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kimsesiz, yoksul, çeflitli kesimlerini ilgi-
lendiren sosyal sorunlarla daha fazla
karfl› karfl›ya kald›¤›m›z inkar edilemez.
Bu sorunlara yönelik olarak birçok ku-
rum ve kurulufl, toplumsal etkenleri ve
çevresel belirleyicileri tespit etmek ve
bu do¤rultuda kendi alan›nda çözüm
üretmek için iflbirli¤i yapmaktad›r. Bu
tür sosyal sorunlar›n nedeni ve belirle-
yicilerinin çok olmas›, çok yönlü bir
bak›fl aç›s› ve iflbirli¤i içinde soruna
yaklaflabilmeyi zorunlu k›lmaktad›r.
Bunun içindir ki, toplumsal huzuru, da-
yan›flmay›, bar›fl ve birlikteli¤i sa¤layan
her çabay›, toplumun dinî, sosyal ve
kültürel geliflmesine yönelik her faali-
yeti önemseyen Türkiye Diyanet Vakf›,
sosyal sorunlar karfl›s›nda duyars›z kal-
mamay›, bunlar›n giderilmesi ve iyilefl-
tirilmesi yönünde çok yönlü ve uzun
soluklu bir çaba göstermeyi insanî ve
dinî bir ödev oldu¤u kadar vakf›n ku-
rulufl amac›n›n ayr›lmaz bir parças› ola-
rak da görmektedir. 

Bütün bu hizmetleri derin bir ahlakî
sorumluluk, emanet ve hizmet anlay›-
fl›yla yürüten Türkiye Diyanet Vakf›n›
bugünlere tafl›yan yüce milletimize, ha-
y›rsever insanlar›m›za ve Vakf›m›z›n
her kademesindeki çal›flanlar›na flük-
ran borçluyuz.

oplumlar› derinden sarsan say›s›z sorunun
yafland›¤› günümüz dünyas›nda, insanl›k
onuruna yak›fl›r ayd›nl›k gelece¤in inflas› 

için hepimize ciddî görevler düflmektedir. Bu yüz-
den hayat› daha yaflanabilir k›lmak ve birbirimizin
yükünü azaltmak için sosyal yard›mlaflma ve paylafl-
may› temel alan bir hayat tarz›n› sürdürmek duru-
munday›z. Çünkü birbirimizle dayan›flma içerisinde
olma, birçok bireysel ve toplumsal sorunumuzu çö-
zer; hayat› kolaylaflt›r›r, huzur ve mutlulu¤u, arzu et-
ti¤imiz birlik ve beraberli¤i sa¤lar. Buna karfl›l›k, bir-
birimizin dert ve s›k›nt›lar›na duyars›z kal›p s›rt çe-
virme, flefkat ve merhamet duygular›ndan uzaklafl›p
nemelâz›mc› tav›rlar tak›nma, paylaflma ve dayan›fl-
man›n güzellik ve erdeminden uzaklaflma; toplumu-
muzdaki âhengi bozar, sorunlar› art›r›r, çevremizde-
ki akraba ve dostlar›m›z› azalt›r, bizleri servet ve gü-
cün yetmedi¤i, telafisi mümkün olmayan çaresiz du-
rumlara düflürür.

Fert ve toplum olarak mutluluk ve huzuru yakala-
mak için Yüce dinimizin emir ve tavsiye etti¤i pay-
laflma ve yard›mlaflma prensibine kulak verip, birbi-
rimize karfl› yerine getirmemiz gereken görev ve so-
rumluluklar›n bilincinde olarak omuz omuza ver-
mek, hayat› ac› ve tatl›s›yla paylaflmak zorunday›z.
Asl›nda biraz yan›bafl›m›zda olup bitene duyarl› ola-
bilsek, bencilli¤i terk edip ötekini görmeye bafllaya-
bilsek, bu hiç de zor de¤il.

Son zamanlarda baflta çocuklar, kad›nlar ve gençler
olmak üzere toplumun bütün bireylerini, engelli,
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ünyada meydana gelen hemen her geliflme ve
de¤iflme insano¤lunu bir flekilde etkilemekte-
dir. Bu etkilemenin neticesinde insan hayat›nda

müspet yada menfi, çeflitli tesirler oluflmakta, onun
mantalitesinde ve davran›fllar›nda gelgitler meydana
getirmektedir. 

Bu de¤iflim ve geliflim sürecinde tabiat›yla toplum-
lar da etkilenmekte ve ekonomik, siyasal, özellikle de
sosyal bünyede önemli de¤iflmeler olmaktad›r. 

Sanayi devriminden sonra dünyada meydana gelen
süratli de¤iflme ve geliflmenin etkisinden henüz kendi-
ni yeni toparlamakta olan insanl›k, günümüzün yeni
ak›m› olan küreselleflme karfl›s›nda yeni bir bocalama
devresine girmifltir. 

Küreselleflme bir taraftan enformasyon, iletiflim
ve teknolojideki geliflmelerle dünyay› küçültmüfl, di-
¤er taraftan dünya; teknolojiyle birlikte, küresel kül-
tür dayatmas›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu dayatma-
y› yapanlar dünyan›n tek kültürlü olaca¤›n› iddia et-
mifllerdir.

Halbuki küreselleflmeyle birlikte kültürler aras›nda-
ki farklar daha bir belirginleflmifl, kendi kültürüne ya-
banc› olanlar›n d›fl etkiler karfl›s›nda girdaplarla bo¤ufl-
tu¤u, kaosa sürüklendikleri fark edilmifltir.

Sosyal bünyedeki de¤iflmeler, de¤er yarg›lar›n›n
farkl›laflmas› ve ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlar karfl›s›nda
insanlar; dolay›s›yla milletler kendilerine de¤iflik yollar,
insan› koruyucu çeflitli tedbirler ve çareler üretmeye ça-
l›flm›fllard›r.

Türk toplumu da, bu süreçle tan›flt›ktan sonra ben-
zer problemlerle karfl›laflm›fl ve bu problemlerin üste-
sinden gelebilmek için bir dizi tedbirler üretmifl, halen
de üretmeye devam etmektedir.

Bunlar›n bafl›nda tabiiki ça¤›n yeni-
likleri karfl›s›nda, kendi kültür ve mede-
niyetini yorumlayacak, kültür ve medeni-
yetinin huzur ve bar›fl ad›na insanl›¤a
vaaz ettiklerini nesillere aktaracak her
yafltan insan›n yetifltirilmesine, yetiflmifl
olanlar›n ise daha da donan›ml› hale ge-
tirilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r.

Bunu yapmak, yani, kültür ve mede-
niyet kalemizin duvarlar›na bir tafl koy-
mak milletin her ferdinin; özellikle de
her kurumunun görevi olmal›d›r.

Türkiye Diyanet Vakf›, kuruldu¤u
günden itibaren, daima toplumun men-
faatini ön planda tutup, gelecek için ya-
t›r›m yapmay› kendisine ilke edinmifl, bu
amaçla gerek yurt içinde ve gerekse yurt
d›fl›nda ilmî, sosyal ve kültürel alanda
kal›c› eserler b›rakmaya gayret etmekte-
dir. ‹nsanlar›n tarihiyle gelece¤i aras›nda
bir köprü vazifesi gören kültürel etkinlik-
lerimiz ve e¤itim faaliyetlerimiz bunun
en güzel örne¤idir.

Türk-‹slam vak›f gelene¤inin Cumhuri-
yet dönemindeki en önemli temsilcilerin-
den biri olan Türkiye Diyanet Vakf›, vak›f-
ç›l›k ruhuyla dünyan›n dört bir yan›nda
çok önemli hizmetlere imza atm›flt›r. 

Her fert, her kurum insanlar›m›z› ay-
d›nl›¤a götürmenin sevincini, heyecan›n›
hissedebilmeli, birlefltirici, kaynaflt›r›c›,
tefrikadan uzak topyekün millet olman›n
gayreti içerisinde olmal›d›r.
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“‹nsanlara yeterli
e¤itimin verilmesi,

e¤itimde verimlili¤in
sa¤lanmas›,

geliflen
dünya flartlar›na

uygun nesiller
yetifltirilmesi milletlerin

ana hedefini 
oluflturmaktad›r.”
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yılında Pakistan Azad -
Keflmir Bölgesinde meyda-

na gelen depremde ma¤dur olan dep-
remzedeler için; Pakistan’ın North West
Fronier Province (NWFP) Eyaletinde yer
alan Abdottabad kentine ba¤lı bir yerle-
flim biriminde, Türkiye Diyanet Vakf› ta-
raf›ndan 12 derslikli bir okul betonarme
olarak infla ettirilerek düzenlenen bir tö-
renle e¤itim-ö¤retime aç›ld›.

Törene Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›m-
c›s› Prof.Dr. ‹zzet ER, Vakf›m›z Mütevelli
Heyeti II. Baflkan› Lütfi fientürk, Vakf›m›z
Genel Müdür Yard›mc›s› Yusuf Erdo¤du,
Uluslararas› ‹slam Üniversitesinde misafir
ö¤retim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr.
Abdülhamit Bir›fl›k ile inflaat› yürüten

2005

E¤itim;
bir toplumun

hedefledi¤i
amaçlara

ulaflabilmesi ve 
uluslararas›

arenada
varolufl

mücadelesini
sürdürebilmesinin

vazgeçilmez
bir flart›d›r.
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Areaa Firmas›n›n Genel Müdürü Ay-
han Sar›ca, Kuzeybat› S›n›r› Eyalet Va-
lisi Mr. Ali Muhammad Jan Aurakzai
ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.

Bütün masraflar› vakf›m›z taraf›n-
dan karfl›lanarak infla edilen okul 2
katlı olarak, betonarme sistemine gö-
re projelendirilmifl ve infla edilmifltir.
Toplam kapalı alan 1.500 m2’dir.
Okul müfltemilat›nda 12 sınıf, kütüp-
hane, laboratuar, ö¤retmenler odası
ve kantin bulunmaktadır.

