle di¤er
yay›n kurulufllar›na hizmet sun-
maktad›r. Ancak 1997 y›l›nda Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile TRT
Genel Müdürlü¤ü aras›nda imza-
lanan ve bugün için yetersiz olan
protokol, günümüz ihtiyaçlar›
göz önünde bulundurularak ye-
niden haz›rlanmal›; ayr›ca Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›nca daha et-
kin bir dinî yay›n hizmeti verile-
bilmesi amac›yla müstakil bir te-
levizyon kanal› tahsisi için altyap›
çal›flmalar›na bafllanmal›d›r.

7. Y›llardan beri Hollywood filmleri-
nin büyük bir k›sm›nda din
adamlar› sayg›n, kültürlü ve uz-
laflt›r›c› bir tiplemeyle karfl›m›za
ç›karken Türk sinemas›nda ka-
ba, gerici, yobaz, hurafelerle
örülmüfl, toplumun ahlâkî ve es-
tetik de¤erlerini hiçe sayan bir
din adam› imaj›n›n oluflturulma-
s›, toplumda sayg› duyulan ima-
j›n›n afl›nd›r›lmas›na yol açmak-
ta; dolay›s›yla din adam›na karfl›
tak›n›lacak tavr›n dine de olum-
suz yaklaflmaya dönüflmesine
sebep olmaktad›r. Bu itibarla
Millî Mücadele konulu filmlerde,
din adamlar›n›n düflmanla iflbirli-
¤i yapan vatan haini insanlar ola-
rak gösterilmesi, baz› bölgeleri-
mizde yaflanan kad›n›n ezilmiflli-
¤i, törelerden kaynaklanan birta-
k›m trajik durumlar›n ‹slâm’›n
gere¤iymifl gibi filmlerde yans›-
t›lmas›; dinin, ça¤dafll›¤›n karfl›t›

bir sunumla verilip din adamlar›-
n›n da bilim ve sanata karfl› ç›-
kan, gerici, yobaz, üfürükçü ola-
rak takdimi asla kabul edilemez.

8. Bundan sonra yap›lacak filmler-
de, zihinlerde mevcut kötü ima-
j›n silinerek, din adam›n›n top-
lumla bar›fl›k, hayat›n her safha-
s›nda halkla iç içe olan, onlar›n
sorunlar›yla yak›ndan ilgilenen;
bilgili, görgülü, kültürlü ve say-
g›n, sosyo-kültürel ve sosyo-psi-
kolojik yard›m hizmetlerindeki
fonksiyonel kiflili¤i gözler önüne
serilmeli, dinî mesajlar daima
ça¤›n, yaflad›¤›m›z tabiî hayat›n
içinden olmal›d›r. Bu itibarla din
görevlisini do¤ru bir flekilde fil-
me aktaracak senaristlerin, ca-
mi eksenli din hizmetleri gibi
araflt›rmalardan haberdar ol-
mas› ve kendilerinin de bu ko-
nuda yeterli gözlemler yapmas›
gerekmektedir.

9. 11 Eylül 2001’de ABD’de mey-
dana gelen ve herkesi derinden

etkileyen terör olaylar›n›n ard›n-
dan, baflta ABD ve AB ülkeleri
olmak üzere bütün dünya ka-
muoyunda ‹slâm ve Müslüman
imaj›na dönük y›prat›c› propa-
gandalar devam etmektedir.
Hatta bu propagandalar bat›da
“‹slâm korkusu” (Islam phobia)
denilen bir durumu ortaya ç›kar-
m›flt›r. Yap›lacak yay›nlarda sa-
dece din konusunda do¤ru bilgi-
ler verilmekle yetinilmemeli, söz
konusu durumu ortaya ç›karan
yanl›fl bilgiler tashih edilerek
olumsuz imaj›n ortadan kald›r›l-
mas›na çal›fl›lmal›d›r. Bu amaçla
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, çeflitli
kurum ve kurulufllar›n deste¤ini
de yan›na alarak dünya kamu-
oyunda oluflturulmak istenen bu
olumsuz imaj› düzeltmek; ‹s-
lâm’›n evrensel mesaj›n› tarih-
ten süzülüp gelen kültürel de-
¤erlerini yeni bir biçimde sun-
mak amac›yla müflterek çal›fl-
malara öncülük etmelidir.
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10. Sesli ve görüntülü dinî yay›nc›-
l›k alan›nda günümüz insan›n›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lay›c› nitelikte
ve estetik de¤eri yüksek eser-
lerin üretilebilmesi amac›yla
de¤iflik ‹letiflim Fakültelerinde
‹slâm ve din adam› imgesi vb.
konulu çal›flmalara yer verilme-
si sa¤lanmal›, dinî film senar-
yolar› dal›nda yar›flmalar dü-
zenlenmeli, bu yar›flmalar so-
nucunda ödüller verilmeli, ka-
zanan projelerin filme aktar›la-
bilmesi için gerekli finansman
temin edilmeli, periyodik olarak
ulusal ve uluslar aras› dinî film
festivalleri düzenlenmeli, bu
flekilde din konulu sinema film-
leri için zengin bir materyal el-
de edilme yoluna gidilmelidir.
Bu hususta TRT ve Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› iflbirli¤i içinde ol-
mal›d›r.

11. Dinî senaryolarda büyük ölçüde
kötülüklerin yerine iyiliklerin
vurgulanmas› pedagojik aç›dan

daha uygun olacakt›r. Didaktik
anlat›mlar filmi s›k›c› hâle geti-
rece¤inden, gündelik hayat›n
çeflitli alanlar› konu edinilerek
filme zenginlik kazand›r›lmal›-
d›r. Böylece bu filmlerdeki tek-
düzelik, sosyal hayattan kopuk-
luk ve izlenme s›k›c›l›¤› büyük öl-
çüde giderilmifl olacakt›r.

12. Son y›llarda ilgi gösterilen ve ço-
¤unlukla gerçek hayattan kesit-
lerin s›ra d›fl› öykülerle anlat›ld›-
¤› s›r dizileri; yer yer dinî ilkeleri
göz ard› eden pasif dindarl›k an-
lay›fl›n› beraberinde getirmekte-
dir. Bu diziler, insanlar› mucize,
keramet gibi beklentilere sok-
makta, Sünnetullah dedi¤imiz
kurallar›n geçerli oldu¤u bir
dünyan›n d›fl›nda ola¤anüstü te-
sadüflere flartland›rmaktad›r.
Bu dizilerin yap›mc›lar›, yukar›-
daki hususlar› göz önünde bu-
lundurmal›; fliddet içerikli ve ür-
kütücü söylem ve sahnelere yer
vermemeli, büyük ölçüde çocuk

ve ailenin ›slah›na yönelik e¤itici-
ö¤retici mesajlar vermeye özen
göstermelidir.

13. Çocuklara ve genifl kitlelere et-
kisi göz önünde bulunduruldu-
¤unda, çizgi filmlerin dinî ya-
y›nc›l›kta a¤›rl›kl› bir yeri oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. Önemli ko-
nular›n basit çizimlerle, düflük
bütçelerle ve özensizce ele al›n-
mas› beklenen tesirin oluflma-
mas› sonucunu do¤urmakta-
d›r. Bu itibarla Dinî konular içe-
ren çizgi filmlere ayr› bir özen
gösterilmeli, bu tür filmlerde
kalite daima standartlar›n üs-
tünde tutulmal›d›r. Bu ifle gö-
nül vermifl özel televizyon ku-
rulufllar›n›n yan›nda, baflta TRT
olmak üzere, RTÜK, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ve Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› ile devletin di¤er ku-
rumlar›n›n kaliteli çizgi film
üretimine destek vermeleri bu
alanda daha güzel ürünlerin or-
taya ç›kmas›n› sa¤layacakt›r.
Bu amaçla ortak bir üretim
merkezi kurulmas› için gerekli
çal›flmalar bafllat›lmal›d›r.

14. Ça¤›m›zda her geçen gün inter-
net kullan›m›n›n artt›¤› görül-
mektedir. Bu da dinî yay›nc›l›k
aç›s›ndan konu üzerinde hassa-
siyetle durulmas›n› gerektir-
mektedir. Bu sebeple Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›n›n mevcut web
sitesi, baflta muhteva olmak
üzere içerik, tasar›m, ses, gö-
rüntü ve efekt bak›m›ndan zen-
ginlefltirilmeli; ayr›ca sitenin,
Arapça ve bat› dilleri versiyonu
da yay›nlanmal›d›r.

15. Yerel radyo ve televizyonlar›n da
sesli ve görüntülü dinî yay›nc›l›k
alan›nda önemli hizmetler yap-
t›¤› bilinmektedir. Ancak bu ku-
rulufllar›n dini konularla ilgili ola-
rak daha nitelikli yay›n hizmeti
sunabilmeleri için Müftülüklerle
ve ‹lâhiyat Fakülteleriyle iflbirli¤i
yapmalar› kaç›n›lmazd›r. TDV
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Makale

Marconi taraf›ndan icat edildi¤i kabul edi-
len radyo yay›nc›l›¤›n›n tarihi ülkemizde
1927 y›l›na kadar uzan›yor. Bu tarihlerde
Ankara ve ‹stanbul radyosunun kurulu-
flundan sonra ‹zmir, Erzurum ve Diyarba-
k›r’da radyo istasyonlar› kurulmufltur.
1964’te TRT’nin teflekkülü ile birlikte rad-
yo yay›nc›l›¤› önemli statü ve imkânlar el-
de etmifltir.

Ülkemizde ilk TV yay›n› 1968 y›l›nda
bafllam›flt›r. Radyoda dinî yay›nc›l›¤›n bafl-
lamas› 1950’li y›llara dayan›yor. Radyo-
nun Anadolu’da yayg›nlaflt›¤› bu dönem-
de “Din ve Ahlâk Sohbeti” ad› alt›nda ya-
y›nlanan programlarda; Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› yetkililerinin yan› s›ra o döne-
min baz› ayd›nlar›n›n da programlarda
konuflmac› olarak yer ald›klar› görülmek-
tedir. A. Rag›p Akyavafl, Kemal Edip
Kürkçüo¤lu, M. Âs›m Köksal, M. fievki Öz-
men radyoda dinî programlar yapan mefl-
hurlard›r. ‹ftar programlar›nda Kur’an-›
Kerim okuyucusu olarak Haf›z fierafettin
Yard›medici en çok bilinen isimlerdendir.
Mevlit yay›nlar›n›n genellikle Ankara-Hac›-
bayram Camiinden naklen verilmesi bu
y›llarda mutat hâle gelmifltir. ‹stiklâl Har-
bi günlerini yaflam›fl olan yafll› Ankaral›lar,
bu mevlit programlar›n› izlerken harp y›l-
lar›n› da hat›rl›yorlard›.

1961 y›l›ndan itibaren Haf›z Kâni Ka-
raca, cuma sabahlar› radyoda okunan
Kur’an-› Kerimlerin en tan›nm›fl ismi ol-
mufltur. Okunan aflr-› fleriflerin, Türkçe
mealleri de verilmeye bafllanm›flt›r. Din ve
Ahlâk Konuflmalar›, bu dönemde Dr. Lütfi
Do¤an, Mehmet Oruç, M. Sadettin Evrin
gibi Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› üst düzey
yetkililerince yap›lmaktad›r. Bu dönemde
Polis Radyosu, Meteorolojinin Sesi Radyo-
su ve Mamak Muhabere Okulu Radyosu

gibi kurum radyolar› da bölgesel çapta
radyo yay›n› yapmaktad›r.

1962-64 y›llar› aras›nda Ankara Rad-
yosunda sabahlar› 06.30-07.30 saatleri
aras›nda yay›nlanan “Ocak Bafl›” progra-
m›nda köylülere yönelik yap›lan konuflma-
larda ziraat ve hayvanc›l›kla ilgili sohbetle-
rin dinî mesajlarla ve ‹slâm dininin çal›flma
ahlâk›na yönelik aç›klamalarla yap›lmas›,
çiftçiler taraf›ndan memnuniyetle karfl›-
lanm›fl ve genifl bir halk kesimi bu prog-
ramlar› izlemifltir. Ziraat, tevekkül, hayvan
haklar›, orman ve a¤aç sevgisi, koruyucu
sa¤l›k bilgisi, temizlik vb. konular Ocak Ba-
fl› program›n›n belirgin bafll›klar› içinde yer
almaktayd›.

Ayn› y›llarda hacla ilgili belgesel ve ya-
r› belgesel filmlerin ‹slâm ülkelerinde gös-
terildi¤i müflahede edilmektedir. Hacca
giden baz› gazeteciler hat›ralar›n› resimli
olarak gazetelerde tefrika etmektedir. Ço-
¤u M›s›rl› filmcilerin çektikleri yar› belgesel
türünden filmler, hac sonras›nda ‹slâm
dünyas›nda yayg›nlaflmakta; özel ve s›n›rl›
say›da ziyaretçilerin oluflturduklar› seyirci-
ler, evlerde hac filmleri izlemektedir.