Türkiye - Pakistan kardeflli¤inin
s›k s›k dile getirildi¤i törende Diyanet
‹flleri Baflkan Yard›mc›s› Prof.Dr. ‹zzet
Er ile Ali Muhammad Jan Aurakzai
birer konuflma yapt›lar.
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Türk halk› ve Pakistan halk› aras›nda daha s›-
cak bir kardefllik duygusunun bulundu¤unu be-
lirterek konuflmas›na bafllayan Prof.Dr. ‹zzet Er
“Tüm insanl›¤› kardefl ilan ve bunu bir prensip
haline getiren Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesel-
lem Efendimize sonsuz selatü selam olsun Tüm
Müslümanlar kardefltir. Pakistan halk› ile Türk
halk› aras›nda daha s›cak bir kardefllik duygusu
bulunmaktad›r.” dedi.

Müslümanlar›n birbirlerinin s›k›nt›s›n› gider-
mede kardefl gibi olduklar›na vurgu yapan
Prof.Dr. ‹zzet Er “Merhum Ziya Ülhak’›n ifade bu-
yurduklar› gibi Türkiye’nin bafl›na bir musibet
gelse Pakistan’›n rahats›z olmas›, Pakistan’›n bafl›-
na bir hal gelse Türkiye’nin rahats›z olmas› düs-
turuna her zaman uymal›y›z. Pakistan’da zelzele
oldu¤unu duydu¤umuz zaman yüre¤imiz yerin-
den oynad›. Her birimizde biz onlara ne yapabi-
liriz, ne yapmam›z gerekir düflüncesi do¤du.
Çünkü biliyoruz ki Müslümanlar kardefltir, Pakis-
tan ile Türkiye’de kardefltir. Kardeflin birinde bir
s›k›nt› oldu¤u zaman di¤eri o s›k›nt›n›n gideril-
mesi için u¤rafl›r. Bu sebeple Pakistan’da bu zel-
zeleyi duyanlar, bu  s›k›nt›n›n giderilmesi için bir
verecekse befl vermeye gayret ettiler.” dedi.

Pakistan’da meydana gelen zelzeleden büyük
üzüntü duydu¤unu ve Türkiye Diyanet Vakf› ola-
rak e¤itim konusunda bir fleyler yapma gayreti
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Muhammad Jan Aurakzai “kardefllik
için bundan daha güzel bir gösterge
var m›d›r?” dedi.

Kendisinin bir dönem Türkiye’ye
geldi¤ini belirten Ali Muhammad Jan
Aurakzai Türkiye’den güzel an›larla
döndü¤ünü, Türkiye’nin örnek ve mo-
del bir ülke oldu¤unu söyledi.

Ali Muhammad Jan Aurakzai konufl-
mas›n›n sonunda, Türkiye Cumhuriye-
ti’ne, Türkiye Diyanet Vakf›na ve Türk
halk›na yap›lan yard›mlardan dolay› te-
flekkür ederek, aç›lan okulun hay›rl›
olmas› temennisinde bulundu.

içerisinde olduklar›n› belirten Prof.Dr.
‹zzet Er “fiimdi burada bir liseyi açmak
üzereyiz. Bu lisenin hay›rl› olmas› te-
mennisinde bulunurken, Allah bir daha
bu musibeti Pakistan halk›na ve Müslü-
manlara göstermesin diyorum.” dedi.

Türkiye’den gelen misafirleri Pakis-
tan’da görmekten büyük mutluluk
duydu¤unu belirterek konuflmas›na
bafllayan Ali Muhammad Jan Aurakzai
Türkiye Diyanet Vakf›n›n Pakistan’da
bir okul yapmas›n› çok anlaml› buldu-
¤unu ve bunun kardefllik ba¤› aç›s›n-
dan da çok önemsedi¤ini söyledi.

Türkiye ile Pakistan’›n iki kardefl ül-
ke oldu¤unu, Pakistan’›n Türkiye’nin
ikinci evi oldu¤unu, Türkiye’nin de Pa-
kistan’›n ikinci evi oldu¤unu belirten
Ali Muhammad Jan Aurakzai dost ülke-
lerin yard›mlar› ve gösterdikleri büyük
ilgi sayesinde s›k›nt›lar›n› bir nebze ol-
sun unuttuklar›n› ve bu hususta çok
duyguland›klar›n› dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n hiç bir
karfl›l›k beklemeden, özellikle zelzele-
den sonra büyük s›k›nt› içinde bulunan
Pakistan halk›na yapt›¤› yard›m ve ilgi-
nin takdire flayan oldu¤unu belirten Ali

TDV
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ürkiye Diyanet Vakfı tarafından
bu yıl 26.’sı düzenlenen ve kültür
dünyamıza çok önemli katkılar 

sa¤layan geleneksel Türkiye Kitap ve
Kültür Fuarı, bu yıl 21 Eylül 2007 Cuma
günü Ankara'da Kocatepe Camii, 22 Eylül
2007 Cumartesi günü ise ‹stanbul'da
Sultanahmet Camii avlularında gerçekleflti.

T
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8 Ekim tarihine kadar, her gün
sabah saat 10.00’dan akflam saat
23.00’e kadar ziyaretçilere açık olan
fuara, Ankara’da 74 standda 100
yayınevi, ‹stanbul’da ise 119 standda
155 yayınevi ifltirak etti. Her yıl
oldu¤u gibi, bu yıl da kitapseverleri
unutmayan yayınevleri, %20 ila %50
oranlarında indirimli satıfllar yaptı.

Ankara'da, Kocatepe Camii
avlusunda düzenlenen fuarın açılıfl
törenine kat›lan Kültür ve Turizm
Bakanı Ertu¤rul Günay ve Diyanet
‹flleri Baflkanı ve Türkiye Diyanet
Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu ve Vakf›m›z
Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert
birer konuflma yapt›lar.
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ugün yirmi alt›nc›s›n›n aç›l›fl›n› bir-
likte yaflad›¤›m›z, birlikte paylaflt›¤›-

m›z bu fuar ve bu mekân benim uzun
y›llardan bu yana bir kitap merakl›s› ola-
rak paylaflt›¤›m, aflina oldu¤um bir me-
kân. Y›llardan bu yana, önceki y›llarda
daha so¤uk mevsimlere geldi¤i için ba-
zen ayaklar›m donarak, üflüyerek dolafl-
t›¤›m bütün bu meydan› ve bu çal›flmay›
bugün 60. Cumhuriyet Hükümetinin kül-
türle ilgili, sanatla ilgili, bilimle ilgili, ki-
tapla ilgili bir sorumlusu, bir görevlisi
olarak sizlerle paylaflmaktan, bu aç›l›flta
bulunmaktan do¤rusu çok mutluyum.
Bunun için Allah'a flükrediyorum.

Bu fuar›n bizim için, kültür dünya-
m›z için çok önemli oldu¤unu y›llardan
bu yana takip ederek yak›ndan biliyo-
rum. Her y›l, yirmi alt› y›ldan bu yana
bir çeyrek yüzy›l› aflan bir zamandan bu
yana ‹stanbul'da ve Ankara'da Türkiye
Diyanet Vakf›m›z çok önemli bir kültür
görevini yerine getiriyor. Kendilerine
minnetlerimi ifade ediyorum. Bafltan
belki bir dinî yay›nlar fuar› gibi alg›la-
nan bu çal›flma, bugün dinî yay›nlar›n
d›fl›nda bütün yay›n dünyas›n› neredey-
se, kapsayan bir boyuta eriflti ve belki
bafltan bu etkinlik için rahat gelen bir
alan bugün s›¤›lmaz, yetinmez, yetiflmez
bir alana dönüfltü. Bu fuar›n etkinli¤inin
geliflti¤ini, merakl›s›n›n geliflti¤ini, mü-

daviminin geliflti¤ini gösteren çok hay›rl›, çok güzel
bir geliflme. 

Türkiye Diyanet Vakf›, böyle bir çal›flmaya destek
verdi¤i için gerçekten çok güzel bir görevi yerine geti-
riyor, asl›nda inançlar›m›z›n birinci emrinin gere¤ini de
yerine getiriyor. Hepimiz, biz, ilk emri “Oku” ile baflla-
yan bir inanc›n mensuplar› olarak kitab›n önemini, oku-
man›n önemini, bilmenin önemini, bilerek dünyaya
bakman›n önemini kendi inançlar›m›z içinde, kendi ha-
yat›m›z içinde yaflayarak biliyoruz.

Bu etkinliklerin geliflmesini temenni ediyorum. Bu
etkinliklerin, Türkiye'nin baflka mekânlar›na da yay›la-
rak, fazla uzamadan -Konya’ya, Adana’ya, ‹zmir’e, Er-
zurum’a, Malatya’ya, Trabzon’a, Samsun’a ve bütün
Türkiye'ye yayg›nlaflarak devam etmesini- kitapla hal-
k›m›z› tan›flt›rma gayretlerinin bütün Türkiye sath›nda
yay›larak devam etmesini çok temenni ediyorum.

Ankara, kütüphane aç›s›ndan, kitapevi aç›s›ndan ne
yaz›k ki çok zengin bir yerleflim merkezi de¤il. Bu me-
kânlar›m›z› ço¤altmam›z gerekiyor. Gençlerimizin, arafl-
t›r›c›lar›m›z›n daha çok yararlanaca¤› kütüphaneleri, me-
rakl›lar›n daha çok gidip zaman geçirece¤i, arad›klar›n›
bulabilecekleri simge haline dönüflmüfl kitapevlerinin
yurt sath›nda ço¤almas› gerekiyor. Çünkü, bilgi olma-
dan hayata bakmak, bofla bakmakt›r, bir anlamda ve ki-
tap olmadan bilgi sahibi olmak da çok zordur. O yüz-
den, kitap, bilgi ve hayat; bunlar birbirini tamamlayan,
birbirinden ayr›lmaz etkinliklerdir, varl›klard›r, gayretler-
dir, giriflimlerdir. Biz Kültür Bakanl›¤› olarak bütün bu
gayretlerin ve giriflimlerin yan›nda durmaya çal›flt›k ve
bundan sonraki süreçte, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ola-
rak bu gayretlerin daha da büyük bir yürek ferahl›l›¤›y-
la, daha da büyük bir maddî ve manevi gayretle yan›n-
da durmaya özen gösterece¤iz.

Bakanl›¤›m›z, yay›nc›l›¤›n geliflmesi konusunda ge-
çen y›llarda kültür dünyas›na önemli katk›lar yapt›.
Hem Türkiye'de yay›nc›l›¤›n geliflmesini sa¤lamaya ça-
l›fl›yoruz, hem bu alana emek verenlerin fikrî haklar›-
n›n korunmas›n›, fikrî haklar›n birtak›m bu haklar› çal-
ma çabalar›na karfl› korumas›n› sa¤lamaya çal›fl›yoruz,

hem de d›flar›dan Türkiye'nin ya-
y›n dünyas›n›n, kitap dünyas›n›n
tan›t›lmas›n› sa¤lamaya çal›fl›yo-
ruz. Geçen y›llarda Bakanl›¤›m›-
z›n bafllatt›¤› bir çal›flma; bir pro-
je çerçevesinde, flu anda dünya-
n›n 30’dan fazla diline çevirilerek
yay›nlan›yor ve baflka ülkelerin
insanlar› Türk yazarlar›n› tan›ma-
ya bafllad›.

Gelecek y›l Türkiye, Frank-
furt Kitap Fuar›’n›n konuk ülkesi
olma onurunu tafl›yor. Bu y›ldan

Kitap, bilgi ve
hayat; bunlar
birbirini
tamamlayan,
birbirinden
ayr›lmaz
etkinliklerdir,
varl›klard›r,
gayretlerdir,
giriflimlerdir.

Ertu¤rul Günay
Turizm ve Kültür Bakan›

B
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ismillahirrahmanirrahim, bizlere sa-
y›s›z güzellikleri yaflatan ve ilk emrini 

“Oku” diye gönderen Yüce Rabbimize
hamdü senalar olsun. 

Beflikten mezara kadar bize ilmi tav-
siye eden “‹lim Çin’de de olsa onu gi-
dip al›n›z” buyuran Efendimiz Muham-
met Mustafa’ya ve bütün resullere say›-
s›z salat ve selam olsun.

Bizim medeniyetimizde kitap deyin-
ce üç mefhum akla gelir. Birincisi, ka-
inat kitab›, ikincisi Kur’an (Kur’an’›n bir
di¤er ismi Kitap’t›r), üçüncüsü de, âde-
ta bu iki kainat kitab› ile onun özeti
olan Kur’an’›n hayat›m›zda yans›malar›
olan kültür hayat›m›z›n kitaplar›d›r. As-
l›nda, dikkatli bakt›¤›m›z vakit her üç
kitap aras›nda çok ciddi bir farkl›l›k
yoktur. Kur’an’›n ilk emri oku, herhan-
gi bir yaz›y›, kitab› de¤il, kendini oku,
kainat› oku, yarad›l›fl› oku, ondan an-
lam ç›kar ve o anlam üzerine yürü de-
mektir. Dikkat ederseniz, o ayetlerin
hemen akabinde, insan›n bir kan p›ht›-
s›ndan yarat›ld›¤› anlat›l›r. Böyle oldu¤u
için de ‹slam bilginleri, ‹slam mütefek-
kirleri kainat kitab›n› dikkatle, ibretle ve
hikmet gözüyle okunmas› gereken en
büyük kitap olarak tan›mlan›r. Asl›nda
biz dünyay›, kainat› ve insano¤luna

B

bafllayarak bu konuda, bütün yay›nc› arkadafllar›ma ve
bütün kitapla iliflkili, bu dünyayla iliflkili arkadafllar›ma
seslenerek söylüyorum: Bu y›ldan bafllayarak hepimiz
bu etkinli¤in, bize verilmifl bulunan bu f›rsat›n en iyi
biçimde ülkemizin tan›t›lmas›, ülkemizin bilgi birikimi-
nin tan›t›lmas›, yay›n etkinliklerinin tan›t›lmas› konu-
sunda en iyi biçimde de¤erlendirilmesi için hep birlik-
te bir seferberlik bafllataca¤›z. Bütün arkadafllar›m›z› bu
seferberli¤e kat›lmaya ça¤›r›yorum.

De¤erli arkadafllar›m, bütün bu yapt›klar›m›z, bütün
okuduklar›m›z, bütün yazd›klar›m›z, bütün gayretimiz
sonuçta aram›zdaki iliflkilerin daha medenî olmas›, ha-
yata karfl›, bu içinde yaflad›¤›m›z dünyaya karfl›, bizi
Yaradan’a karfl› hepimizin daha üzerimize düflenleri
anlayarak anlaml› davranmas›n› sa¤lamak içindir. “‹lim
ilim bilmektir/‹lim kendin bilmektir/Ya kendini bilmez-
sen/Bu nice okumakt›r” diyor Sevgili Yunus Emre. Bü-
tün yapt›klar›m›z, sonuçta kendimizi bilmeye dönük-
tür. Kendimizi, evreni, içinde yaflad›¤›m›z bu fani ve
ebedî dünyay› anlamaya dönük bir gayretin parças›d›r
bütün yapt›klar›m›z. 

Bu çaban›n çok güzel bir çaba, çok anlaml› bir ça-
ba, o kadar da bir kutlu çaba oldu¤una inan›yorum. Bu
çal›flman›n, kitapla ilgili çal›flman›n y›llardan beri bu
mekânda Ramazan ay›nda yap›lm›fl olmas›n› da çok an-
laml› buluyorum gerçekten. Bunu düflünmüfl olan arka-
dafllar›m›z›, Ramazan ay›n› elbette bir dayan›flma ay›
olarak bizim gibi yiyemeyenleri, bizim gibi giyemeyen-
leri, bizim gibi gezemeyenleri, bizim gibi yaflayamayan-
lar› düflünme ay›, bir dayan›flma ay› oldu¤u kadar, bil-
gimizi gelifltirme ve giderek kendimizi gelifltirme ay›
olarak da simgelenmesinin çok do¤ru, çok isabetli bir
davran›fl oldu¤unu düflünüyorum ve bunu düflünen ar-
kadafllara yürekten acizane minnetlerimi, flükranlar›m›,
takdirlerimi ifade etmek istiyorum.

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

Mütevelli Heyeti Baflkan›



<  14 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹ www.diyanetvakfi.org.tr

verilmifl bunca nimetleri bi-
raz ibret, biraz hikmet gö-
züyle okuyabilseydik, her-
halde insano¤lu kendi eliyle
ürettiklerinin s›k›nt›lar›n›
çekmezdi.

Kur’an-› Kerim, bizim
kültürümüzde Kitap ad›n›
al›r ve yine Kur’an-› Kerim,
okunan ve yaz›lan metin de-
mektir. Kur’an, okunan ve
okuyan demektir. Kur’an,
hem müminler taraf›ndan
okunur hem de Kur’an ka-
inat› okuyarak bize aktar›r.
Bu itibarla Kur’an-› Kerim,
sadece okunan kitap de¤il-

dir, ayn› zamanda kainat›, yarad›l›fl›, var oluflu, insan-
l›¤›n yaflad›¤› ve yaflayaca¤› bütün hayat çizgisini
okuyan, anlatan ve tan›tan kaynak demektir. Ve biz
bu inançla, bu mefkureyle yetiflti¤imiz için âdeta bi-
zim medeniyetimiz bir kitap medeniyeti, bir kültür
medeniyeti olmufltur.

Gerçekten, Türkiye Diyanet Vakf› yirmi alt› y›ld›r
çok önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Dikkat eder-
seniz, bu Dinî Yay›nlar Fuar› de¤ildir, Kitap ve Kül-
tür Fuar›d›r. Kitap ad›na, düflünce ad›na, tefekkür
ad›na, kendi gelece¤imiz ve kendi öz de¤erlerimiz
ad›na ne üretilmiflse biz onlar›n burada sergilenmesi-
ni, paylafl›lmas›n› ve gelifltirilmesini istiyoruz. Bir ba-
k›ma, daha ileriye gidebilmek için düflüncelerimizi
paylaflmak, düflüncelerimizi düzenli bir flekilde teati
etmek, tart›flmak ve gelifltirmek zorunday›z. Aç›k top-
lum olman›n, özgürlüklerin yolunu açman›n ve her-
kesin düflüncesini serbestçe ifade edebilmesinin her-
halde önünde bir engel olmamal›d›r.

‹flte, bu kitap ve kültür fuarlar›, hem bizim tafl›d›-
¤›m›z o zengin birikimi topluma tan›tmak, insan›m›z›
kitapla, kültürle buluflturmak, daha okuryazar bir
toplum olmaya do¤ru insan›m›z› teflvik etme hem de
farkl› fikirlerin, farkl› düflüncelerin bir arada ahenk
içerisinde sergilenmesine ve buluflmas›na f›rsat haz›r-
lamad›r. 

Gönlüm arzu eder ki, t›pk› bu kitap ve kültür fu-
ar›nda çok farkl› düflüncelerin bir arada ahenk içeri-
sinde bulufltu¤u gibi, ülkemizde de çok farkl› düflün-
celer, farkl› fikirler ahenk içerisinde karfl›l›kl› sevgi ve
sayg› içerisinde bir arada yaflas›nlar, birbirlerini gelifl-
tirsinler, birbirlerine destek versinler.

Ben, bu kitap ve kültür fuar›m›z›n mutlaka kendi
öz hayat›m›zda, kültür hayat›m›zda, kitaba olan ilgi-
mizde ve sevgimizde yeni ufuklar, yeni hamleler
meydana getirece¤ine yürekten inan›yorum.