1965’te ç›kar›lan 633 say›l› Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› Kurulufl ve Görevleri Hak-
k›ndaki Kanunda, toplumu din konusunda
ayd›nlatma görev ve sorumlulu¤u Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›na verilmifl, TRT kurumu
kendi yasas›nda bu konuda âmir bir hü-
küm bulunmad›¤› gerekçesiyle Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› ile düzenli bir iflbirli¤i ve efl-
güdüm içinde olmam›fl; Baflkanl›k ve ‹lâhi-
yat Fakültesi camias›ndan popüler kifliler-
le program yapma benimsenen bir uygu-
lama olmufltur. Özellikle dinî / f›khî konu-
larda verilen fetva türü aç›klamalar, za-
man zaman Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din
‹flleri Yüksek Kuruluna da soru olarak so-
rulmaya bafllanm›flt›r. Bu tür farkl›l›klar›n
halk›m›z›n zihninde kar›fl›kl›klara yol açt›¤›,

hatta halk aras›nda yo¤un tart›flmalar ç›k-
t›¤› malumdur. Zaman zaman da Baflkan-
l›kça aç›klamalar yap›larak yanl›fl yorumla-
r›n giderilmesine çal›fl›lm›flt›r.

Di¤er taraftan yeni teknik imkânlar
araflt›r›lm›flt›r. 1969-70 y›llar›nda Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›nca bir radyo istasyo-
nu kurulmak üzere istiflare ve fizibilite
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Yay›nc›lar ve tek-
nik elemanlar düzeyinde gerçeklefltirilen
çal›flmalarda kanunun hukukî boyutu da
araflt›r›lm›flt›r. 1971 y›l›nda Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›nca bir matbaa kurulmas› için
proje ve fizibilite çal›flmalar› yap›lm›fl, an-
cak her iki çal›flmadan da sonuç al›nama-
m›flt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca sesli ya-
y›nlar konusunda ilk çal›flma; Kur’an-› Ke-
rim’den baz› k›sa surelerden oluflan bir
plâk ç›kar›lmas›d›r. 1973 y›l›nda ç›kar›lan
böyle bir plâkta yer alan surelerin mealle-
ri de Baflkanl›¤›n yay›n› olan mealden ikti-
bas edilip, ekinde bir broflür fleklinde veril-
mifltir. Kasetlerin henüz yayg›nlaflmad›¤›
bu dönemde plâk türü sesli yay›nlar›n halk
aras›nda yayg›n oldu¤u ve fiyatlar›n›n da
ucuz oldu¤u söylenmektedir.

1990’l› y›llarda radyo yay›nlar›na ilgi
yeniden artm›flt›r. ‹fl hayat›n›n yo¤un orta-
m›ndan radyo ve kaset dinleyerek zihnen
de olsa bir parça rahatlamak arzusu bu il-
giyi beslemifltir. Özellikle ev han›mlar› ve
araç sürücüleri radyoya büyük bir ilgi gös-
termektedir. Bu süreçte radyoculu¤un
bütün Anadolu’da yayg›nlaflt›¤›, özel radyo
istasyonlar›n›n yeni bir yay›n tarz› ile dinle-
yicilerle iletiflim kurarak yerel ortamda ge-
nifl kitlelere yöneldi¤i bilinmektedir.

Özellikle gündüz saatlerinde radyo ya-
y›nlar› yo¤unlukla dinlenmektedir. Eski
dönemlerde k›raat türü derslere ayr› bir
önem verildi¤i, bu tür k›raatleri dinleme-
nin yayg›n e¤itim türü olarak belirli bir hiz-

Ülkemizde Sesli ve Görüntülü
Dinî Yay›nc›l›¤›n K›sa Tarihçesi

SESL‹ YAYINCILIK

‹brahim URAL
Din ‹flleri Yüksek Kurulu Bafluzman›
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met ifa etti¤i hat›rlanacak olursa bugün,
radyo dinleyicilerinin büyük bir k›sm›n›n,
önemli eserlerin spikerlerce belirli saatler-
de okunmas› tarz›ndaki programlara yer
verilmesi talepleri anlaml› olmaktad›r.

Di¤er taraftan sadece belirli say›da
kifli ve topluluklar›n izleyebildi¤i konfe-
ranslar›n, radyolarda canl› yay›n olarak
veya banttan verilip dinleyicilere ulaflt›r›l-
mas›, özellikle ö¤renci ve ayd›nlarca arzu
edilen bir program türü olarak de¤erlen-
dirilmelidir. 

1870’li y›llarda foto¤rafç›l›¤›n Osmanl› ül-
kesinin büyük flehirlerinde kendini hisset-
tirmeye bafllamas›yla birlikte görüntülü
yay›nc›l›¤›n bafllad›¤› kabul edilebilir. Klâsik
dönemlerdeki minyatür sanat›n›n yerini
art›k foto¤raf ve resim sanat› alm›flt›r.
Müzeci Osman Hamdi, Hoca Ali R›za ve di-
¤erleri bu dönemin en ünlü ressamlar›n-
dand›r. Sessiz sineman›n XX. asr›n ilk y›lla-
r›nda, Bat› Avrupa ülkelerinde yayg›nlafl-
mas›ndan sonra ülkemizde 1914 y›l›nda
Harbiye Nezaretine ba¤l› olarak belgesel
nitelikli film çekimi bafllam›flt›r. Fuat Uzk›-
nay bu dönemin ünlü film çekimcisidir.
Ayastafanos an›t› ve Alman imparatoru-
nun ‹stanbul’u ziyaretiyle ilgili olarak çeki-
len görüntüler, bu dönemin en eski gö-
rüntülü yay›nlar›ndand›r.

Film ve sinema türü yap›mlar ülkemiz-
de 1930’lu y›llarda geliflmeye bafllam›flt›r.
1940’l› y›llarda M›s›r filmleri ‹slâm dünya-
s›n›n çeflitli ülkelerinde yayg›nlaflm›fl, ülke-
mizde de ayn› y›llarda; özellikle ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir gibi büyük flehirlerde ilgiy-
le izlenmifltir. Bestekâr Sadettin Kaynak,
M›s›r filmlerine uygun fon müzi¤i haz›rla-
m›flt›r. 1952-53 y›llar›nda Ankara ve ‹stan-
bul’da gösterilen “‹slâm’›n Do¤uflu” adl›
film, mesaj› ve tekni¤i itibar›yla önemli bir
hamleydi ve halk›n büyük ilgisiyle karfl›lafl-
m›flt›. 1961 y›l›nda yerli filmcilerimizce çe-
kilen ve Agâh Hün’ün baflrolünü oynad›¤›
“Hz. Ömer’in Adaleti” adl› film de büyük
bir ra¤bete mazhar olmufltur. 1960’l› y›l-
larda ülkemizde gösterilen “On Emir”,
“Hz. Lût’un Gazab›”, “Benhur”, “Sparta-
kus” gibi filmler, haftalarca gösterimde
kalan yabanc› kaynakl› dinî filmler olarak
sözü edilmesi gereken yap›mlardand›r.

Filmde senaryo yazarl›¤›n›n ve rejisör-
lü¤ün öne ç›kmas›yla birlikte ülkemizde
de kiflisel giriflimlerin 1970’ten itibaren
bafllad›¤› görülmektedir. Bu süreçte Mu-
harrem Gürses, Yücel Çakmakl›, Üstün
‹nanç vb. yönetmenler, dinî mesajl› e¤itici
nitelikte filmler yapm›fllard›r. Bu dönem,
ayn› zamanda televizyonun yayg›nlaflmaya
bafllad›¤› bir dönemdir. Filmciler, sinema
filmleri yerine TV filmcili¤ine de yönelmifl-
lerdir. Videonun yayg›nlaflt›¤› 1980-90’l›
y›llarda, Bat› Avrupa’da yaflayan Türk gur-
betçilerinin dinî filmlere yo¤un ilgi göster-
dikleri bilinmektedir.

1979 y›l›nda ülkemizde gösterime gi-
ren ve hâlâ ilgiyle izlenen “Ça¤r›” adl› film,
‹slâmî mesaj içeren filmler aras›ndaki öne-
mini korumaktad›r. Arap as›ll› yönetmen
Mustafa Akkad’›n uzun süren çal›flmalar›
sonucunda ünlü aktörlerle çekilmifltir.
Mustafa Akkad’›n ‹slâm tarihi ile ilgili di-
¤er filmleri araflt›r›lmal› ve uygun görülen-
ler Türk sesiycisiyle buluflturulmal›d›r.

1990’l› y›llardan itibaren Mesut Uça-
kan, ‹brahim Tabako¤lu ve di¤er genç yö-
netmenler, dinî nitelikli yeni ürünler orta-
ya koymufllard›r. Raif Cilâsun’un baz› ro-
manlar› da bu dönemde sinema filmi ola-
rak çekilmifltir (O¤lum Osman, K›z›m Ay-
fle). Yine bu y›llar, ‹stanbul Sinema Ensti-
tüsünün de faaliyete geçti¤i y›llard›r.

1987 y›l›nda her y›l bütçeye belirli bir
tahsisat konularak Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›n›n e¤itici ve ö¤retici nitelikli filmler
yapmas› imkân› sa¤lanm›flt›r. 1988-94
y›llar› aras›nda Baflkanl›kta sesli ve gö-
rüntülü yay›nlarla ilgili müdürlü¤ün he-
nüz kurulmad›¤› bir dönemde, Derleme
ve Yay›n fiubesi Müdürlü¤ünce yo¤un bir
haz›rl›k ve üretim süreci yaflanm›flt›r.
TRT televizyonunda “Diyanet Saati” adl›
program›n bafllamas›yla birlikte Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›n›n görüntülü yay›nlarla
ilgili faaliyetleri yo¤unlaflm›fl, bununla
alâkal› komisyonlar teflekkül ettirilmifltir.
Bu komisyonlar, Din ‹flleri Yüksek Kuru-
lunun ilgili komisyonu ile de teflrik-i me-
sai içinde olmufltur.

‹lk defa 1974 y›l›nda K›br›s Bar›fl Ha-
rekât›nda flehit olan askerlerimizin ruh-
lar›na ithaf edilmek üzere TV’de canl›
olarak verilen mevlit yay›n›n›n ilgi ve tak-
dirle karfl›lanmas›ndan sonra, iftar prog-
ramlar›n›n ve kandil geceleri okunan

mevlitlerin TRT televizyonundan canl›
olarak verildi¤i, ard›ndan 1980’den itiba-
ren “‹nanç Dünyas›” program›n›n TRT’de
uzun soluklu bir program olarak yay›n-
land›¤› bilinmektedir. Bu süreçte TRT’de
dinî yay›nlar müstakil bir müdürlük ola-
rak teflkilâtland›r›lm›flt›r. 1981 y›l›nda
Ankara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesinde
gerçeklefltirilen Din E¤itimi Seminerinde,
TRT’deki dinî yay›nlar da tart›fl›lm›flt›r.
1990’dan sonra özel televizyonlar›n faali-
yete geçmesiyle birlikte ço¤u televizyon
kanallar›nda özellikle ilâhiyatç› akademis-
yenlerin kat›ld›klar› dinî programlar ya-
y›nlanmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Yay›n Matbaac›-
l›k ve Ticaret ‹flletmesinin binas›nda haz›r-
lanan stüdyo, 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›n-
da sesli yay›nlar için önemli bir imkân sa¤-
lam›flt›r. 1996 y›l›nda ise Vakf›n Genel
Merkezinde ça¤dafl araçlarla donan›ml›
bir prodüksiyon merkezi kurulmufl ve hâ-
len hizmet vermeye devam etmektedir.

Önümüzdeki süreçte sesli ve görüntü-
lü yay›nlar alan›nda gerçeklefltirilmesi ge-
reken konulardan biri, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› ve TRT’nin hukukî mevzuat›nda
gerekli de¤iflikliklerin yap›l›p, TRT radyo ve
televizyonlar›nda yay›nlanacak dinî prog-
ramlar›n Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile müfl-
tereken haz›rlanmas›n›n hukukî bir statü-
ye kavuflturulmas›d›r.

Radyo ve televizyon programlar›n›n
muhteva ve türleri konusunda da çeflitli
alternatifler denenmelidir. ‹kili söylefli ve
panel türü programlar›n yan›nda, ‹slâm
büyüklerinin örnek hayat hikâyeleri ve
mücadelelerini yans›tan k›sa metrajl› film
ve belgesellere yer verilmelidir. Japonlar›n
y›llar önce gerçeklefltirdikleri “‹pek Yo-
lu”nun bir benzeri, meselâ “Baharat Yolu”
ülkemizin yönetmenleri taraf›ndan çekil-
melidir.

Görüntülü yay›nc›l›k, son dönemde
bilgisayar teknolojisinin geliflmesiyle yeni
imkânlara kavuflmufltur. Meselâ CD,
VCD, DVD bunlardand›r. Ancak görüntü-
lü yay›n teknolojilerinin, özellikle çocukla-
r›n baz› kabiliyetleri üzerinde (soyutla-
ma, imgelem, hayal gücü, karfl›laflt›rma
vb.) olumsuz etki yapt›¤› da bilim adam-
lar› taraf›ndan ileri sürülmektedir. Ça¤›-
m›z›n e¤itimcileri, bu sorun karfl›s›nda
yeni aray›fl içindedir.

GÖRÜNTÜLÜ YAYINCILIK

TDV



24 Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

Faaliyet

ürkiye Diyanet Vakf›; Kad›n Çal›flma Grubu 2004-2005 y›l›
faaliyet dönemine, Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda
düzenledi¤i bir törenle bafllad›.