ünyada meydana gelen hemen her
geliflme ve de¤iflmenin insano¤lunu 

bir flekilde etkiledi¤ini, bu etkilemenin
neticesinde de insan hayat›nda müspet
ya da menfi çeflitli tesirler olufltu¤unu
belirterek konuflmas›na bafllayan A. ‹h-
san Sar›mert “Bu tesirler insano¤lunun
mantalitesinde ve davran›fllar›nda gel git-
ler meydana getirmektedir. Bu de¤iflim
ve geliflim sürecinde tabiat›yla toplumlar
da etkilenmektedir. Ekonomik, siyasal,
özellikle de sosyal bünyede önemli de-
¤iflmeler olmaktad›r. Ülkeler de insanlar
gibidir. Baz› ülkeler istikrarl›, müreffeh
bir hayat sürerken, baz› ülkeler anarfli ve
kaos içerisindedir ve bir türlü huzur bu-
lamamaktad›r.” dedi.

Kültür ve medeniyetin bir milletin var
olmas›nda ne kadar etkili oldu¤una vur-
gu yapan A. ‹hsan Sar›mert “Kültür ve
medeniyetin bir milletin var olmas›nda
ne kadar etkili oldu¤u bugün herkesçe
kabul edilmektedir. O de¤erler törpülen-
dikçe veya yok edildikçe millî fluurun da
yok oldu¤u, neticede millet olma özelli-
¤ini kaybetmeye do¤ru gidildi¤i ve top-
lumun sömürge olma yolunda h›zla ivme
kazand›¤› art›k daha net ortaya ç›kmak-
tad›r.” dedi.

Kendi kültür ve medeniyetini yorum-
layarak kültür ve medeniyetinin huzur

Kur’an-› Kerim,

sadece okunan

kitap de¤ildir,

ayn› zamanda

kainat›, yarad›l›fl›,

var oluflu,

insanl›¤›n yaflad›¤›

ve yaflayaca¤›

bütün hayat

çizgisini okuyan,

anlatan ve tan›tan

kaynak demektir.

A. ‹hsan Sar›mert
Türkiye Diyanet Vakf› Genel Müdürü

D
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Bu tür fuarlar

sayesinde

insan›m›z sadece

kültürel hayat›n

inflas›nda önemli

bir yeri olan

kültürün tafl›y›c›s›

olan kitapla

karfl›laflmakla

kalmay›p,

bu atmosferde

bizzat

kültürünü de

teneffüs

etmektedir.

ve bar›fl ad›na insanl›¤a vaaz etti¤i etkilerini nesillere
aktaracak her yafltan insan›n yetifltirilmesine, yetiflmifl
olanlar›n ise daha da donan›ml› hale getirilmesine ihti-
yaç bulundu¤unu söyleyen A. ‹hsan Sar›mert “‹flte, bu
noktada yine kitaba ve okumaya büyük ifl düflmekte-
dir. Bugün flunu herkes bilmelidir ki, sa¤lam ekonomi-
lerin arkas›nda büyük ölçüde zihinsel ve kültürel dona-
n›mlar› geliflmifl giriflimciler ve bireyler vard›r. Bu zihin-
sel ve kültürel donan›mda kitapla bar›fl›k olan insanlar
da bulunmaktad›r. Bu nedenle kitapla aram›z› k›saltma
yönünde çal›flmalar yapmak mutluluk ve refah›m›z için
elzemdir. Konfüçyüs, zenginlik ve mutlulu¤u kitapla
dolu bir eve benzetmektedir. “Kitab›na e¤ilmifl çocuk,
tarlas›n› süren çiftçi, tezgahtaki sanatkâr ve mutfakta
yeme¤ini pifliren kad›n fenal›k düflünmeye vakit bula-
maz” der. Bu itibarla, toplumumuzun pek çok yönden
yaflad›¤› yoksulluk ve yoksullu¤un sebebi de olan kita-
ba olan mesafemizi k›saltma yönünde emek sarf et-
mektir. Zira, herhangi bir konuda baflar› varsa, onun ar-
kas›nda mutlaka emek vard›r.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan organize edilen ve
26 y›ld›r aral›ks›z devam eden kitap ve kültür fuarlar›-
n›n da bu gayeye hizmet etti¤ini belirten A. ‹hsan Sar›-
mert “Hepinizin çok yak›ndan flahit oldu¤u gibi, bu fu-
arlar kültür hayat›m›za önemli katk› sa¤lamaktad›r. Bu
tür fuarlar sayesinde insan›m›z sadece kültürel hayat›n
inflas›nda önemli bir yeri olan kültürün tafl›y›c› kitapla
karfl›laflmakla kalmay›p, bu atmosferde bizzat kültürü-
nü de teneffüs etmektedir. Bu fuarlar›n, kültürün ö¤re-
nilmesi, anlafl›lmas› ve gelecek kuflaklara aktar›lmas›
yönünde önemli katk› sa¤lad›¤›na inanmaktay›z.” dedi.
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uarın ‹stanbul'da, Sultanahmet Camii avlusundaki
açılıflını ‹stanbul Müftüsü Mustafa Ça¤rıcı yaptı. 

Sayın Ça¤rıcı törende yaptı¤ı konuflmada, “‹nsanlı¤a ilk
mesajı ‘oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Sadece sözlü
olarak iftihar etmemeli; aynı zamanda, bunun anlamını da
çok iyi kavramalıyız, nesilden nesile aktarmalıyız” dedi.
Fuarın amacına ulaflması için herkese sorumluluk
düfltü¤ünü belirten Ça¤rıcı, “Ramazan münasebetiyle
pazara çıktı¤ımızda, nasıl ki sepetimize yiyecek içecek
dolduruyorsak, aynı güzellikte, aynı bir ihtiyaç içerisinde
buralardan kitap alarak gidelim” diye konufltu.

Fuarların baflka flehirlerde de düzenlenece¤i müjdesi,
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Zeki
Elturan’dan geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Ahmet
Zeki Elturan da, milletleri ayakta tutan aile, mabet ve
mektep gibi yapı tafllarını birbirine ba¤layan unsurun
“kitap” oldu¤unu söyledi. Milletlerin güçlerini göstermek
istedikleri alanlardan birinin de kitap ve yayın oldu¤unu
belirten Ahmet Zeki Elturan, Türkiye Kitap ve Kültür
Fuarı'nın, bundan sonraki dönemlerde Samsun, Erzurum,
Diyarbakır, Adana gibi flehirlerde de açmayı
planladıklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın A. ‹hsan
Sarımert yaptı¤ı konuflmada, “Kitap; kültürün dün de,
bugün de, yarın da tek taflıyıcısıdır. Kitaba ve yayıncılı¤a
önem veren toplumlar, geçmiflten gelece¤e uzanan
köprüler vasıtasıyla, daha büyük ve daha güçlü uygarlıklar
oluflturmufllardır” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ‹stanbul 1. fiube Müdürü Sayın
Osman Sarıköse ise, “Yayıncı, yazar ve okuyucuyu
buluflturarak; ilim, kültür ve medeniyet hayatımıza katkıda
bulunmaya çalıflan Kitap ve Kültür Fuarı, ‹stanbul
Sultanahmet Camii’nin mimari yapısına uygun, yeni
tasarımı ve yerleflim planı ile ziyaretçilerimizin rahatça
dolaflarak inceleme ve alıflverifl yapmalarına imkân
sa¤lamaktadır. Yayıncılarımızın ise, eserlerini nezih bir
ortamda okuyucuların be¤enisine sunmalarına imkân
veren, yazarların imza ve sohbet günlerinde kitapseverlere
en iyi flekilde ulaflmalarını sa¤layacak bir stand sistemi
kurulmufltur” fleklinde konufltu.

SULTANAHMET’TE 
F

TDV
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KÜLTÜREL fiÖLEN
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ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri

Müdürlü¤ü; 2007-2008 y›l› faaliyet

dönemini, Diyanet Vakf› Konferans 

Salonunda Devlet Bakan› Say›n Nimet ÇUBUKÇU

han›mefendinin onurland›rd›¤› bir törenle bafllatt›.

Kültür Bakanl›¤› Ankara Devlet Klasik Türk

Müzi¤i Korosu taraf›ndan Türk Sanat ve Türk

Tasavvuf Musikisinden seçkin örneklerinin

sunuldu¤u törende, Türkiye Diyanet Vakf›

Kad›n Faaliyetleri Müdürlü¤ünün 2007-2008 y›l›

faaliyet döneminde gerçeklefltirece¤i hizmetler

anlat›ld›.

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri

Müdürlü¤ünün 2007-2008 y›l› faaliyet döneminde;

dînî, tarihî, edebî ve felsefî sohbetler yer alacak,

güncel konularda konferans ve paneller

düzenlenecek, sanatsal ve kültürel dersler

verilecek, ayr›ca ‹ngilizce, Almanca,

Osmanl›ca, Diksiyon, H›zl› ve Etkin

Okuma gibi alanlarda kurslar

düzenlenecek.

Kad›n Faaliyetleri Müdürlü¤ünün

Çankaya Halk E¤itimi Merkezi ile

birlikte koordine etti¤i okuma-

yazma, giyim, makine nakfl›,

mefruflat, k›rk yama, el sanatlar›

(ahflap ve kumafl boyama), resim,

tak› tasar›m›, befl flifl dantel, ebru,

tezhip, hat ve minyatür kurslar› da

bu dönemde yer alacakt›r.

Törende Devlet Bakan› Nimet

Çubukçu ile Türkiye Diyanet Vakf›

Kad›n Faaliyetleri Müdürü

Ayfle Sucu birer konuflma yapt›lar.