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Çal›flma Grubunun yeni
dönemde kad›nlar ve genç k›zlar›m›za yönelik sosyal,
kültürel, dinî, millî ve e¤itim alan›nda gerçeklefltirece¤i
faaliyetler hakk›nda bilgi verilen törene Devlet Bakan›
Güldal Akflit, Diyanet ‹flleri Baflkan› ve Vakf›m›z Mütevelli
Heyeti Baflkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, milletvekilleri ve
kalabal›k bir topluluk kat›ld›.

Törende Devlet Bakan› Güldal Akflit, Diyanet ‹flleri Baflkan›
Ali Bardako¤lu ve Ayfle Sucu birer konuflma yapt›lar.

Türkiye Diyanet Vakf›

Kad›n Çal›flma Grubu
Yeni Faaliyet Dönemine Bafllad›

T
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Güldal Akflit
Devlet Bakan›

Devlet Bakan› olarak kad›nlar-
dan, çocuklardan, özürlüler-

den, yafll›lardan ve aileden sorumlu
oldu¤unu ifade ederek konuflmas›-
na bafllayan Devlet Bakan› Güldal
Akflit, bu kesimlerin devletin deste-
¤i ve korumas›na ihtiyac› oldu¤unu
belirterek “Taktir edersiniz ki bu
kesimler toplumda belli s›k›nt›lar›
olan, devletin deste¤ine ve yard›-
m›na ihtiyaç duyan, dini ve milli
hasletleremizin gere¤i olarak bizim
toplumca önem verdi¤imiz ve ver-
memiz gereken alanlard›r.” dedi.

Kad›nlar›n e¤itimi konusuna de-
¤inen  Güldal Akflit, e¤itimin temel
bir insanl›k hakk› oldu¤una vurgu
yaparak, “Hepinizin takdir edece¤i
gibi ülkemizde kad›nlar›m›z aç›s›n-
dan en çok üzerinde durdu¤umuz
konu e¤itimdir. E¤itim; kad›nlar›n
kalk›nma sürecine tam kat›l›mlar›
için gerekli olan bilgi ve öz güven
gibi insan kaynaklar›n› gelifltirmele-
ri için de bir araçt›r. Ayr›ca e¤itim
temel bir insanl›k hakk› olup, eflit-
lik, kalk›nma ve bar›fl›n sa¤lanmas›
ve sürdürülebilmesi için de son de-
rece gereklidir.” dedi.

Ülkemizdeki okullaflma oran›n›n
gün geçtikçe yükseldi¤ine dikkat
çeken Devlet Bakan› Güldal Akflit,
bu geliflmenin k›z çocuklar›nda da
olmas›n›n sevindirici oldu¤unu be-

lirterek “Ülkemizde 2000-2001 y›l›
e¤itim-ö¤retim y›l›nda k›z çocukla-
r›m›z›n ilkö¤retimde net okullaflma
oran› % 87.8’e yükselmifltir. Erkek
çocuklar› için bu oran % 93.6’d›r.
K›z çocuklar›n›n okullaflma oran›n-
daki art›fl, ilkö¤retimde oldu¤u gi-
bi, bunun kadar bariz olmasa da
ortaö¤renim, fakülte ve yüksek
okullarda da yans›mas›n› bulmufl-
tur.” dedi.

Ülkemizdeki kad›nlar›n bir k›s-
m›n›n okur-yazar olmad›¤›n› ve bu-
nun önemli bir problem oldu¤unu
belirten Güldal Akflit “Ülkemizde
halen 5 kad›ndan biri maalesef
okur-yazar de¤ildir. Hepimiz biliyo-
ruz ki kad›n›n e¤itim seviyesinin
yükselmesi, kad›n›n do¤urganl›¤›n-
dan, sahip oldu¤u çocuk say›s›na, ifl
hayat›nda yer almas›ndan, gelir dü-
zeyinin artmas›na kadar bir dizi
göstergesi de olumlu yönde etkile-
mektedir.” dedi.

Kad›nlar›n e¤itimleri, bilgi ve
beceri sahibi olmalar› konusunda
yürütülen çal›flmalar›n kamu ku-
rum ve kurulufllar› ile yerel yöne-
timlerin, sivil toplum kurulufllar›-
n›n beraberce, iflbirli¤i halinde yü-
rütülmesinin zorunlu oldu¤una
vurgu yapan Güldal Akflit, Türkiye
Diyanet Vakf›’n›n bu alanda yürüt-
tü¤ü faaliyetlerin önemli oldu¤unu
belirterek, “Türkiye Diyanet Vakf›
bu güne kadar yurtiçi ve yurtd›fl›n-
da say›s›z büyük hizmetler gerçek-
lefltirmifl bir organizasyondur. Tür-
kiye Diyanet Vakf›’n›n bundan son-
ra da özellikle bakanl›¤›m›n görev
alan›na giren kad›nlar, çocuklar,
özürlüler ve yafll›larla ilgili olarak
önemli çal›flmalar yapaca¤›na can›
gönülden inan›yorum. Avrupa ül-
kelerinde benzer uygulamalar› ol-
du¤u gibi, Türkiye Diyanet Vak-
f›’n›n özürlüler için bir rehabilitas-
yon merkezi infla etmesini bekledi-
¤imi de ilk kez burada dillendirmek
istiyorum ve konuyu tüm ilgilileri-
mizin de¤erlendirmesine sunuyo-
rum.” dedi.

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹flleri Baflkan›

İslam dininin temelde sevgi üzeri-
ne kuruldu¤unu belirterek konufl-

mas›na bafllayan Diyanet ‹flleri Bafl-
kan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Müte-
velli Heyeti Baflkan› Prof.Dr. Ali Bar-
dako¤lu, “Dinimiz temelde sevgi
üzerine oturur. Bunun özünde Al-
lah’› sevmek vard›r. Allah sevgisinin
belki de en güzel tecelli flekli insan›n
yine yarat›ld›¤› için yaratandan dola-
y› insan› sevmesidir. Sevgi ve bilgi
paylafl›ld›kça zenginleflir. Türkiye Di-
yanet Vakf› Kad›n Çal›flma Grubu-
nun seminer faaliyetleri, bilginin
paylafl›m›, di¤er kurs, e¤itim, dikifl,
nak›fl ve insanlar› meslek sahibi et-
me faaliyetleri de, insani sevginin
çok aç›k örnekleri. Bu aç›dan her za-
man oldu¤u gibi, yine han›mefendi-
leri; bu kad›n çal›flma grubunun ça-
l›flkan üyelerini ayr› ayr› kutluyo-
rum.” dedi.

Ülkemizde kad›n haklar› ve kad›-
n›n sosyal statüsü aç›s›ndan önem-
li mesafelerin al›nd›¤›na vurgu ya-
pan Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, ancak
‹slam co¤rafyas›n›n bu konuda so-
runsuz olmad›¤›n› belirtti. Bu so-
runlar›n kökeninde ‹slam dininin ol-
mad›¤›n› da sözlerine ekleyen
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu “Ancak he-
men ifade edelim, bu sorunlar›n
kökünde, temelinde hiç bir zaman
‹slam dini yoktur. ‹slam dininin
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Faaliyet

özünde hiç bir zaman insan haklar›,
kad›n haklar› sorunu olmaz. Çünkü
insan›, kad›n›yla, erke¤iyle müker-
rem, sayg›de¤er, sayg›n ve de¤erli
yaratan Yüce Allah’t›r. ‹slam mede-
niyetinin gerçek mimarlar› da ka-
d›nlard›r. Bir tak›m giderilebilir so-
runlar varsa, o sorunlar elbetteki
kültürden, gelenekten, co¤rafya-
dan, yanl›fl e¤itimden ve baflka za-
aflardan, eksikliklerden kaynaklan-
maktad›r. Bizim görevimiz bunlar›
kayna¤›nda mücadele ederek ku-
rutmak ve yüce dinimizin ve Pey-
gamber Efendimizin Veda Hutbe-
sinde çizdi¤i hedeflerin gerçeklefl-
mesine hepimiz omuz vermek zo-
runday›z. Bu bak›mdan ben Kad›n
Çal›ma Grubumuzun çal›flkan üye-
lerinin yaln›z olmad›¤›n›, Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› teflkilat›n›n ve di¤er
bütün sivil kurulufllar›n yürekleriy-

le, dualar›yla ve her imkanlar›yla
kendileriyle birlikte oldu¤unu bura-
da aç›kça ifade etmekten büyük
mutluluk duyar›m.” dedi.

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu kad›n
haklar› konusunda çal›flmalar yap-
t›klar›n› belirterek, “Biz Diyanet ‹flle-
ri Baflkanl›¤› olarak kad›n haklar› ko-
nusunda, kad›n›n e¤itimi konusun-
da, kad›na cinsiyet ayr›mc›l›¤› yap›l-
mamas› ve kad›n›n e¤itiminin önün-
deki engellerin afl›lmas› konusunda
üzerimize düfleni yapmaya çal›fl›yo-
ruz, daha da yapaca¤›z. Gerçekten
de bir yerde bir hak ihlali varsa, bir
yerde bir ay›r›mc›l›k varsa, bir yerde
bir engelleme varsa bizim bunu el
birli¤i ile gidermemiz, insanlar› e¤it-
memiz, onlara yol göstermemiz ve
dinimizin rahmet ve sevgi mesaj›n›
en ücra köfleye kadar ulaflt›rmam›z
gerekiyor.” dedi.

‹slam dininin özünde 

hiç bir zaman

insan haklar›,

kad›n haklar›

sorunu olmaz.

Çünkü insan›,

kad›n›yla,

erke¤iyle mükerrem, 

sayg›de¤er, sayg›n ve 

de¤erli yaratan

Yüce Allah’t›r. 
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Ayfle Sucu

Türkiye Diyanet Vakf› kad›n çal›fl-
ma grubunun yapt›¤› faaliyetler

hakk›nda bilgi vererek konuflmas›na
bafllayan Ayfle Sucu, dini ve kültürel
miras›m›za yönelmeyi ve bu miras›,

karfl›laflt›¤›m›z problemlerin ›fl›¤›nda
yeniden okuma ve de¤erlendirmeyi
gerektiren bir faktörün bulundu¤u-
nu belirterek “‹lk olarak, yerel kültür
ve örflerden kaynaklanan bir çok
problem, dinin öz kaynaklar›n›n buy-
ruklar›ym›fl gibi yans›t›lmaktad›r. Bu
durum, dini; yol gösterici, huzura ve
bar›fla erdirici haliyle insanlara tafl›-
mak isteyen bizlerin önündeki güç-
lükleri daha da art›rmaktad›r. hem
de yaflan›lanlarla dinin anlatt›klar›
aras›ndaki iliflkiyi yeniden irdeleme
ad›na, temel kaynaklara yeniden yö-
nelmeyi zorunlu k›lmaktad›r. ‹kinci
olarak, günümüzde görsel olan›n
öne ç›kar›ld›¤› ve gayb›n anlams›zlafl-
t›r›ld›¤›, dinin metaya dönüfltürüldü-
¤ü bir düflünce ve yaflam formunun
öne ç›kar›ld›¤›, dinin sadece güncel
olan› dikkate alarak tüketildi¤i bir
felsefe ve yaflam tarz› propaganda
edilmektedir. Bu durum, sadece
güncel olan› tüketmeye karfl›, dini
ebedi formlar›yla insanlara yeniden
sunman›n gere¤ine inanarak da di-
nin ana kaynaklar›n› yeniden okuma-
y› ve hayat›m›zda anlaml› k›lman›n
peflinde olmay› gerektirmektedir.”
dedi.

Günümüzde ‹slam co¤rafyas›n›n
hak ihlallerinin yafland›¤› bir bölge
olarak an›ld›¤›na dikkat çeken Ayfle
Sucu, “Bugün müslüman co¤rafya-
y› tan›mlarken kulland›¤›m›z söz-
cükler çat›flma, istikrars›zl›k, eko-
nomik olarak geri kalm›fll›k, d›fla

ba¤›ml›l›k, güven yoksunlu¤u, in-
san haklar› ihlalleri gibi olumsuz bir
çerçeveyi doldurmaktad›r. Teori ve
uygulama aras›ndaki bu çeliflkinin,
teorik olarak fikir üretmenin yan›n-
da, aktif olarak elimizden geleni
yapma konusunda hepimize büyük
sorumluluk alanlar› açt›¤› kanaatin-
deyiz.” dedi.

Toplum içindeki etkinlik alanlar›
gittikçe artan kad›nlara düflen gö-
revlere de iflaret eden Ayfle Sucu,
“Bu flartlar alt›nda bugünün kad›n-
lar›na düflen görev, y›llard›r kendile-
rine biçilen elbiselere s›¤mak yeri-
ne, kendilerine uygun elbiseleri dik-
mek olacakt›r. Kad›n›n ailede, iflte,
okulda üstlendi¤i misyona ek ola-
rak, yeni roller bu aflamada öne ç›-
kacak, kad›nlar›m›z›n toplumda ön-
cü olma, toplumu yönlendirme mis-
yonu belirginleflecektir. Bu misyon
ve rol çerçevesinde toplumumuzun
kad›nlar›, hem geleneksel rollerini
devam ettirme hem de yeni öncü
roller üstlenme gücündedirler. On-
lar› bu ‘zor yokufl’a talip k›lan, önü-
müzde katedilmesi gereken uzun
bir yolun varoldu¤u gerçe¤idir; bu
‘zor yokufl’u ç›kma cesaretini bize
veren ise sahip oldu¤umuz dini ve
kültürel mirast›r. Bütün bunlara
ra¤men, toplumumuzda kad›n-
lar›m›zdan beklenen ölçüde bir ön-
cülü¤ün görülememesi ise ‘oyalay›c›
gündelik’ kültüre yönelme ve kolaya
kaç›fl›n sonucudur.” dedi. TDV
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Ziyaret

B ir rahmet ve merhamet ay› ola-
rak an›lan Ramazan ay› içerisin-

de Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, Vakf›m›z yöneticileri ve
beraberindeki heyetle birlikte Ata-
türk Çocuk Yuvas›’na bir ziyaret dü-
zenledi.