T
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Kad›nlar›n e¤itim düzeyinin yükseltilmesi yönünde,
baflta Millî E¤itim Bakanl›¤› olmak üzere, tüm kamu ku-
rum ve kurulufllar› ile son derece önemli çal›flmalar ya-
p›ld›¤›n› ifade eden Nimet Çubukçu “Bilindi¤i gibi, ka-
d›n e¤itiminin evrensel düzeyde fark›na var›lm›fl olma-
s›, ayn› zamanda Türkiye’nin de ayn› düzeyde bu me-
seleyi ele al›yor olmas› son derece sevindiricidir. Ka-
d›nlar›m›z›n e¤itim düzeyinin yükseltilmesi yönünde,
baflta Millî E¤itim Bakanl›¤›m›z olmak üzere, tüm kamu
kurum ve kurulufllar›m›z son derece önemli çal›flmalar
yap›yor ve Millî E¤itim Bakanl›¤›m›z›n UN‹CEF deste-
¤iyle birlikte sürdürdü¤ü “Haydi K›zlar Okula” kam-
panyas› bu aç›dan çok örnek teflkil eden bir kampan-
yad›r. Bu kampanyayla birlikte, ayn› zamanda okur ya-
zarl›k kurslar›yla, k›z çocuklar› ve kad›nlar aras›ndaki
hem okuma yazma oran› art›r›lm›fl, hem de k›z çocuk-
lar›n›n okula devamlar› yönünde ciddî bir oransal art›fl
sa¤lanm›flt›r.” dedi.

Özürlü çocuklar için de yat›r›mlar›n ciddi flekilde
devam etti¤ini belirten Nimet Çubukçu “Yine, özürlü
çocuklar›m›z için e¤itim imkânlar›, 120 yeni okulun
aç›lmas›, ayn› zamanda özründen dolay› okula gideme-
yenlere evde e¤itim hakk›, özürlü çocuklar›n e¤itimi
için 272 adet ders kitab›, görme engelliler için de 23
bin adet ders kitab› haz›rlanm›flt›r.” dedi.

K›z ve erkek çocuklar›n e¤itime eflit olarak kat›lma-
s›n› önemli çal›flmalardan biri oldu¤unu söyleyen Ni-
met Çubukçu “Hükümetimiz, e¤itimin en temel insan
hakk› oldu¤una inanmaktad›r. K›z ve erkek çocuklar›n
e¤itime eflit olarak kat›lmas›n› en önemli çal›flmalar›n-
dan biri olarak görmektedir. Yine, “Hayat Boyu E¤itim”
slogan›yla, özellikle kad›nlar›n meslek sahibi olmalar›n›

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri
Müdürlü¤ünün e¤itim alan›nda yo¤unla-
flan faaliyetlerini çok önemsedi¤ini vurgu-
layarak konuflmas›na bafllayan Devlet Ba-
kan› Nimet Çubukçu, kad›n›n statüsünün
yükselmesi ve güçlenmesinde temel un-
surun e¤itim oldu¤unu belirterek “Kad›-
n›n Statüsü ve güçlenmesinin sa¤lanmas›-
n›n temel unsuru olan e¤itimin, bireylerin
hayat› boyunca sürdürülmesi, sa¤lanmas›,
devletin temel görevidir ve iktidara geldi-
¤imiz günden bu yana, bütçede, 2002 y›-
l›ndan bu yana bütçede en yüksek pay›
e¤itime ay›rm›fl, özellikle k›z çocuklar›m›-
z›n, kad›nlar›m›z›n ve özürlülerimizin e¤i-
timde f›rsat eflitli¤ine ulaflmalar› için tüm
imkânlar› seferber etmifltik.” dedi.
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ve ifl yaflam›n›n gereklerine uygun beceriler elde etme-
leri, yayg›n e¤itim programlar› gözden geçirilmekte ve
yeniden düzenlenmektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n da bu alanda att›¤› ad›m-
lar› önemsedi¤ini belirten Nimet Çubukçu “Türkiye Di-
yanet Vakf› gibi, özellikle kad›n örgütlenmesi aç›s›ndan
son derece önemli bir yeri olan bu kurumun da, özel-
likle kad›nlar›n mesleki e¤itimleri, hayat boyu e¤itimle-
ri yönünde att›¤› bu ad›mlar› çok önemsiyorum ve ümit
ediyorum ki, örnek teflkil eder ve birçok kurum bunu
uygular. Çünkü, takdir edersiniz ki, e¤itim baflta olmak
üzere dezavantajl› alanlar›n normal eflitlik alan›na ulafl-
t›r›labilmesi için sadece kamu kurum ve kurulufllar›n›n
de¤il, sivil toplum örgütlerinin de bu anlamda destek
çal›flmalar›na ihtiyac›m›z vard›r.” dedi.

Bir çok sorun temelinde e¤itimsizli¤in yatt›¤›na ifla-
ret eden Nimet Çubukçu “Kad›nlar›m›z›n Türkiye’de
fliddetten istismara kadar birçok alanda, anne ve bebek
ölümleri, birçok sorunun temelinde de karfl›m›za e¤i-
tim ç›kmaktad›r. Kad›nlar›n e¤itim düzeyi yükseldikçe,
daha sa¤l›kl› çocuk yetifltirdikleri, e¤itim düzeyi yüksel-
dikçe istihdama daha çok kat›ld›klar›, e¤itildikçe flid-
detle mücadele edebildikleri, e¤itildikçe f›rsat eflitli¤i
ve ekonomiye kat›l›m konusunda da daha h›zl› yol al-
d›klar›n› biliyoruz. Uzun vadede, bugün e¤itime yapt›-
¤›m›z bütün bu yat›r›mlar›n sonuçlar›n› daha sa¤l›kl› bir
flekilde alaca¤›m›za inan›yorum ve Türkiye’nin hedefi,
2010 y›l›nda k›z çocuklar›n›n okullaflma oran›n›n yüz-
de 100’e ç›kar›lmas›d›r. Bu hedefe bir an önce ulafl›p,
daha ileri hedefler belirlemek için hepimiz elimizi tafl›n
alt›na koymal› ve üzerimize düflen sorumluluklar› yeri-
ne getirmeliyiz. 

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri Merkezinin
çal›flmalar›n›, ben bu sorumlulu¤un bir parças› olarak
görüyorum. Kendilerine, kad›nlar›n her alanda eflit
temsilleri, e¤itim ve meslek edindirme gibi alanlarda
yapt›klar› çal›flmalar›nda baflar›lar diliyor, yeni faaliyet
y›l›n›n da baflar›l› geçmesini temenni ediyorum.” dedi.

‹lim, irfan, bilgi ve hikmet kavramlar›n›n
kültürümüzün ve medeniyetimizin en
temel kavramları oldu¤unu belirterek
konuflmas›na bafllayan Ayfle Sucu, haya-
tın bir bütün olarak kavranması ve an-
lamlı bir flekilde sürdürülmesi ve erdem-
li bir toplum infla edilmesinin bu kav-
ramlar›n ekseni etrafında olufltu¤unu
söyledi. 

‹nsan›n fıtratı/yaratılıflı gere¤i bir di-
namizm içinde yaflamını sürdürdü¤ünü
belirten Ayfle Sucu “Bu süreçte insan bir
yandan ilgi, bilgi, beceri gibi nitelikleri
kazanarak ve artırarak kendini yetifltir-
mekte, di¤er taraftan birikimlerinin çok
yönlü birbirleriyle iliflkileri (etkileflimleri)
sayesinde, bir de¤iflim, geliflim, olgunlafl-
ma yaflamaktadır.” dedi.

Yaflamla birlikte ö¤renmenin hiçbir
flekilde bitmedi¤ini belirten Ayfle Sucu
“Elbette bitmemeli de... Tam da burada
Allah’ın bize bahfletti¤i bu büyük lütufu
görmemiz mümkündür. Yaflamın ö¤ren-
meyle do¤ru orantıda akıp gitmesiyle; in-
san her yeni ö¤renme sürecinde yeniden
kendini tanımlıyor, anlamlandırıyor,
bunları yaparken de bildi¤i tüm kelime-
lere dolayısıyla kavramlara yeni hayatlar
veriyor, onların anlamlarının derinlikleri-
ne ulaflmaya çalıflıyor. Acaba insan için
bundan daha güzel bir tatmin olabilir
miydi? Çünkü zaman insanın aleyhine ifl-
lerken bir yandan da ona bir çeflit olgun-
luk kazandırıyor ve anın kıymetini bildi-
riyor. Son tahlilde, yaratılmıfl her fley var-
lı¤ın göz bebe¤i olan insan için... Yüce
yaratıcı bu döngüyü öyle güzel ayarlıyor
ki, program, birbirine binlerce ba¤ ile

“Kad›n›n Statüsü ve

güçlenmesinin sa¤lanmas›n›n

temel unsuru olan e¤itimin,

bireylerin hayat› boyunca

sürdürülmesi,

sa¤lanmas›,

devletin temel görevidir.”
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Sosyal problemleri sadece günlük dalgalanmaların
üzerinden de¤il, köklerinde mevcut bulunan muhtemel
asıl nedenleriyle ele almak, bunları tahlil etmek, çözüm
yolları önermek, bu çözümleri bizzat yaflayan insanlar
olarak, topluma örnek olmak gerekti¤ini belirten Ayfle
Sucu “Bu, bir bakımdan akademik çalıflmalar gerçek-
lefltirmek kadar, (akademik çalıflmalar diyorum çünkü;
edebiyattan felsefeye, tarihten dine, sanattan musikiye
pek çok alanda, Türkiye’nin kendi alanlarında otorite
isimleriyle/bilim adamlarıyla, yaptı¤ımız e¤itim ve kül-
türel faaliyetlerimizle bir akademi gibi çalıflmaktayız.)
di¤er bakımdan da bu çalıflmalarda çıkan sonuçları,
kendi çerçevemizde uygulamak olacaktır ki, böyle bir
bilince maneviyattan temel alan bir sorumlulukla sahip
olmak, bize bugün Cumhuriyetçi, ça¤dafl, demokrat ka-
dınlar olarak fevkalade ileri adımlar attıracaktır.” dedi.