Ziyaret esnas›nda çocuklarla tek
tek ilgilenen Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
annesiz ve babas›z çocuklar›n toplu-
ma birer emanet oldu¤una vurgu
yaparak, bu çocuklarla ilgilenmenin
hem bir sorumluluk, hem de büyük
bir sevap oldu¤unu söyledi.

Çocuk yuvas›n› ziyaret etmele-
rindeki amaçtan bahseden Prof.Dr.
Ali Bardako¤lu “Ramazan ay›; ni-
metlerin kadir ve k›ymetini bilme ay›
ve onun fark›nda olma ay›, onu pay-
laflma ay›. Biz hem Ramazan ay›n›n

bu güzelli¤ini, hem de Cumhuriyet
Bayram›n›n sevincini bir araya geti-
rerek, çocuklar›m›z› ziyaret edelim,
dikkati onlar›n üzerine çekelim iste-
dik.” dedi.

‹slam dininin kimsesiz ve yetim-
ler konusunda çok hassas oldu¤unu
belirten Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
“Peygamber Efendimiz “Yetimi hi-
maye eden kimse, ben ve o cennet-
te komfluyuz.” diyor. Biz asl›nda mil-
let olabileceksek bütün fertlerinin
bir birini sevmesi halinde, bir birimi-

zin derdiyle dertlenme halinde mil-
let olabiliriz. Bu itibarla Ramazan ay›
ve bu milli bayramlar, mutlu günler
asl›nda bence de en çok hat›rlanma-
s› gereken kesimler olarak çocuklar›-
m›zla yaflanacak mutluluklard›r. Ço-
cuklar›m›z, yetimlerimiz, kimsesizle-
rimiz, hastalar›m›z, hapishanede
olanlar; onlar› hat›rlamadan, onlar›n
gönlünü almadan, bayramlar› kutla-
mak, sevinçleri paylaflmak mümkün
de¤ildir. Bu itibarla biz, hem Rama-
zan, hem Cumhuriyet Bayram› vesi-
lesiyle sizin bu güzel hizmetlerinizi
yerinde görmek, çocuklar›m›z›n gü-
ler yüzünü görmek istedik. Tabii
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n getirdi¤i
küçük hediyeler de asl›nda an›lmaya
de¤meyecek kadar ikinci derece
önemli fleylerdir. As›l önemli olan in-

“Yetimi Himaye Eden Kimse,
Ben ve o Cennette Komfluyuz”

Hadis-i fierif
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sanlara güler yüz gösterebilmektir.
‹nsani yarg›n›n birinci merhalesi
gönlümüzü açmak, sözümüzü aç-
mak, kalbimizi açmak, güler yüz
gösterebilmektir.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkan› ve Türkiye
Diyanet Vakf› Baflkan› Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, bu tür yerleri toplumun
her kesiminden insan›n ziyaret et-
mesinin gerekti¤ini ve bunun millet
olman›n bir gere¤i oldu¤unu belirte-
rek, “Mali yard›m ikinci derecede
önemlidir. Burada inflallah teflkilat›-
m›z, daire baflkanlar›m›z, ilgili arka-
dafllarla birlikte bu ziyaretle biz de
toplumumuzun bir bak›ma bu in-
sanlar› hat›rlamas› gerekti¤ini, bu-
ralar› u¤rak yeri yapmas› gerekti¤i-
ni, sadece buralar› de¤il, hastanele-
ri, hapishaneleri ve bütün toplumun
her kesimini bizim görmemiz ve gö-
zetmemiz, ancak bu sayede millet
olabilece¤imizin fark›na varmam›z
gerekiyor. Yoksa, tok ac›n halinden
anlamazsa, zengin fakirin halinden
anlamazsa, aile s›cakl›¤›n› yaflayan
insanlar yetimlerin halinden anla-
mazsa millet olamay›z, millet olma
özelli¤imizi zay›flat›r›z. Onun için
ben de size çok teflekkür ediyorum,
arkadafllar›ma teflekkür ediyorum,
Türkiye Diyanet Vakf›n›n yetkililerine
teflekkür ediyorum. Bu anlaml› gün-
de böyle güzel bir jestte bulundular.

Gönlümüz arzu ediyor ki bütün yer-
lerimizi, yurtlar›m›z›, yetiflme yurtla-
r›m›z› ziyaret edebilelim. Halk›m›z›n,
zenginlerimizin ilgisini oralara çeke-
bilelim.” dedi.

Toplumun emaneti olan yetimle-
rin ihtiyaçlar›n›n giderilmesi nokta-
s›nda gerekli hassasiyetin gösteril-
mesi gerekti¤ini ifade eden Prof.Dr.
Ali Bardako¤lu, “Tabii bu çocuklar
bizlere toplumun emaneti, annesi
ve babas› olmayan insanlar, yetimler
bize daha büyük bir emanet olarak
b›rak›lm›flt›r. Toplum olarak onlar›n
e¤itimini, sa¤l›¤›n›, bütün ihtiyaçla-
r›n› karfl›lamak zorunday›z. Onda ak-

sakl›k olursa, hepimiz sorumlu olu-
ruz. Dinimizin farz› kifaye gördü¤ü
fleylerden biri de budur. Bir bak›ma
küçük çocuklar aileleri için emanet-
tir. Ama yetimler bütün topluma
emanettir, biz öyle düflünüyoruz. Bu
anlay›flla da onlara ulaflmak istiyo-
ruz.” dedi.

Atatürk Çocuk Yuvas› Müdürü
Ramazan Akbulut da yapt›¤› konufl-
mada çocuk yuvas›n›n tarihi ve fiziki
yap›s› hakk›nda bilgi vererek, Diya-
net ‹flleri Baflkan› Prof.Dr. Ali Barda-
ko¤lu’nun ziyaretini anlaml› ve
önemli buldu¤unu belirtti. Çocuk
yuvas›nda 0-18 yafl aras› genellikle
annesiz, babas›z veya hem annesiz,
hem babas›z durumda olan, korun-
maya ve bak›ma muhtaç 298 çocuk
bar›nd›¤›na iflaret eden Ramazan
Akbulut, bu çocuklar›n, sa¤l›k, e¤i-
tim ve sosyal bütün ihtiyaçlar›n›n
karfl›land›¤›n› söyledi.

Ziyaret esnas›nda Türkiye Diya-
net Vakf› taraf›ndan al›nan bayram-
l›klar yuvada bar›nan çocuklara da¤›-
t›ld›. Yurt müdürünün talebi üzerine
yuvan›n kampüsünde bulunan C
Blok’a Türkiye Diyanet Vakf› taraf›n-
dan günefl enerjisi sistemi kuruldu.
Ayr›ca Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› tara-
f›ndan yurdun kütüphanesine kon-
ulmak üzere çeflitli kitaplar hediye
edildi. TDV
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Bakü fiehitlik Camii - Azerbaycan
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Ahmet UZUNO⁄LU

TDV Denetim Kurulu Baflkan›

M A K A L E

BAKÜ fiEH‹TL‹K CAM‹‹

25 Haziran 2004 tarihli Sabah

Gazetesinde “Baküdeki Bayrak”

bafll›kl› Bakü fiehitlik Camii hakk›nda Yavuz

Donat’›n bir yaz›s› ç›kt›. Metni, haber bülteninin

bu say›s›na da aynen al›nan bu yaz› üzerine,

benden, Bakü fiehitlik Camii hakk›nda bir yaz›

istendi. Bu istek üzerine bu yaz›y› yazd›m.
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Bakü flehrinin hakim tepelerinden birinde, Mil-

li Meclis Binas›n›n hemen karfl›s›nda, içinde daha

çok zeytin a¤açlar›n›n bulundu¤u büyük ve güzel

bir park vard›r.

Bu park›n Milli Meclise yak›n olan k›sm›, Da¤l›k

karaba¤da Ermenilerle savafl›rken flehit olan as-

kerler için “fiehitlik” olarak ayr›lm›flt›r.

Bu flehitli¤e “fiEH‹TLER HIYÂBÂNI” ad› veril-

mifltir. H›yaban farsça, cadde demektir. fiehitler

H›yaban›, flehitler caddesi demek oluyor.

Karaba¤ flehitlerinin hat›ras›n› yadetmek üzere,

fiehitler H›yâbân›nda bir cami infla edilmesi fikri, o

zaman Bakü’de Din ‹flleri Müflaviri olarak görev ya-

pan Abdülkadir Sezgin taraf›ndan ortaya at›lm›fl ve

zaman›n Cumhurbaflkan› Ebülfeyz Elçibey’e teklif

edilmifltir.

Bu teklifin Elçibey taraf›ndan kabul edilmesi

üzerine, Bakü Belediyesi taraf›ndan cami için arsa

tahsis edilmifltir.

Bunun üzerine o zamanki Türkiye Diyanet Vak-

f› Mütevelli Heyeti, Bakü fiehitli¤ine bir cami infla

karar› ald›.

fiehitlik Camii, Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan

Azerbaycan’da (biri Nahç›van’da olmak üzere) infla

edilen 8 camiden biri ve en güzelidir.

Vak›f bu camileri bir yan kuruluflu olan Gintafl

G›da, ‹nflaat Neflriyat ve Turizm Anonim fiirketine

infla ettirmifltir.

fiehitlik Camiinin inflaas›na Vak›f Mütevelli He-

yetince karar verildi¤i zaman, müteahhit olarak

seçilen G‹NTAfi A.fi.nin Yönetim Kurulu Baflkan› ve

Genel Müdürü idim.

Bu sebeple baflta fiehitlik Camii olmak üzere

Vakf›m›zca Azerbaycan’da infla edilen camilerin

projeden itibaren, ruhsat al›nmas› ve inflaat›n yü-

rütülmesi dahil bütün iflleri ile meflgul olmak bana

nasip oldu.

Her biri bizden sonra gelecek nesillere b›raka-

bilece¤imiz birer abide niteli¤inde olan bu camile-

rin inflaat›na eme¤im geçti¤i için kendimi bahtiyar

hissediyorum.

Yabanc› bir ülkede inflaat yapman›n bir çok zor-

luklar› vard›r. Komünist idareden henüz ç›km›fl bir

ülke olan Azerbaycan’da inflaat yapmak çok zordu.

Zira çimento, demir ve kereste gibi inflaat malze-

melerinden birini bulsak di¤erini bulam›yorduk.

70 y›l ateist bir rejimin yönetiminde kalm›fl

Türk ve Müslüman bir ülkede, ülkemiz ad›na ma-

bet infla etmenin heyecan› ile bütün zorluklar› afl-

t›k ve abide eserleri tamamlay›p hizmete aç›lmas›-

n› sa¤lad›k.

fiimdi fiehitlik Camiinin infla hikayesini k›saca

anlatal›m:

fiehitlik Camiinin klasik Osmanl› mimari üslu-

bunda olmas›n› arzu ettik ve Mimar Sinan Üniver-

sitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyelerinden

Doç.Dr. Yüksek Mimar Ayd›n Yüksel’e bir proje ha-

z›rlatt›k. Bu projeyi Bakü Belediyesinde görevli

Azeri mimarlar kabul etmek istemediler. Sebebi,

projenin klasik Osmanl› mimari üslubunda olmas›

idi. Onlara göre Osmanl› cami mimarisi, Bizans›n

kilise mimarisinin taklidi idi, O mimarlar gerçek

Türk mimarisi, Azeri mimarisidir dediler. Mimarl›k

fakültelerinde Osmanl› mimarisi onlara böyle anla-

t›lm›fl.

Doç.Dr. Ayd›n Yüksel onlara, 16. as›r Mimar Si-

nan üslubunun taklit de¤il, orijinal Türk mimarisi

oldu¤unu anlatmaya çal›flt› ise de onlar kabul et-

mek istemediler.

Neticede proje konusunda talimat›n› almak

üzere Cumhurbaflkan› Elçibey’in huzuruna ç›kt›k

ve durumu anlatt›k, bizim haz›rlatt›¤›m›z projeyi

gösterdik. Elçibey bizi dinledikten sonra aynen

flöyle dedi: “Kardafl›m, oraya öyle bir cami yap›n ki

bize hep ‹stanbul’u hat›rlats›n”. Bu talimat üzerine

Doç.Dr. Ayd›n Yüksel’in projesini uygulamaya bafl-

lad›k.

1993 y›l›n›n Temmuz ay›nda caminin temeli

at›ld›. Temel at›l›rken merasim yap›lmad›. Cami ile

birlikte, flehitler çeflmesi, flad›rvan, imam bürosu,

kad›n-erkek tuvalet va abdest alma mahalleri de

infla edildi. Böylece fiehitlik Camii Elçibey’in istedi-

¤i flekilde infla edilmifl oldu.

Caminin abide niteli¤inde olmas› için duvarlar›

Bakü tafl› ile kaplanm›fl, iki minaresi de yine Bakü

tafl›ndan yap›lm›flt›r.

fiehitlik cami ile birlikte 4 caminin daha inflaat›-

na baflland›. Bunlar, Bakü-Karaçukur, ‹lahiyat Fa-
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kültesi, Kusar ve Yevlak camileridir. Bu camilerin

de abide niteli¤inde olmas› için, duvarlar› ve mina-

releri Bakü tafl›ndan yap›lm›flt›r. Bunun için fiehit-

lik Camii flantiyesine bir tafl iflleme atölyesi kurul-

mufl ve 5 cami için ihtiyaç duyulan tafllar bu atöl-

yede haz›rlan›p yerine monte edilmifltir.

Ayn› flekilde Aflkabat yak›nlar›ndaki K›pçak oba-

s›nda infla etti¤imiz Türkmenbafl› Camii’nin d›fl

cephe kaplama ve minare tafllar› da Bakü’deki

atölyede imal edelip Türkmenistan’a t›rlarla gön-

derilmifltir.

fiehitlik Camii’nin mihrap, kap› ve pencere sö-

veleri, son cemaat mahalli kemer ve sütunlar›, fla-

d›rvan ve flehitler çeflmesi beyaz mermerden yap›l-

m›flt›r. Bu ifllerde kullan›lan mermerlerin tamam›

Türkiye’de haz›rlan›p yerine monte edilmifltir.

Minber, vaaz kürsüsü, kündekari kap›lar ve

pencere do¤ramalar› da mefle malzemeden Türki-

ye’de imal edilip yerine monte edilmifltir.

Hat ve tezyinat iflleri Türk ve Azeri sanatkarla-

r›n›n müflterek çal›flmalar› ile yap›lm›flt›r. Müzey-

yen pencereler (nevzenler) ise Azeri ustalar tara-

f›ndan fieki flehrindeki atölyede geleneksel Azeri

sanat› üslubunda yap›lm›flt›r.

O zamanki Mütevelli Heyeti kararlar›na göre,

Bakü’nün merkezindeki fiehriyar Park›n›n ortas›na

büyük bir cami yap›lacakt›. Bu caminin projeleri ile

maketleri de haz›rlanm›flt›. Bu sebeple fiehitlik Ca-

mii için daha küçük proje seçilmiflti. Zaten tahsis

edilen yer daha büyük bir cami inflaat›na müsait

de¤ildi. Daha sonra yap›lan de¤erlendirmeler so-

nunda fiehriyar Park›na yap›lacak camiden vazgeç-

ilmifltir.

Bugünkü fiehitlik Camii küçük bir cami olmakla

birlikte Cuma ve bayram namazlar› için etraf›nda-

ki bofl alanlar 3000 kiflilik cemaat›n namaz k›lma-

s›na müsait durumdad›r.

fiehitlik Camii klasik Osmanl› mimari üslubunda

infla edilmifl güzel ve zarif bir camidir. Bu durumu

gazeteci yazar Yavuz Donat da yukar›da sözü edilen

yaz›s›nda dile getirmektedir. Bu hali ile fiehitlik Camii

Vakf›m›z ve ülkemiz için yüz ak› bir abide eserdir.

fiehitlik Camii asl›nda Azeri flehitlerinin hat›ra-

s›n› yadetmek üzere Vakf›m›zca infla edilmiflti.

Türk fiehitli¤inin de fiehitlik Camii’nin hemen yan›-

na yap›lmas› ile fiehitlik Camii ayr› bir mana kazan-

m›flt›r. Caminin k›ble taraf›na infla etti¤imiz fiehit-

ler Çeflmesi de klasik Osmanl› üslubunda yap›lm›fl

güzel ve manal› bir eserdir. Bu çeflmenin hakl› ol-

mayan baz› sebepler ileri sürülerek Bakü Belediye-

since y›kt›r›lmas› üzücü ve talihsiz bir olayd›r. Bu

çeflmenin ayn›s›n›n yeniden yap›lmas› gerekir.

Çünkü Belediye çeflmeyi y›karken, baflka bir yere

yenisini yapmaya söz vermifltir.

Caminin yak›n›nda bulunan eskiden kalma,

“Datl› Kafesi” ad› verilen kafeterya binas›n›n yerine

Vakf›m›zca bir kültür merkezi infla edilecekti. Bakü

Din ‹flleri Müflavirli¤imiz de bu kültür merkezinde

faaliyet gösterecekti. Fakat buna imkan buluna-

mad›.

Bakü Din ‹flleri Müflavirli¤imiz halen fiehitlik Ca-

mii imam bürosunda faaliyetini sürdürmektedir.

Bakü fiehitlik Camii’nin minare kaidesine Türki-

ye ve Azeri lehçeleri ile olmak üzer iki kitabe yaz›l-

m›flt›. Türkiye lehçesi ile yaz›lan kitabenin metni

flöyledir.

fiEH‹TL‹K CAM‹‹

Bu cami Azerbaycan topraklar›n› savunur-
ken flehid olup bu civarda yatan kahraman as-
kerlerin aziz hat›ralar›n› yaflatmak üzere Türk
Halk› ad›na Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan
infla ettirilmifltir.

fiehidlik Camii Anadolu Türklerinin Azer-
baycanl› kardefllerine bir hediyesidir.

Ahmet Uzuno¤lu’nun yönetiminde cami-
nin projesi Dr. Mimar Ayd›n Yüksel, uygula-
mal› ‹nflaat Mühendesi Hikmet Türk taraf›n-
dan yap›lm›flt›r.

Müteahhit : G‹NTAfi A.fi.’dir.

‹badete Aç›l›fl Tarihi : 28 Haziran 1996 Cuma günü

Bültenin bundan sonraki say›s›nda Bakü’deki
Türk flehitli¤i anlat›lacakt›r. TDV
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Seminer

Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹flleri Baflkan›
Türkiye Diyanet Vakf›

Mütevelli Heyeti Baflkan›

D ine ve hayra hizmet etmenin
büyük bir fleref ve bahtiyarl›k

oldu¤unu belirterek konuflmas›na
bafllayan Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
“‹nsan›n istemesiyle elde edeme-
yece¤i büyük bir fleref var omuzu-
muzda. O da dinine hizmet etmek,
hem de hay›r hizmetini omuzla-
mak. Bunu Türkiye Diyanet Vakf›
yar›m asra yaklaflan bir zaman dili-
minde yap›yor. Türkiye’nin ba¤r›n-
da, Türk dünyas›nda, Balkanlarda,
Avrupa’da bunu flerefle, onurla,
gayet ehliyetle, liyakatle götürü-
yor. Bunda elbette Vakf›n kurucu-
lar› baflta olmak üzere, flimdiye ka-
dar eme¤i geçenlerin himmetleri
baflta olmak üzere herkesin pay›

var. Aram›zdan ahirete irtihal
edenlere Allah rahmet eylesin. Ge-
riye b›rakt›¤› bu güzel salih amel-
lerle onlar› me’cur ve meflkur eyle-
sin.” dedi.

Diyanet Vakf›n›n yapt›¤› faali-
yetlerle kamuoyuna maloldu¤unu
belirten Ali Bardako¤lu “Diyanet
Vakf›; sahibi bu millet olan bir va-
k›f. Milletin benimsedi¤i, ba¤r›na
bast›¤› ve Türkiye’nin en büyük ha-
y›r kuruluflu haline getirdi¤i bir va-
k›f. T›pk› diyanet hizmetleri gibi,
din hizmetleri gibi üzerinde hiç bir
lekenin olmamas› gerekti¤i, leke
oldu¤u vakitte bütün insanlar› de-
rin bir üzüntüye, karamsarl›¤a sev-
ketti¤i bir hizmet alan›. Onun için

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI

Hizmet ‹çi

E¤itim

Semineri

Vakf›m›z taraf›ndan, Türk vergi sistemi, Vak›f-

lar ile ilgili mevzuat ve muhasebe uygulama-

lar›nda yap›lan son de¤ifliklikler, Yeni Türk Li-

ras›na geçifl konular›nda, Vak›f flube temsilci-

lerini bilgilendirmek, flubelerin problemlerini

tespit etmek ve çözüme kavuflturmak amac›y-

la, Vak›f flube temsilcilerine yönelik bir hafta

süreyle hizmet içi e¤itim semineri düzenlendi.

Seminerin aç›l›fl›nda Vakf›m›z Mütevelli He-

yeti II. Baflkan› Lütfi fientürk ile Vakf›m›z Ge-

nel Müdürü A.‹hsan Sar›mert birer konuflma

yapt›lar. Vak›f temsilcilerine verilen bir ye-

mekte de, Diyanet ‹flleri Baflkan› ve Vakf›m›z

Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof.Dr. Ali Barda-

ko¤lu Vakf›m›z flube temsilcilerine hitaben bir

konuflma yapt›. 
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hepimiz Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
hizmetlerinde oldu¤u gibi, Diyanet
Vakf›’n›n hizmetlerinde de azami
titizli¤i göstermek zorunday›z. ‹çi-
mizden her hangi birimizin küçük
bir ihmali, bütün Türkiye Diyanet
Vakf› camias›n›, bütün bu güzel
hizmetleri an›nda gölgeleyebiliyor,
lekeleyebiliyor. Bu bak›mdan hepi-
nizden ben flahsen ayr› ayr› bu ti-
tizli¤i göstermenizi, herkesin gözü-
nün, kula¤›n›n üzerinizde oldu¤u-
nu, milletin verdi¤i paralar›n nere-
ye gitti¤i konusundaki murakebesi
veya herkesin murakebesinin üze-
rimizde oldu¤unu aç›kça biliyorsu-
nuz. Bu titizlikle çal›flmam›z gere-
kiyor. O bak›mdan bu hizmet içi
e¤itim kursunun ve bu istiflarele-
rin, karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflinin
mutlaka faydal› olaca¤›na inan›yo-
rum.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n gerek
yurt içinde, gerekse yurt d›fl›nda
yürüttü¤ü hizmetlerin önemli ol-
du¤unu ve bu ifle gönül verenlerin
gerekli hassasiyeti göstermeleri
gerekti¤ine vurgu yapan Ali Barda-
ko¤lu “Hiç bir arkadafl›m›z›n yorul-
mas›na raz› de¤iliz. Ama yorulan
arkadafl›n da art›k bu kofluyu b›-
rakmas› ve yorulmayan genç, he-
yecanl› arkadafllarla -yafl olarak

genç de¤il, azim olarak, irade ola-
rak, gayret, mefkure olarak genç-
yola devam etmemiz gerekiyor.
Çünkü yapmam›z gereken büyük
ifller var, hizmetler var. Sadece
Türkiye de¤il, Türk dünyas›, Bal-
kanlar, Bat› hepimizden büyük hiz-
metler bekliyor. Biz de öne ç›k›p,
bu yükün, bu sorumlulu¤un alt›na
girmifliz. Bu bak›mdan siz hepiniz
ayr› ayr› önemlisiniz. Her birinizin
güzel amelleriyle bu hizmetler olu-
yor. Onun hepimiz idraki içindeyiz.
Ama bu konuda titizli¤i elden b›-
rakmamak gerekiyor. Özellikle ma-
li konularda; Vak›f mal›n›n kullan›-
m› konusunda azami titizlik istiyo-
ruz. Biz merkezde, Vak›f mal›n›n
son kurufluna kadar Vakf›n amac›-
na uygun bir flekilde, bu milletin
bize emanet etti¤i gayeye uygun
flekilde harcanmas› için gereken ti-
tizli¤i gösteriyoruz. Siz de bunu ya-
z›flmalardan farkediyorsunuzdur.
Ayn› flekilde il müftüsü, ilçe müftü-
sü arkadafllar›m›zdan da benzeri
hassasiyeti bekliyoruz. Üçüncü
grup olarak sizlerden de bu konu-
da azami titizli¤i bekliyoruz.” dedi.

Vak›f mal›n› kullan›rken herke-
sin çok hassas davranmas› gerekti-
¤ini belirten Prof.Dr. Ali Bardako¤-
lu, “Lütfen Hz. Ömer’in adaletinde

ve menak›b›nda oldu¤u gibi Vak›f
mal›n› kullan›rken ayr›, kendi mal›-
n›z› kullan›rken ayr› davran›n. ‹fl
kendi hesab›n›za geldi¤i vakit, he-
men vak›f mal›ndan elimizi çeke-
lim. Vak›f mal›, asl›nda, vak›f hiz-
met alan› bereketli bir hizmet ala-
n›, ama vak›f mal› gerçekten bere-
ketsiz bir mald›r. Biz r›zk›m›z› on-
dan temin ediyoruz. Bu eme¤imi-
zin karfl›l›¤›d›r. Ama vak›f mal›n›n
korunmas›nda hepinizden azami
titizlik istiyoruz. Bu bizim sorumlu-
lu¤umuzdur, dini sorumlulu¤u-
muzdur. Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
itibar› için buna ihtiyaç var.” dedi.