Konuflmalar› müteakip Kültür Bakanl›¤› Ankara
Devlet Klasik Türk Müzi¤i Korosu taraf›ndan Türk Ta-
savvuf Musikisinin seçkin eserleri sunuldu.

ba¤lı bir a¤da hiçbir karmafla yaflamadan
sürüp gidiyor. ‹nsan da bu programın
öznesi, bunu yaratıcılı¤ı ve sorumlulu¤u
ile ortaya koyuyor.” dedi.

Ö¤renme ve yaratıcılı¤ımız›n hayatı-
mızın her evresinde beflikten mezara de-
vam eden bir olgu oldu¤una vurgu ya-
pan Ayfle Sucu “Bunun önemi ise her ge-
çen gün insanlar tarafından daha iyi id-
rak edilmektedir. Mesela, Batı toplumun-
da 1929’dan itibaren ilk yetiflkin e¤itim
konferansları bafllatılmıfl; 1996’dan sonra
-ki bu yıl hayat boyu ö¤renme yılı olarak
ilan edilmifl- bu hiç olmadı¤ı kadar mer-
kezi ve önemli bir hale gelmifltir. Çünkü
yaflam boyu ö¤renme becerilerine sahip
bireylere ihtiyaç her geçen gün artmakta-
dır. Hızla de¤iflen, artan bilgi ve geliflen
teknoloji, bireylerin e¤itim ihtiyaçlarını
üst seviyeye çıkarmaktadır. Dolayısıyla
sürekli ve etkili ö¤renme baflarının da te-
mel unsuru olarak karflımıza çıkmakta-
dır.” dedi.

Batın›n, yaflam boyu ö¤renme felsefe-
sini yerlefltirmek adına 1900’lü yıllardan
itibaren faaliyetlerde bulundu¤u belirten
Ayfle Sucu, kendi kültürel tarihimize bak-
tı¤ımızda çok daha çarpıcı örneklerin ol-
du¤unu ifade ederek “Mesela Selçuklular
ve Osmanlı dönemlerinde etkin bir kuru-
lufl olan Ahi teflkilatı; ilim, sanat, ticaret
ve ekonomi alanlarında 600 yıl boyunca
faaliyet göstermifl bir teflkilattır.” dedi.

“Yaflamın ö¤renmeyle

do¤ru orantıda akıp gitmesiyle;

insan her yeni

ö¤renme sürecinde

yeniden kendini tanımlıyor,

anlamlandırıyor.”

TDV
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1993y›l›ndan buyana Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› organizesinde Türkiye

Diyanet Vakf› arac›l›¤›yla sürdürülen “Vekâlet
Yoluyla Kurban Kesim Kampanyas›” bu y›l da
yurt içi ve yurt d›fl›nda baflar›yla sonuçland›.

Tüm ‹slâm ülkelerinde oldu¤u gibi ülkemizde de
her y›l binlerce kurban kesilmekte ve bu kutsal
görevi ifa etmenin mutlulu¤u yaflanmaktad›r.
Özellikle flehirlerde yaflayan vatandafllar›m›z,
gerek ifl yo¤unlu¤u ve gerekse flartlar gere¤i,
kurban kesme hususunda zaman ve mekan
s›k›nt›s› çekmektedir. Bu durumda olan,
zamanlar› ve kurban kesecek yeri olmayan ya da
kesece¤i kurban›n tamam›n› ihtiyaç sahiplerine
ulaflt›rmak isteyen Vatandafllar›m›z için Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› organizesinde, Türkiye Diyanet
Vakf› arac›l›¤› ile 1993 y›l›ndan itibaren yurt
içinde ve yurt d›fl›nda vatandafllar›m›zdan
kurbanlar›n› vekalet yoluyla kestirmek
isteyenlere yard›mc› olmak amac›yla “Vekâlet
Yoluyla Kurban kesimi kampanyas›”
düzenlenmektedir. 

2007 y›l›nda yurt içinde ve yurt d›fl›nda
gerçeklefltirilen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim
Kampanyas›’na kat›lan vatandafllar›m›z›n
kurbanlar› güvenli ve dini esaslara uygun bir
flekilde kesilerek yurt içindeki muhtaç
vatandafllar›m›z ile yurt d›fl›ndaki ihtiyaç sahibi
dindafl ve soydafllar›m›za ulaflt›r›ld›. 

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› organizesinde Türkiye
Diyanet Vakf› arac›l›¤› ile düzenlenen 2007 y›l›
Vekâleten Kurban Kesim Kampanyas›’na toplam
28.092 vatandafl›m›z kat›ld›. Bu vatandafllar›m›z›n

kurbanlar›ndan 23.520 adedi yurt
içinde 4.572 adedi de yurt d›fl›nda
(Afganistan,
Kuzey Irak, Makedonya, Romanya,
Arnavutluk, Bulgaristan,
Azerbaycan, Türkmenistan,
K›rg›zistan, Kazakistan, K›r›m, Beyaz
Rusya,  Mo¤olistan, Sudan, Senegal,
Etopya, Litvanya) kestirildi.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
kampanyas›na kat›lan
vatandafllar›m›z hem dinî bir vecibe
olan kurbanlar›n› kesmekte, hem de
zor flartlarda yaflam mücadelesi
veren dindafl ve soydafllar›m›za
yard›m etmenin, onlar›n yaralar›n›
sarman›n, her günü ac› ve s›k›nt›
içinde geçen bu insanlar›
sevindirmenin mutlulu¤unu
yaflad›lar.

Bu vesileyle; Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› organizesinde, Türkiye
Diyanet Vakf› arac›l›¤› ile 2007 y›l›
Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi
Kampanyas›na kat›lan
vatandafllar›m›z›n organizasyona
gösterdi¤i ilgi ve güvenden dolay›
teflekkür eder, kurbanlar›n›n kabul
olmas›n› dileriz. TDV
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ürkiye Diyanet
Vakf› 15 y›l› aflk›n
bir suredir Türk

Cumhuriyetlerine gö-
türdü¤ü hizmetlerle
Türk-‹slam kültürünün
bütünleflmesine ve ge-
liflmesi konusunda ön-
cü rol oynamaktad›r.
Özellikle ba¤›ms›zl›¤›n›
elde ederek yeniden
yap›lanma sürecine giren Türk Cumhuriyetleri-
ne Türkiye Diyanet Vakf›n›n e¤itim alan›nda
götürdü¤ü hizmetler takdire flayand›r. D›fliflleri
Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i
yap›lmak suretiyle K›rg›zistan Osh Devlet Üni-
versitesi bünyesinde aç›lan ‹lahiyat fakültesin-
den mezun olarak Vakf›m›z deste¤iyle Türki-
ye’nin çeflitli üniversitelerinde yüksek lisans ve
doktora ö¤renimi görmekte olan ö¤renciler
Vakf›m›z› ziyaret etti. 

Genel Müdürümüz Sn. A. ‹hsan Sar›mert ile gö-
rüflen ö¤renciler Osh Devlet Üniversitesi ‹lahi-
yat Fakültesinin Orta Asya’da aç›lan ilk ilahiyat
fakültesi oldu¤unu ve bu fakültenin Merginan,
Buhara, Özkent gibi ‹slam medeniyetine beflik-
lik yapm›fl bir bölgede
kurulmufl olmas›n›n fa-
külteyi daha da önemli
k›ld›¤›n› söylediler. K›-
sa surede bölgenin en
önemli bilim ve kültür
merkezi haline gelen
Osh Devlet Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesinin bu
baflar›s› Türkiye Diya-
net Vakf›n›n kararl› ve
kesintisiz deste¤i saye-
sinde gerçekleflti¤ini
ifade ettiler.

Ayr›ca Osh Devlet Üni-
versitesi ‹lahiyat fakül-
tesi mezunlar›n›n kur-
du¤u “Kutsal›m” vakf›
ve K›rg›zistan’da ya-
y›nlamakta olduklar›
“Kutsal›m” ayl›k kültür
dergisi hakk›nda bilgi
veren ö¤renciler, söz
konusu derginin K›rg›z
toplumunu dini konu-

larda ayd›nlatma misyonunu üstlendi¤ini ifade
ettiler ve katk›lar›ndan dolay› Vak›f yöneticile-
rine teflekkür ettiler. Yeni kurduklar› “Kutsa-
l›m” vakf›n›n genifl sahada faaliyet yürütmesi
için Türkiye Diyanet Vakf›n› kendilerine örnek
ald›klar›n› belirten ö¤renciler Vakf›n idari ya-
p›s› ve faaliyetleri hakk›nda bilgi ald›lar. 

Ö¤rencilere baflar› dileklerinde bulunan A.
‹hsan Sar›mert “Türk Milleti dünya milletleri
aras›nda lay›k oldu¤u onuru ve gücü, ancak
ve ancak e¤itim alan›nda yakalad›¤› standart-
larla kazanabilir. Bütün dünyada art›k geliflme
kriterleri, ekonomik göstergelerden, sanayi
kapasitesinden, ithalat - ihracat hacminden,
büyüme h›z›ndan farkl› bir yöne dönüyor. Ge-

liflme için o ülkenin
sahip oldu¤u e¤itilmifl
insan gücü esas al›n›-
yor. Dünyan›n yönel-
di¤i bilgi toplumu ise
bu kriteri flart kofluyor.
Unutulmamal›d›r ki
gelecek; geçmiflten
ders almak, bugünü
iyi de¤erlendirip gele-
ce¤e iyi haz›rlanmak-
t›r” diyerek ö¤ren-
cilere baflar› dileklerini
iletti. TDV

T
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skilerin Medinet’ul Hukemâ, Ba¤dâdür-Rum-

Kubbetu’l Ulema, Türbetü’l Evliya, Daru’n Nasr

gibi mümtaz vas›flarla and›¤›, zaman›m›zda ise 

fiehzadeler ve evliyalar flehri, fiehr-i fiirin, Cumhuriyetin do-

¤um belgesinin imzaland›¤›, 7500 y›ll›k tarihi geçmifli ve

bin y›ld›r Müslüman Türk kimli¤i ile yo¤rulan Anadolu’nun

incisi güzide flehrimiz Amasya.