Cami d›fl›ndaki insanlara ulafl-
mak için gayret göstermenin gerek-
lili¤ini vurgulayan ve bu iflin önemi-
ne iflaret eden Prof.Dr. Ali Barda-
ko¤lu, “Hem merkezde, hem taflra-
da, hem illerde, hem ilçelerde bizim
azami gayreti göstermemiz laz›m.
Hizmetlerimizi giderek art›rmam›z
laz›m. Yeni nesillere, gençlere, cami-
lerde ulaflamad›¤›m›z flah›slara siz
ulaflacaks›n›z. Bizim yay›nlar›m›z›n,
görsel, iflitsel yay›nlar›m›z›n, matbu
yay›nlar›m›z›n artmas› laz›m ve ca-
mide ulaflamad›¤›m›z insanlara
ulaflmak bizim boynumuzun borcu-
dur, bizim üzerimizde bir vebaldir.
Bunu da sizlerle yapaca¤›z.” dedi.
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Seminer

Lütfi fientürk
Mütevelli Heyeti II. Baflkan›

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n 1975 y›-
l›nda kuruldu¤unu ifade ederek

konuflmas›na bafllayan Lütfi fien-
türk, 30 y›l gibi k›sa bir zaman içeri-
sinde Türkiye Diyanet Vakf›’n›n bü-
yük bir kurulufl haline geldi¤ini, sos-
yal alandan kültürel alana, hayri hiz-
metlerden, e¤itim hizmetlerine ka-
dar her alanda önemli faaliyetlere
imza att›¤›n› belirtti.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kurulufl
aflamas› ve o dönemde çekilen s›k›n-
t›lara ve imkans›zl›klara de¤inen
Lütfi fientürk, 30 y›l sonra Türkiye
Diyanet Vakf›’n›n önemli bir konuma
geldi¤ini ve bu süreç içerisinde bü-
yük hizmetlere imza att›¤›n› söyledi.

Her kurulufl gibi Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n da zaman zaman elefltirile-
re tabi tutuldu¤unu belirten Lütfi
fientürk, “Elefltirilere aç›¤›z, ancak
Türkiye Diyanet Vakf›n›n kamuoyun-
da yeteri kadar anlat›lmad›¤›n›n da
fark›nday›m. Bizler yapt›¤›m›z hiz-
metlerin reklam›n›, propagandas›n›
yapm›yoruz. Bizim için öncelikli olan
hizmetin ifas›; reklam ve propagan-
dadan uzak durmay› tercih ediyoruz.
Ancak Türkiye Diyanet Vakf›n› bulun-
du¤unuz bölgelerde sizler temsil
edeceksiniz. Sizler Vakf›n d›fla dönük
yüzüsünüz, birer aynas›n›z. Davran›fl-
lar›n›z, ifl ahlak›n›z, Vakf›m›z ad›na ya-
paca¤›n›z harcamalar›n›z noktas›nda
gerekli hassasiyeti göstermelisiniz,

zaten bu konularda gerekli titizli¤i
gösterdi¤inizden eminim.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n yurtd›-
fl›na götürdü¤ü hizmetlerden bah-
seden Lütfi fientürk, “Bugün yurtd›-
fl›nda soydafl ve dindafllar›m›za yö-
nelik olarak e¤itim, kültür, sosyal ve
dini alanlarda hizmetler götürüyo-
ruz. Özelillekle e¤itim alan›nda bü-
yük faaliyetler gerçeklefltirdik. Bildi-
¤iniz gibi baz› ülkelerde ilahiyat fa-
külteleri açt›k. Her y›l oradan ö¤ren-
cileri buraya getiriyor, bir y›l ülke-
mizde e¤itime tabi tutuyor ve ülke-
lerinde açt›¤›m›z okullar›nda e¤itim-
lerine devam ettiriyoruz. Baz› ülke-
lerde da imam-hatip liseleri, kolejler
açt›k. Yine bu ülkelerde camiler infla
ederek ibadete açt›k. Bu hizmetler
ülkemiz ad›na yap›lan önemli faali-
yetlerdir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n yurt
içinde de önemli hizmetler gerçek-
lefltirdi¤ini belirten Lütfi fientürk
“Her alanda Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›m›za destek vermek amac›yla ku-
rulan Vakf›m›z, e¤itim merkezleri-
nin aç›lmas› ve onlar›n desteklenme-
sinden, camilerin inflas›, Kur’an
kurslar›n›n infla edilmesi, müftülük
sitelerinin yap›m›n›n gerçeklefltirile-
rek Baflkanl›¤›n emrine tahsis edil-
mesine kadar, e¤itim, kültür, dini ve
sosyal alanlarda çok önemli hizmet-
ler gerçeklefltirmifltir. Hepiniz bu
hizmetleri yak›ndan biliyorsunuz. Bu
hizmetlerin daha da artarak devam
etmesi için gerekli hassasiyeti ve
gayreti göstermenizi istiyorum. Bu

güne kadar gerçeklefltirilen bu
önemli hizmetler sizlerin fedakâra-
ne gayretleri neticesinde olmufltur.
Bu güne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›-
m›z ile el ele gönül gönüle önemli
hizmetlere imza ataca¤›z.” dedi.

Vak›f kavram›ndan söz eden ve
vakf›n ne anlama geldi¤ini hat›rla-
tan Lütfi fientürk, “De¤erli arkadafl-
lar, bir vak›f kuruluflunda hizmet
yapt›¤›m›z› unutmamal›y›z. Hem de
nas›l bir vak›f bu; Din hizmetine des-
tek veren bir vak›f. Daha do¤rusu
bir yönüyle din hizmeti gören bir va-
k›f; bunu müstakil de¤il de Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› ile ortaklafla yap›-
yor. Çünkü Türkiye’de din hizmetle-
ri Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na veril-
mifltir. Onun için Baflkanl›k bu hiz-
metlerinin büyük bir k›sm›n›, hele
parasal yönünü bu Vak›f kanal›yla
yerine getirmektedir. Bu önemli bir
hizmettir. Biz böyle bir hizmetin içe-
risinde bulunuyoruz. Böyle bir hiz-
meti ifa ediyoruz. Bunun sorumlulu-
¤unu unutmamak gerekiyor. ‹nsan
dünyada yapt›¤› her iflin hesab›n› Al-
lah’a k›yamet gününde verecek.
Onun için Vakf›n bir kuruflunu har-
carken çok dikkatli olmak zorunda
ve durumunday›z. Çünkü bu bizim
param›z de¤il, bunun hesab›n› vere-
ce¤iz. Dinimizde insan, kendi paras›-
n› bile sorumsuz bir flekilde harca-
mak durumunda de¤ildir. Hele hele
böyle bize ait olmayan, bize emanet
edilmifl ise onda çok daha dikkatli ol-
mak zorunday›z” dedi.
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A.‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

H izmet içi e¤itim seminerini
düzenlemekteki amac› aç›kla-

yarak konuflmas›na bafllayan ‹hsan
Sar›mert, Vakf›n devaml›l›¤› nok-
tas›nda herkesin eflit ölçüde so-
rumlu oldu¤unu ifade ederek,
“Bizler, bugün, yapt›¤› faaliyetlerle
kamuoyuna malolmufl bir vakf›n
temsilcileriyiz. Mensubu olmakla
gurur duydu¤umuz kurumun de-
vaml›l›¤›, sayg›nl›¤› ve bunun veba-
li en alt kademeden en üst kade-
meye kadar hepimizin sorumlulu-
¤undad›r. Arkadafllar; unutmama-
n›z gereken en önemli fley, “vak›f”-
ta çal›fl›yor olman›zd›r. Burada
“Vak›f”›n ne oldu¤unu, “Vak›f”
kavram›n› uzun uzun anlatacak
de¤ilim. Çünkü hepinizin çok iyi
bildi¤inden eminim. Unutmayal›m
ki, müesseselerin devaml›l›¤›, ku-
ruluflundaki heyecan›, amac›n› yi-
tirmeden geliflmelere ve yenilikle-
re aç›k olmas›yla mümkündür. Ku-
ruluflundaki heyecan ve hasbilik-
ten uzaklaflmas›, amac›ndan sap-
malar ve geliflmelere, yeniliklere
ayak uyduramamak, müessesele-
rin devaml›l›¤›n›n en büyük düfl-
man›d›r. Bu tehlikeyi bertaraf et-
mek ve bu güzel müesseseyi ya-
r›nlara daha güçlü bir flekilde tafl›-
mak ve Vakf›m›z› sa¤lam bir zemi-
ne oturtmak hepimiz için bir so-
rumluluk ve görevdir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n tan›-
t›lmas›nda flube temsilcilerine
önemli görevler düfltü¤ünü söyle-
yen A.‹hsan Sar›mert, “Halk›yla bü-
tünleflebildi¤i oranda fonksiyonel
olan müesseseler gibi, Türkiye Di-
yanet Vakf›’n›n da do¤ru anlafl›l-
maya ve anlat›lmaya ihtiyac› var-
d›r. Geleneksel hizmet öncelikleri-
mizi, ileriye dönük projeksiyonlar›-
m›z› ve gönlümüzün içindekileri,
bize gönül verenlerle paylaflmak,
vak›f sorumlulu¤unu flahsiyetimiz-
de temsil etmek, daha baflka ha-
y›rlara, daha baflka güzelliklere ve-
sile olacakt›r. Bu Vakf› kuranlar,
ona güç ve istikamet verenler, onu
baflar›yla bu güne getirenler, Türk
Milleti’ne böylesine bir müesseseyi
arma¤an edenler çok az fâniye na-
sip olacak bir flerefin sahipleridir.
Bugünden sonra da bu müessese-
nin devaml›l›¤› ve bizden sonraki
nesillere daha güçlü ve sistemli bir
flekilde intikalinin sorumlulu¤u da
bize aittir.”

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n ger-
çeklefltirdi¤i bütün hizmetlerin Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Vak›f per-
sonelinin gayretleri sonucunda ba-
flar›ya ulaflt›¤›na dikkat çeken ‹h-
san Sar›mert “Vakf›m›z›n yurtiçin-
de ve yurtd›fl›nda yapt›¤› hepimizin
gö¤sünü kabartan baflar›l› hizmet-
leri; Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve
Türkiye Diyanet Vakf› personelinin
el ele, gönül gönüle, birlik ve bera-
berlik içinde çal›flmalar› sayesinde
meydana gelmifltir.” dedi.

A.‹hsan Sar›mert konuflmas›n›n
sonunda, flube temsilcilerinin daha
etkin ve verimli çal›flmalar yapaca-
¤›na inanc›n› belirterek, “Ben hepi-
nizin, gerekli sorumlu¤un idrakin-
de oldu¤una inan›yorum. Bu güne
kadar yapt›¤›n›z fedakarane çal›fl-
malar ve gayretler de bunun bir
göstergesidir. Bu itibarla, bugüne
kadar oldu¤u gibi, bundan sonra
da hepinizin üzerinize ald›¤› hiz-
metleri en iyi flekilde yerine getir-
mesini istiyorum.” dedi.

Hikmet Berber
‹stanbul fiube Temsilcisi

V ak›f flube temsilcileri ad›na bir
konuflma yapan ‹stanbul fiube

Temsilcisi Hikmet Berber düzenle-
nen seminerden duyduklar› mem-
nuniyeti dile getirerek, seminerin
baflar›l› ve olumlu geçti¤ini, eksiklik-
lerin giderilmesi ve yeniliklerin takip
edilmesi için bu tür toplant›lar›n ya-
p›lmas›n›n faydal› oldu¤unu belirtti.

Vak›f flube temsilcilerinin gayretli
çal›flmalar› neticesinde, yurdumuzun
her köflesinde önemli hizmetlere im-
za at›ld›¤›n› vurgulayan Hikmet Ber-
ber, “Yurt içinde ve yurt d›fl›nda bir
çok Kur’an kursu, cami, müftülük si-
tesi infla edildi¤ini ve hizmete aç›ld›-
¤›n› görüyoruz. Bunlar›n yap›m› ve
hizmete sunulmas›nda müftüleri-
mizle birlikte flube temsilcisi arka-
dafllar›m›z›n gayretleri çok büyüktür.
Bu gayret bundan sonra da ayn› min-
val üzere devam edecektir.” dedi. TDV
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fiubelerimizden
Faaliyetler

MU⁄LA

C amiler ve Din Görevli-
leri Haftas› münase-

betiyle Mu¤la ‹l Müftülü-
¤ü taraf›ndan Mu¤la ‹l
Özel ‹dare Konferans salo-
nunda ‹l Müftüsü Mah-
mut Yeleser’in konuflmac›
olarak kat›l›m›yla “Cami
ve Mecsitlerin Dindeki Ye-
ri” konulu bir konferans
düzenlendi.

‹l Müftüsü Mahmut
Yeleser konferansta sun-
du¤u tebli¤inde camilerin
toplumumuzdaki yeri ve
önemine de¤inerek “Cami-
lerimiz bizi birlefltiren,

B‹GA

B iga flubemiz taraf›n-
dan bölgenin sanayi ve

ifl adamlar›na yönelik ola-
rak “‹slamda Sanayi ve Ti-
caret Ahlak›” konulu bir
konferans düzenlendi.

‹stanbul Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Ö¤re-
tim Üyelerinden Prof.Dr.
Abdülaziz Bay›nd›r’›n ko-
nuflmac› olarak kat›ld›¤›
konferansta, ‹slam›n ti-
carete bak›fl› ele al›nd›.
Verimli geçen konfe-

ransta, sanayici, ifl ada-
m› ve esnaf taraf›ndan,
hisse senedi, kredi, bo-
no, tahvil vb. konularda
yöneltilen sorular cevap-
land›r›ld›.

Yine Biga flubemiz ta-
raf›ndan, oluflturulan bir

ekiple, huzurevinde bulu-
nan yafll›lar ziyaret edile-
rek gönülleri al›nd› ve bir
süre sohbet edildi. Ziyaret
esnas›nda huzurevine
590.000.000.TL. de¤erin-
de merkezi ezan sistemi
kuruldu.

kaynaflt›ran ulvi mekanlar-
d›r. Camilerimiz ilim me-
kan›d›r, sosyal problemle-
rimizin tedavi edildi¤i yer-
lerdir.” dedi.