Her biri sanat flaheseri olan Selçuklu ve Osmanl› döne-

mine ait; Cami, köprü ve kaleler Amasya’n›n her yan›n› süs-

lemektedir. Cumhuriyet döneminde ise Amasya tarihi do-

kusuna uygun parklar›, sanatsal etkinlikleri ve temizli¤i ile

örnek bir flehir haline gelmifltir.

Amasya tarihi zenginlikleri yan›nda; yaylalar› ve Borabay

Gölü, Yedik›r Baraj›, Termal kapl›calar› olan (Gözlek,Terzi-

köy) gibi do¤al güzellikleri ile de görülmeye de¤er bir yer-

dir. fiehrin etraf›n› saran elma, kiraz ve fleftali bahçeleri

Amasya’ya ayr› bir güzellik katar. ‹lin nüfusu 85.000’dir.

E
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Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü ve Ülke
toplam alanının % 07'sini kaplayan Amasya, 35°00',
36°30' do¤u boylamları, 40 °15', 41°03' kuzey enlemleri
arasında kalan 5690 km2'lik bir alana sahiptir. Do¤uda
Tokat, güneyde Tokat ve Yozgat, batıda Çorum, Kuzey-
de Samsun illeriyle çevrilidir. ‹l'de merkez ile birlikte 6
ilçe, 22 belde ve 348 köy bulunmaktadır. 2000 Genel
Nüfus Sayımına göre Amasya'nın toplam nüfusu 365
231, il merkezi ise 74.394'dür. Nüfus yo¤unlu¤u km2'ye
64.18 kiflidir. ‹l merkezinde rakım 411.69 metredir.

‹l'in yüzölçümü 5690 km2'dir. Ortalama rak›mı 592
metredir. Bafllıca da¤ları; Akda¤, Tavflan Da¤ı, ‹ngöl
Da¤ı, Kosacık Tepesi, Kırklar Da¤›, Karaman ve Lok-
man Da¤ı’d›r. Amasya, Yeflilırmak kolları, sulama
amaçlı gölet ve barajları ile sulanan verimli ovalara sa-
hiptir. Bunlardan bafllıcaları flunlardır: Geldingen, Sulu-
ova, Merzifon ve Gümüflhacıköy ovalar›d›r.

Amasya'nın en önemli akarsuyu Yeflilırmak'tır. Si-
vas'ın Köse Da¤ı'ndan do¤ar, ‹l arazisine güneyden gi-
rerek Kayabaflı mevkiinden 256 km. uzunlu¤undaki
Yozgat topraklarından do¤an Çekerek Çayı ile birleflir.
Amasya'nın içinden geçerek Ladik Gölü'nden çıkan
Ters akan çayı'nı alarak Samsun topraklarından Çar-
flamba'dan Karadeniz'e dökülür. ‹l'in en önemli gölü il
merkezine 63 km uzaklıkta Taflova ilçesi Gölbeyli bel-
desine 1050 m. Rakımlı bir set gölü olan Borabay Gö-
lü’dür.

Co¤rafi Yapı

Amasya'da ilk yerleflme M.Ö. 5500 yılla-
rında bafllayıp Hitit, Frig, Kimmer, ‹skit,
Lidya, Pers, Hellenistik - Pontus, Roma,
Bizans, Daniflment, Selçuklu, ‹lhanlı ve
Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz ola-
rak devam etmifltir.

700 yıl Bizans egemenli¤inde kalan
Amasya'yı 1071 yılında Anadolu'ya giren
Alparslan'ın komutanlarından Melik Ah-
met Daniflment Gazi 1075 yılında fethe-
derek burada ilk Türk Egemenli¤ini kur-
mufltur. Bundan sonra Amasya'da Selçuk-
lu egemenli¤i görülmektedir. Bu dönem-
de yaflamıfl olan vali ve emirler yaptırdık-
ları medrese, cami, türbe gibi eserlerle
Amasya’y› Anadolu'nun en büyük kültür
merkezi durumuna getirmifllerdir. 1246
yılında bafllayan Mo¤ol istilasında, ilk
Amasya Valili¤i Seyfettin Torumtay'a ve-
rilmifltir. ‹ran'da kurulan ‹lhanlılar,
1265'te Anadolu'yu hakimiyetleri altına
alarak, yönetime el koymufl ve kendisine
ba¤lamıfllardır. 

1341 yılından sonra Uygur Türklerin-
den Ertana Beyli¤i'nin hakimiyeti görül-
mektedir. 1386 yılında fiehzade Yıldırım
Bayezid Amasya'yı Osmanlı topraklarına
katmıfltır. 1402'de Osmanlı birli¤inin bo-
zulmasına sebep olan ve Timur'un zaferi
ile sonuçlanan Ankara Savaflı, Osmanlı-
lardaki kargaflayı, fiehzadeler arasında
mücadeleye dönüflmüfltür. Amasya Valisi
Çelebi Mehmet duruma hakim olarak
ikinci defa Osmanlı birli¤ini sa¤lamıfltır.
Amasya; Osmanlı padiflah ve flehzadele-
rinin gösterdikleri özel ilgi nedeniyle,
“fiehzadeler fiehri” olarak ün yapmıfltır. 

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da
bafllayan Milli Mücadele'nin ilk adımı, 12
Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in
Amasya'ya gelmesiyle devam etmifltir.

Kurtulufl mücadelesinin planları ha-
zırlanmıfl, Erzurum ve Sivas kongreleri-
nin toplanmasına burada karar verilmifl,
22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan
“Amasya Tamimi” ile “Milletin ‹stiklâlini
Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracak-
tır” denilerek Milli Mücadele burada fiili-
yata geçirilmifltir. Bu itibarla, Amasya,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunda da
ilk önemli adımın atıldı¤ı yer olmufltur.

Tarihi

Mehmet Pafla Camii
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‹lde bafllıca ekonomik faaliyet alanının
tarım sektörü olması ve geçimin bu sek-
törden sa¤lanmasının yanı sıra ticaret de
bu tarımsal ürünlerin alım-satımı ile ilgili
olarak yapılmaktadır. 

Tahılların yanı sıra, özellikle fleker-
pancarı, sebze ve meyve, ticarete konu
olan tarımsal ürünleri oluflturmaktadır. 

‹l dahilindeki köyler ba¤lı oldukları
ilçelerle yo¤un ticari iliflkide bulunmakta
olup Samsun-Ankara ve ‹stanbul, Amas-
ya’nın en çok ticari iliflkide bulundu¤u il-
ler durumundadır ve bu iller, Amasya’nın
tarımsal potansiyeli için önemli pazarları
meydana getirmektedir. 

Amasya, arazi varlı¤ı ve bitkisel ürün
çeflitlili¤i bakımından tarımsal potansiyeli
yüksek illerdendir. Amasya’da topo¤rafya;
iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vega-
tasyondaki (üretim sezonu) çeflitlilik nede-
niyle de¤iflik özelliklere sahip topraklar
oluflmufltur. ‹lin ekonomisinde tarım ilk sı-
rayı almakta olup G.S.M.H.’nın önemli bir
miktarını oluflturmakta; yaklaflık 35.998
çiftçi ailesinden 179.988 kifli bu sektörden
geçimini sa¤lamaktadır. ‹lin toplam yüzöl-
çümü 5.701 km2 olup bunun % 44,4’i ya-
ni 252.750 hektarı tarım alanlarıdır. Tarım
arazilerinin 185.027 hektar kuru, 67.723
hektar sulu tarım arazisidir.

Ekonomik Yap›

fiehzadeler flehri olarak an›lan Amasya’da bir çok tarihi
cami, medrese ve türbeye rastlamak mümkündür. Bu
medrese, türbe ve camiler adeta flehrin tarihi dokusunu
oluflturmaktad›r. Cami ve Türbelerin bafll›calar› flunlard›r:

Fethiye Camii, Burmalı Minare Camii, Çilehane Camii,
Gümüfllü Camii, Bayezıd Pafla Camii, Yörgüç Pafla Camii, 
II. Bayezid Külliyesi, Mehmet Pafla Camii,
fiamlar (Ayas A¤a) Camii, Hatuniye Camii,
fiirvanlı (Azeriler) Camii, Kara Mustafa Pafla Camii,
Gök Medrese, Haliliye Medresesi,
Çelebi Mehmed Medresesi ve Saat Kulesi,
Küçük A¤a Medresesi, Büyük A¤a Medresesi,
Halifet Gazi Türbesi, Cumudar Türbesi,
Torumtay Türbesi, Hamdullah Efendi Türbesi,
Pir Sücaeddin ‹lyas Türbesi, fiirvanlı ‹smail Türbesi

Cami, Medrese ve Türbeler

II. Bayezid Külliyesi

Büyüka¤a Medresesi
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Vakıf fiubemiz kuruldu¤u tarihten bugüne kadar
flehzadeler flehri Amasya’mız da çok güzel hizmetler-
de bulunmufltur. Amasya’da, Vakfımıza de¤erli gayri-
menkuller kazandırılmıfltır. Merkezde faaliyette bulu-
nan Büyüka¤a Hafızlık müessesesini canlı olarak ya-
flatan kursumuzun yanına modern bir ek bina inflaatı
vakfımız imkanları ve hayır sever halkımızın de¤erli
destekleriyle 30.05.2007 tarihinde yap›larak ö¤rencile-
rimizin kullanımlarına sunulmufltur.

Yine Vakıf fiubemiz taraf›ndan, Ziyaret Kasabasın-
da mülkiyeti vakfımıza ait bina 2004 yılında yatılı ha-
fızlık e¤itimi veren Kız Kur’an Kursu olarak hizmete
açılmıfltır.