Hafta münasebetiyle
huzurevi, cezaevi ve yetifl-
tirme yurtlar› da Müftü-
lükçe oluflturulan ekipler
taraf›ndan ziyaret edildi.
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amirleri ve kalabal›k bir
topluluk kat›ld›. Tören so-
nunda haz›rlanan 1000
kiflilik yemek davetlilere
ikram edildi.

Yine Kocaköy flube-
miz taraf›ndan yap›m›
gerçeklefltirilen mülkiyeti
Vakf›m›za ait fieyhflera-
fettinbey Camii de dü-
zenlenen bir törenle iba-
dete aç›ld›.

K ocaköy fiubemiz tara-
f›ndan 1994 y›l›nda

temeli at›lan Merkez Ca-
mii yap›lan bir törenle iba-
dete aç›ld›. Yaklafl›k 93
milyar TL.ye malolan ca-
minin aç›l›fl merasimine
Kocaköy Kaymakam› Cofl-
kun Aç›k, Diyarbak›r ‹l
Müftüsü ve Vakf›m›z fiube
Yönetim Kurulu Baflkan›
Muhittin Sar›kaya, daire

Halk›n memnuniyeti-
ne mazhar olan bu uygu-
lama için Ula Müftüsü ve
Vakf›m›z fiube Yönetim
Kurulu Baflkan› Ö.Faruk
Bilgili, Ramazan ve
Kur’an ay› olan Rama-
zan’da yard›mlaflma ko-
nusunda yapt›¤›m›z va-
azlar› fiili olarak gerçek-
lefltirmeye çal›fl›yoruz
dedi.

R amazan ay› münase-
betiyle Ula flubemiz

taraf›ndan de¤iflik alan-
larda sosyal yard›mlar ya-
p›ld›. Ramazan ay› içinde
Ula Müftülü¤ü ve Türkiye
Diyanet Vakf› Ula fiubesi
organizesiyle 100 üniver-
site ö¤rencisi ile 50 fakir
ve yard›ma muhtaç va-
tandafl›m›za her gün befl
çeflit yemek ikram edildi.

Etkinlikler Salonunda
“Hücreden, Sorumlu ‹n-
sana” konulu bir konfe-
rans düzenlendi. ‹zmir ‹l

C amiler ve Din Görev-
lileri Haftas› müna-

sebetiyle Urla Müftülü¤ü
taraf›ndan Urit Sosyal

Müftüsü ‹brahim Acar’›n
konuflmac› olarak kat›ld›-
¤› konferans›n aç›fl ko-
nuflmas›n› Urla Müftüsü

Dr. Abdulkadir Karakufl
yapt›.

Yo¤un kat›l›m›n oldu-
¤u konferansta ‹brahim
Acar taraf›ndan, hücre
olarak hayat serüvenine
bafllayan insan›n,  dün-
yadaki sorumlu bir flekil-
de sürdürdü¤ü hayat› di-
le getirilerek son nokta
olan ölüme kadar geçir-
di¤i serüvendeki sorum-
luluklar› anlat›ld›.

Urla Müftülü¤ü’nce
Hafta münasebetiyle
1000 kifliye lokma da¤›-
t›ld›. Yine Hafta münase-
betiyle okunan 40 hatm-i
flerifin duas› yap›ld›, has-
tane ve huzurevleri ziya-
ret edildi.

KOCAKÖY ULA

URLA

TDV
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ami toplanma yeridir; ulvî bir sefere haz›rl›k
için toplan›lan yer. Yolculuk nereye? Aflka, hu-
zura ve ebediyete... Toplanma yeridir, çünkü

da¤›n›kl›¤›n, parçal›l›¤›n giderildi¤i, parçalar›n birleflti-
rildi¤i bir mekând›r camiler.

Cami tevhidin müesses kalesidir. fiirkin, çoklu¤un,
ayr›l›¤›n tevhide dönüfltürüldü¤ü bir mekteptir cami-
ler. Orada müminler toplulu¤u, cemaat, yani yüce ya-
rat›c›n›n inanm›fl kullar› omuz omuzad›r. Bireyler, fark-
l› diller, farkl› renkler, farkl› s›n›flar vs. yoktur. Do¤um
ve ölümde eflitlenen bütün farkl›l›klar camide bir sese
ve bilince kavuflur: Allahu Ekber, Allahu Ekber... Gün-
de befl defa yinelenen bir ça¤r›d›r bu. Tevhidin sesi ve
ça¤r›s›! ‹flte bu ses, camide talim edilir ve orada k›ya-
ma, rükûa ve secdeye dönüflür.

Cami sosyal hayat›n merkezî bir kurumudur. ‹slâm
medeniyetinin flehirlerinde caddeler ve sokaklar cami-
ye aç›l›r. Yollar onunla tevhide dönüflür. Cami, bütün
yollar›n kesiflti¤i bir havzad›r. Hayat suyunun, öz su-
yun, kand›¤›m›z suyun, y›kand›¤›m›z / ar›nd›¤›m›z su-
yun topland›¤› bir havza. Yollar›n topland›¤› ve sonra

Artarak gönlümün ayd›nl›¤› her saniyede,
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye’de.
Kendi gök kubbemiz alt›nda bu bayram saati,
Dokuz asr›nda bütün halk›, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileflen manzaradan,
Kalk›yor tozlu zaman perdesi her an aradan.
Gecenin bitme¤e yüz tuttu¤u andan beridir,
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.
Bir gelifl var!... Ne mübarek, ne garip âlem bu!...

Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...
Her ufuktan bu gelifl eski seferlerdendir;
O seferlerle aç›lm›fl nice yerlerdendir.
Bu sükûnette kar›flt›kça karanl›kla ›fl›k,
Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet kar›fl›k;
Kimi gökten, kimi yerden üflüflüp her kap›ya,
Giriyor, birbiri ard›nca, ilâhî yap›ya.
Tanr›n›n mabedi her bir taraf›ndan doluyor,
Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.

Ordu-milletlerin en çok dövüflen, en sarp›
Adam›fl sevdi¤i Allah’›na bir böyle yap›.
En güzel mabedi olsun diye en son dinin
Budur öz flekli hayal etti¤i mimarînin.
Görebilsin diye sonsuzlu¤u her yerden iyi,
Seçmifl ‹stanbul’un ufkunda bu kutsi tepeyi;
Tafl›m›fl harc›n› gazileri, serdar›yle,
Tafl› yenmifl nice bin iflçisi, mimar›yle.
Hür ve engin vatan›n hem gece, hem gündüzüne,
Uhrevî bir kap› açm›fl buradan gökyüzüne,
Ta ki geçsin ezelî rahmete ruh ordular›...

Bir neferdir bu zafer mabedinin mimar›.

Ulu mabet! Seni ancak bu sabah anl›yorum;
Ben de bir vârisin olmakla bugün ma¤rurum;
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben alt›nda bu cumhura bakarken flimdi,
Senelerden beri rüyada görüp özledi¤im
Cetlerin ma¤firet iklimine girmifl gibiyim.
Dili bir, gönlü bir, iman› bir insan y›¤›n›
Görüyor varl›¤›n›n bir yere topland›¤›n›;
Büyük Allah’› anarken bir a¤›zdan herkes
Nice bin dalgal› tekbir oluyor tek bir ses;

Süleymaniye’de
Bayram Sabah›

Yahya Kemal Beyatl›
Mehmet ERDO⁄AN

DERKENAR

Gelin
Saflar›m›z›
S›klaflt›ral›m

C

Gelin
Saflar›m›z›
S›klaflt›ral›m
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tekrar ço¤ald›¤› bu evrensel mekânlar geçmiflle gelece-
¤i, do¤umla ölümü, fizikle metafizi¤i kubbesinin alt›n-
da toplar. Bir anlamda flehirlerin akci¤eridir onlar; fle-
hirler camilerle soluk al›p verir.

Camiler ihtiflam›n ve tevazuun, birey ve cemaat ol-
man›n, dünya ve ukban›n, akl›n ve gönlün, sessizli¤in
ve ritmin kesiflti¤i, bulufltu¤u huzur mekân›d›r.

Ayr›ca camiler ‹slâm kültür ve medeniyetinin gönül
saray›d›r. fiehirlerin en mümtaz yerlerinde infla edilen ca-
miler, âdeta onlar›n mührüdür. Tafl ve ahflap camilerde
sanki dans eder. Nesilden nesile aktar›lan bir ilâhi beste-
si olur. Süsleme sanat› ise saltanat›na burada kavuflur.
Bu yönüyle camiler albenili bir nazenin ve dildadedir.

Camiler Müslüman toplumlar›n sosyal hayat›n›n
kalbi mesabesindedir. Dü¤ün, sünnet ve ölüm gibi in-
san hayat›n›n büyük dönemeçlerinde yollar buradan
geçer. Akraba ve komflular, birleflen hayatlara duayla
tan›kl›k eder. Allah’›n eli aflkla ve duayla temeli at›lan
ailelerin üzerinde olur. Bedeni kutsallaflt›rmadan erilli-
¤e varoluflsal bir anlam kazand›ran sünnet merasimle-
ri, özünde bir cami flenli¤idir. Vuslata kavuflan ruhlar›n
dualarla u¤urland›¤› yer olan camiler, Allah’›n dünyada-
ki beytinden uhrevî âlemine yolculuk dura¤›d›r. Salâla-
r›n aflk, hasret, ça¤r›l›fl kokan t›ls›m›ndan gökyüzüne
do¤ru yükselen ruhlar›n son dura¤›d›r onlar.

Hutbelerle, vaazlarla ayd›nlan›r zihinler; mevlitlerle,
ilâhilerle, dualarla ayd›nlan›r gönüller; ezanlarla, salâ-
larla silinir kulaklar›n pas›!

Din görevlisine gelince... Onlar bu mekânlar›n gö-
nüllü neferidir. Gülistan›n bülbülleridirler. Sevgi, bilgi
ve ibadet mekân› olan camilerimizin vefakâr, cefakâr
ve fedakâr kahramanlar› olan din görevlileri özünde
peygamber vârisidir.

‹slâm’da, di¤er inanç sistemlerinde oldu¤u gibi din
adam› s›n›f› yoktur. Yani din hizmetleri bir s›n›fsal kast
hizmeti olarak verilmemektedir. Din hizmeti veren in-
sanlar bütün resmî hüviyetlerine ra¤men bunu, önce
inanç fluuruyla benimsemektedir. Çünkü din hizmeti
çok yönlü bir e¤itim hizmeti olarak ele al›nmaktad›r.
Tarih boyunca hep böyle olagelmifltir. Ahilik kurumu
bunun en somut örneklerinden biridir.

Yeryüzü Müslümana mescit k›l›nm›flt›r. Bu, ibadet
kavram›n›n mekân› aflan boyutuna iflaret eder. Cami
ise k›yam›n, rükûun ve secdenin bir’lefltirilmesi, bütün-
lefltirilmesi demektir. Din görevlisi, bu ulvî eylemin reh-
beri ve öncüsüdür.

Kürsüsü bilgi, minberi haber, mihrab› aflk merkezi
olan bu yüce mekânlar yeryüzünde Allah’›n birer evidir.
Gelin, Allah’›n evinde saflar›m›z› s›klaflt›ral›m. Do¤ru bil-
giyi, güvenilir haberi ve ilâhî aflk› birlikte kuflanal›m. Ca-
miye karfl› yüzümüz olsun, sonunda nas›lsa yolumuz
oraya düflecektir!

Yükselen bir nakarat›n büyüyen velvelesi,
Nice tu¤larla kar›flm›fl nice bin at yelesi!.

Gördüm ön safta oturmufl nefer esvapl› biri
Dinliyor vecd ile tekrar al›nan tekbiri;
Ne kadar saf idi simas› bu mümin neferin!
Kimdi? Banisi mi, mimar› m› ulvî eserin?
Ta Malazgirt ovas›ndan yürüyen Türk o¤lu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yafllarla dolu,
Yüzü dünyada yi¤it yüzlerin en güzeli,
Çok büyük bir ifli görmekle yorulmufl belli;
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
Her zaman varl›¤›m›z, hem kan›m›z hem etimiz;
Vatan›n hem yafl›yan vârisi hem sahibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybetti¤imiz yerlerde.

Karfl› da¤larda tutuflmufl gibi gül bahçeleri,
Koyu bir k›rm›z›l›k gökten ay›rmakta yeri.
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
Belki yüzlerce flehir sesleniyor birbirine.
Çok yak›ndan m› bu sesler, çok uzaklardan m›?
Üsküdar’dan m›? Hisar’dan m›? Kavaklar’dan m›?
Bursa’dan, Konya’dan, ‹zmir’den, uzaktan uza¤a,
Çarp›yor birbiri ard›nca o da¤dan bu da¤a;
fiimdi her merhaleden, ta Beyaz›t’tan, Van’dan,
Ayn› top sesleri bir bir geliyor her yandan.
Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher!
Kad›n erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,
Dinliyor hepsi büyük hat›ralar rüzgâr›n›,
Çald›ran toplar› ard›nca Mohaç toplar›n›.

Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlaka her biri bir baflka zaferden geliyor:
Kosova’dan, Ni¤bolu’dan, Varna’dan, ‹stanbul’dan...
An›yor her biri bu vakay› heybetle bu an;
Belgrad’dan m›? Budin, E¤ri ve Uyvar’dan m›?
Son hudutlara yücelmifl s›ra-da¤lardan m›?

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.
Adalardan m›? Tunus’tan m›, Cezayir’den mi?
Hür ufuklarda donanm›fl iki yüz pare gemi
Yeni do¤mufl aya bakt›klar› yerden geliyor:
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?

Ulu mabette kar›flt›m vatan›n birli¤ine.
Çok flükür Tanr›ya, gördüm, bu saatlerde yine
Yafl›yanlarla beraber bulunan ervah›.

Doludur gönlüm ›fl›klarla bu bayram sabah›. TDV
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Kalp Krizinden
Nasıl Kurtulabiliriz?

alp krizi, “koroner arter” denilen kalbi besleyen da-
marlar›n içerisinde biriken ya¤ tabakas›n›n çatlamas› 

ve bu ya¤›n kanla temas› sonunda olur. Bu ya¤ kanla temas
eder etmez milisaniyeler içerisinde p›ht› oluflur ve p›ht› ye-
terli büyüklükte olursa damar› t›kar ve buradan kan ak›fl›n›
tamamen durdurur. Yaklafl›k yar›m saat süre kans›z kalan
kalp dokusu geri dönülmez bir biçimde kaybedilir. Kaybedi-
len kalp dokusu kas›lma ifllevinde bulunamaz ve kalp yeter-
sizli¤ine yol açabilir. Ayr›ca bu dokudan ölümcül olabilecek
ritm bozukluklar› oluflabilir.

Damar içerisinde ya¤ birikimi yavafl bir süreçle
olur. E¤er damardaki çapa göre daralma % 60’la-
r›n üzerine ç›karsa çok yo¤un egzersiz sonras›
gö¤üste anjina pektoris (Latince anlam›
gö¤üs a¤r›s›) denilen a¤r› oluflur. Bu
darl›k % 90’lar›n üzerine ç›karsa kal-
be giden kan o denli azal›r ki din-
lenme durumunda bile yeterli
kan sa¤layamaz ve dinlenme
an›nda bile a¤r›lar oluflur. An-
cak önemli olan bir fley damar-
daki darl›k ço¤u hastada sabit
bir darl›k de¤ildir, ya¤ biriken
k›s›mda zaman zaman
spazmlar olur ve darl›k önem-
li oranda artabilir. Sigara, duy-
gusal stresler, kokain bahsedi-
len spazm› oluflturan önemli et-
kenlerdir.

• Kalp damar›nda neden ya¤ birikir? Buna tam olarak
cevap vermek oldukça zordur. Bilimdeki onca geliflmeye
ra¤men cevaplanamam›fl pek çok soru daha vard›r. Bilinen-
ler, baz› durumlarda ya¤ birikiminin kolaylaflt›¤›d›r. Sigara
kullan›lmas›, kanda kötü kolesterol seviyesinin yüksek ol-
mas›, iyi kolesterol seviyesinin düflük olmas›, ailede genç
yaflta kalp krizi veya ani ölüm öyküsü olmas›, kiflinin kendi-
sinde fleker veya tansiyon hastal›¤› olmas› damarlarda ya¤
birikiminin kolaylaflt›¤› durumlard›r. Baflka pek çok faktör

saptanmaktad›r, örne¤in kanda, homosistin denilen ami-
noasidin veya Lipoprotein a’n›n yüksek seviyede olmas› bili-
nen baflka faktörlerdir. Stresin veya depresyonun kalp da-
mar›nda ya¤ birikimine etkisi olmamakla birlikte, kalp krizi

geçirme riskini art›rd›¤›na dair kan›t-
lar bulunmaktad›r. Özellikle bel

bölgesinde olan fliflmanl›¤›n
kalp damar›nda ya¤ birikimi-
ne do¤rudan bir etkisi olma-

sa da, bu durumun fleker
hastal›¤›, yüksek tansiyo-
na yol açmas› ve kolesterol

seviyesini bozmas› nedeniy-
le yatk›nl›k oluflturan bir du-

rum oldu¤unu söyleyebiliriz. K›-
saca özetlersek; kalp krizinde ge-
netik zemin çok önemlidir, fleker
hastal›¤›, yüksek kolesterol seviye-
si, yüksek tansiyon, kalp krizi, flifl-
manl›k “kardefl” hastal›klard›r ve
soyaca¤›na bak›l›rsa baz› ailelerde

s›k görülürken baz›lar›nda çok nadi-
ren görünür. Yani baz› kifliler genetik

olarak kalp krizi aç›s›ndan flanss›z do¤-
maktad›r, ancak bu flans›zl›¤›n önemli

oranda önüne geçmek olanakl›d›r.

• Kalp krizinden nas›l kurtulabilirim? Kalp krizin-
den kurtulman›n en sa¤lam yolu kalp damarlar›nda ya¤ bi-
rikimini önlemektir. Bunu nas›l baflarabiliriz. Do¤aya uygun
yaflayarak!

• Egzersiz yapmak; Egzersiz haftada en az 3 gün, 1 sa-
atlik tempolu yürüyüfller fleklinde olmal›d›r. 

• Yediklerimize dikkat etmek; Margarin veya hayvansal
ya¤lar tüketmemek, Ya¤lar; bal›k (özellikle so¤uk su bal›k-
lar›) veya bitkisel kökenli olmal›d›r. Badem, zeytin, ceviz, so-
ya özellikle yararl› ya¤lar içeren g›dalard›r. D›flar›dan alma-

Doç. Dr. Murat GENÇBAY
TDV 29 May›s Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlusu - ‹stanbul
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ya hiç ihtiyac›m›z olmayan ve sadece
hayvansal g›dalarda bulunan koleste-
rol al›n›m›n› en aza indirmek. Sakadat-
lar, yumurta sar›s› özellikle kolesterol-
den zengin g›dalard›r ve baflta saka-
datlar olmak üzere kolesterol içeri¤i
yüksek g›dalardan uzak kalmak çok
önemlidir. 

• Sigara içmemek; Herhalde, k›z›l-
derililerin eski dünyal› “beyaz adam”
dan bundan daha büyük bir intikam›
olamazd›! San›r›m sigara bize dünya
tarihinin en aptalca dönemini geçirt-
mektedir. Çok kolay ba¤›ml›l›k yaratan
ve hem içenin hem de çevresinin sa¤-
l›¤›n› inan›lmaz derecede bozan baflka
bir tüketim maddesi olmam›flt›r. En
vahimi de toplumun sigara içimine
hastal›k gözüyle bakmamas›d›r.

• Sigara içen kifli madde ba¤›ml›s›-
d›r; Bu gerçe¤in fark›na varmak ve bu-
nu her platformda vurgulamak çok
önemlidir. E¤er sigaraya daha önce
bafllan›ld›ysa bir an önce b›rakmak insa-
n›n kendisine yapaca¤› en büyük iyilik-
lerden birisi olacakt›r. Sigaray› b›rakmak
san›ld›¤› kadar da zor de¤ildir. Kiflisel
hayat›mda hastalar›m›n yüzde 80-
90’n›na sigaray› b›rakt›rd›¤›m› söyleye-
bilirim. Hekimlerin bu konuya hastal›k
gözüyle bakmas› ve tedavisi için yeterli
zaman ay›rmas› kan›mca çok önemlidir.

• Kalp damarlar›mda t›kan›kl›k var
m›? Hemen herkesin merak etti¤i so-
rulardand›r. E¤er özellikle efor sonras›
gö¤üs bölgesinde yanma, s›k›flma, ya
da tan›mlanmas› zor nitelikte bir a¤r›
duyuluyorsa hemen hekime baflvur-
mak gerekir. Yukar›da belirtilen risk-
lerden pek ço¤una sahip kifliler bu tür
bir yak›nmalar› yoksa bile hekime bafl-
vurabilirler. Bu tür durumlarda en
az›ndan riskin azalt›lmas› yönünde bir
program planlanabilir. E¤er risk yük-
sekse efor testi veya anjiyografi deni-
len damar›n filmini çekme yöntemle-
riyle hastal›k belirlenebilir. Efor testi-
nin, damarda kan geçiflini k›s›tlayan
darl›klar› yakalamadaki hassasl›¤›
%70-80’lerde iken, anjiyografinin %
100’dür. Ancak önemli bir fark, anji-
yografi kan ak›fl›n› engellemeyen daha
az miktardaki daralmalar› da göstere-
bilmektedir. Toplumdaki kalp krizi va-
kalar›n›n üçte ikisinin bu tür hafif da-
ralmalardan kaynakland›¤›n› da belir-
telim. O halde herkese anjiyografi mi
yap›lmal›? Elbette hay›r. Ancak kalp
krizi riski çok yüksek olan durumlarda
ve hekimin hasta flikayetlerinden dola-
y› gerekli gördü¤ü durumlarda yap›l-
mas›nda çok yarar vard›r.

• Kalp damar›mda t›kan›kl›k sap-
tand›, neler yapmal›y›m? Hergün dü-
zenli olarak 100 mg aspirin kullan›l-

mal›d›r. Piyasada de¤iflik isimlerde
pek çok aspirin türevi vard›r. Aspirin
kan› suland›rarak kalp krizine neden
olan p›ht› oluflumunu engeller ve bu
riski çok önemli oranda düflürür.
E¤er aktif mide ülseri varsa veya ya-
k›n bir zamanda mide kanamas› geçi-
rilmiflse aspirin yerine baflka bir kan
suland›r›c› kullan›lmas› gerekir. Bu
konuda hekime baflvurmak zorunlu-
dur. Kan bas›nc›n› bafldönmesi, afl›r›
halsizlik yaratmayan en düflük seviye-
de tutmakta yarar vard›r. Örne¤in,
büyük tansiyonun 10-13 aras› olmas›
çok iyidir. E¤er mümkünse hastan›n
evine bir tansiyon aleti sat›n almas›
ve kan bas›nc›n› daha yak›ndan takip
etmesi çok iyi olur. Kan flekerinin ve
kolesterollerin de bir hekim gözeti-
minde yak›n takibe al›nmas› önemli-
dir. Tüm bu önlemlerden daha da
önemlisi hastan›n kalp damar›nda t›-
kan›kl›k saptand›¤› anda frene bas-
mas› ve yaflam tarz›n› tekrar gözden
geçirmesi gerekir. Sigara içmemek,
egzersiz yapmak, yediklerinde daha
dikkat etmek, fazla stresten kaç›n-
mak, düzenli bir hayat yaflamak çok
çok önemlidir.

• Tüm bu kalp ilaçlar›n› hayat boyu
kullanmak zorunda m›y›m? Kalp ilaç-
lar› genellikle hayat boyu kullan›lmas›
gereken ilaçlard›r. ‹laç bitti¤inde e¤er
hekim aksini söylemediyse hemen ara
vermeden yenisini almak gerekir. as-
pirin hariç di¤er ilaçlar hastan›n duru-
muna göre hekim taraf›ndan gerekir-
se kesilebilir. Ancak unutmayal›m ki,
kullan›lan kalp ilaçlar› fayda/zarar te-
razisinde tart›ld›¤›nda fayda taraf› ol-
dukça a¤›r basar. Bu nedenle, gerek
görülen ilaçlar düzenli bir flekilde al›-
n›rsa hastaya oldukça yarar sa¤lar.
Kalp krizi geçirmek elbetteki üzücü bir
olayd›r. Ancak yaflam, kalp kirizi son-
ras›nda da devam eder ve eskisinden
daha da mutlu ve huzurlu bir yaflam
sürmek elimizdedir.

Bilgi Hatt› : (0.212) 453 29 29 / 2096 - 2960 - 2962
Adres : Vatan Caddesi

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü yan›
Fatih / ‹stanbul

Web : www.29mayis.com.tr

TDV
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Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
organizesinde
Türkiye Diyanet Vakf›
arac›l›¤›yla sürdürülen 
“VEKALET YOLUYLA
KURBAN KES‹M‹
KAMPANYASI” bafllam›flt›r.

Kampanyaya kat›lan
vatandafllar›m›z›n bir kurban
bedeli olan 200.000.000.- TL
(200.- YTL)’yi 18 Ocak 2005 Sal›
günü akflam›na kadar;
Türkiye Vak›flar Bankas›’n›n
bütün flubelerinde özel
tahsilat hesab› olarak aç›lan
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI
KURBAN HESABI’na yat›rmalar›
Vak›fbank fiubelerinin
bulunmad›¤› yerlerde ise en yak›n
‹l ve ‹lçe Müftülüklerimize
müracaat etmeleri gerekmektedir.

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

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

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

(Da¤›t›lmas› mümkün olmayan etler, nakde çevirilerek bedelleri yine
yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki ihtiyaç sahibi vatandafllar ile soydafl ve dindafllar›m›za
ayni ve nakdi yard›m olarak ulaflt›r›lmaktad›r)

D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I’NDAN

D U Y U R U

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89   06640  Kocatepe/ANKARA • Tel: (0.312) 417 12 35 (8 Hat) - 418 25 95
Faks: 418 19 00 - 419 47 83 - 417 29 24 • Web: www.diyanetvakfi.org.tr • e-mail: kurban@diyanetvakfi.org.tr
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KURBAN KES‹M‹ KAMPANYASI
V e k a l e t  Y o l u y l a
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