Ayr›ca, 2007 yılı sonunda merkeze ba¤lı Helvacı
Mahallesinde 7.241 m2 yüzölçümlü bir arsa alınmıfl
olup mart ayı içerisinde Yatılı Kız Kur’an Kursu komp-
leksi inflaatı temeli atılması planlanmaktadır.

Amasya Müftülü¤üne ba¤l› Kur’an kurslar›nda e¤i-
tim gören 350 ö¤rencinin iafle, ibate, yakıt, kırtasiye,
demirbafl, bakım onarım, tamirat ve bütün giderleri
Vakıf fiubemiz tarafından karflılanmaktadır.

Vakıf fiubemiz imkanları dahilinde Camilerimizin
ihtiyaçlarını da karflılamaktadır.

Amasya’da gerçeklefltirdi¤i sosyal, kültürel, ilmî ve
dinî faaliyetlerle önemli bir bofllu¤u dolduran
flubemizin icraatlar› vatandafllar›m›z›n be¤enisine
mazhar olmufltur. fiubemiz Müftülük hizmetlerini des-
teklemek amacıyla bir binek araç satın almıfltır.
Müftülü¤ün ödene¤i olmayan harcama kalemlerinden
demirbafl, kırtasiye, boya ve küçük çapta inflaat iflleri
v.b, gibi giderlerine imkanlar ölçüsünde katkıda bulu-
nulmaktadır. Amasya Vakıf fiubemiz hizmetlerine, hal-
kımızın destek ve yardımları ile devam etmektedir.

VAKIF fiUBES‹N‹N
FAAL‹YETLER‹

Selami EMEN
Amasya ‹l Müftüsü

02.12.1962 yılında Giresun-Görele
ilçesine ba¤lı Ege köyünde do¤du.
‹lkokulu babasının memuriyeti
dolayısıyla Giresun ‹li ‹kisu
ilkokulunda bitirdi ( 1972). Daha
sonra memleketi olan Görele-
Çanakçı’da Ortaokulu bitirdi(1975).
Bilahare Giresun ‹mam-Hatip Lisesini
20.09.1980 tarihinde bitirerek 1981
yılında Giresun-Dereli-Iklıkçı köyünde
bir müddet ‹mam-Hatiplik görevinde
bulundu. Okumak maksadıyla bu
görevinden istifa ederek 1981 yılında
Samsun Yüksek ‹slam Enstitüsü’ne
kayıt yaptırdı. 1985 yılında ‹lahiyat
Fakültesi mezunu olarak burayı bitirdi. 

Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ının açmıfl
oldu¤u Müftülük-Vaizlik imtihanını
kazanarak Siirt-Sason ‹lçe Vaizi oldu
(1986). Askerden sonra aynı ilçeye
Müftü oldu. Daha sonra Giresun-
Alucra ‹lçe Müftüsü olarak at›nd›
(01.09.1988). Burada Müftü iken Hafız
Hasan AKKUfi’un talebelerinden olan
emekli ‹mam-Hatip Selahattin
YA⁄CIO⁄LU’ndan 29 yaflında
Hafızlı¤ını ikmal etti. Bundan dolayı
Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı tarafından
takdirname ile taltif edildi (1991).
Buradan sırasıyla Giresun-Espiye ‹lçe
Müftülü¤ü (1991-1997), Kars ‹l
Müftülü¤ü (1997-2001), Kars Müftüsü
iken, Kars Valisi tarafından takdirname
ile ödüllendirildi. 

2001 yılından itibaren Amasya ‹l
Müftüsü olarak görev yapan Selami
Emen evli ve üç çocuk babasıdır.

Büyüka¤a Kur’an Kursu Ek Binas›

TDV
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“Hepatit” kelime anlam› olarak Karaci¤er ‹lti-
hab› olarak tan›mlanabilir. Karaci¤erde iltihaplan-
maya sebep olan mikrobik sebeplerden biri olan
Hepatit B Virüsü (HBV) ço¤unlukla sinsi bir yay›l-
ma gösteren, ve insanlar› ciddi flekilde tehdit eden
bir hastal›k etkenidir. 

Karaci¤erde iltihaplanma yapan en s›k virüsler;
A, B, C, D Tipi virüslerdir. Bunlardan en zarars›z›
A tipi iken Hiçbir koruyucu önlemimizin olmad›-
¤›, yani afl›s›n›n bulanamad›¤› tipi C tipidir. 

B tipi virüs ise afl›s› olmas›na ra¤men ciddi sa¤-
l›k riskleri oluflturan ve dünyada 300 milyon kifliyi
pençesine alan bir modern vebad›r. Art›k günü-
müzde her yeni do¤an bebek mutlaka bu virüs için
afl›lanmaktad›r. Ancak ülkemizde 15 yafl›ndan bü-
yük kiflilerin do¤duklar› dönemde afl›lanmad›klar›
için, bu konuda dikkatli olmalar› gerekmektedir.

Virüsler haricinde Karaci¤er iltihaplanmas› ya-
pan etkenler;
- Zehirli kimyasal maddeler
- Baz› ilaçlar›n uzun süre kullan›lmalar›
- Radyasyon
- Baz› genetik hastal›klar›n uzant›s› olarak.

Kronik Karaci¤er ‹ltihaplanmas› (Hepatit), siroz
ve sonras›nda Karaci¤er kanserine kadar gidebilen
ciddi bir hastal›k sürecidir.
HEPAT‹T B V‹RÜSÜ (HPV) ‹NSAN ‹Ç‹N TÜTÜN-
DEN SONRA GELEN B‹L‹NEN ‹K‹NC‹ EN
ÖNEML‹ KANSER YAPAN ETMEND‹R.

HEPAT‹T B NASIL BULAfiIR?
Virüs hastal›kl› kifliden, kan, cinsel
iliflki ve çok ender olarak da vücut
s›v›lar› ile sa¤l›kl› kiflilere bulafl›r.

Damardan ilaç kullanan kiflilerin
ayn› i¤neyi kullanmalar›, dövme, pi-
ercing gibi giriflimlerin steril olma-
mas›, kaza ile hastal›kl› kiflinin i¤ne-
sinin vücuda batmas› (özellikle sa¤-
l›k çal›flanlar›nda) fleklinde bulaflma
olabilir. Kad›n, gebe kald›¤›nda bu
mikrobu tafl›yorsa ve gebeli¤i döne-
minde gerekli t›bbi müdahaleler ya-
p›lmazsa do¤rudan çocu¤una geçi-
rebilir. 

Sadece tokalaflma veya sar›lma ile
mikrobun geçifl ihtimali çok çok dü-
flüktür.

HEPAT‹T B HASTASINDA NE G‹B‹
BULGULAR GÖRÜLÜR ?
- Bulant›
- Kusma
- ‹fltahs›zl›k
- Kar›n a¤r›s›
- Sar›l›k
- Güçsüzlük
- Halsizlik
- ‹drar renginde kahverengiye dönüfl

Günümüzün Vebas›na Dikkat

HEPAT‹T B HAST



TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹www.diyanetvakfi.org.tr 29 >

¤›n›, akut veya kronik bir hepatit
olup olmad›¤›n› söyleyebilir. Gere-
ken durumlarda Ultrasound (USG)
ve Karaci¤er biyopsisinden de yarar-
lan›labilinir.

KRON‹K HEPAT‹T B NASIL
TEDAV‹ ED‹L‹R?
Tedavisi, zor, uzun süreli, zahmetli,
ve t›bb›n özel uzmanl›k dallar›n› ilgi-
lendiren bir hastal›kt›r. Bu hastal›kta
temel nokta hastal›¤›n tehlikesinin
büyüklü¤ünü bilmek ve hastal›k
oluflmadan önce korunmakt›r. 

NASIL KORUNMALIYIZ?
AfiI ile korunmal›y›z. 
‹lk korunma yöntemi, art›k tüm dün-
yada oldu¤u gibi ülkemizde de uygu-
lanan do¤umdan sonra her çocu¤un
afl›lanmas›d›r. Yaklafl›k 10 y›ld›r bu
afl›lama ülkemizde uygulanmaktad›r.
10 yafl›ndan büyük ve afl›lanmam›fl ki-
fliler için risk hala devam etmektedir. 

Bunun d›fl›nda, kan ve kan ürün-
leri ile karfl›laflmada dikkatli olma, ay-
n› i¤neleri kullanmama, ve güvenli
cinsel iliflkiye dikkat ederek bu mik-
roptan uzaklaflmaya çal›flmal›y›z.

Hastal›¤›n bu bulgular› hafif veya a¤›r olabilir.
Hafif seyreden bir hastal›kta bu flikayetler, günlük,
önemsiz flikayetler olarak de¤erlendirilip tehlike-
nin büyüklü¤ünün fark›nda olunmayabilir

AKUT VE KRON‹K HEPAT‹T B HASTALI⁄I
KAVRAMLARI NED‹R?
Hastal›k bulaflt›ktan sonra 6 hafta içinde düzelen ra-
hats›zl›¤a “AKUT”, 6 aydan uzun süre geçmesine ra¤-
men düzelmeyen rahats›zl›¤a “KRON‹K” ad› verilir.

Hepatitli olgular›n yaklafl›k %20’si kronikleflme
riskine sahiptir.

KRON‹K HEPAT‹T B’N‹N OLUfiTURACA⁄I
OLUMSUZLUKLAR NELERD‹R?
Kronik Hepatit B hastalar›n›n bir k›sm›nda, hiçbir
flikayeti olmayabilir.

Baz›lar›nda bu hastal›k Siroz Hastal›¤›na dönü-
flür. Siroz; Karaci¤er hücrelerinin ölümü ile ilerle-
yen bir hastal›kt›r. Ölen karaci¤er hücrelerinin ye-
rini ölü doku ve ya¤ örtüsü kaplar ve bu bölge
fonksiyon göremez. Siroz hastal›¤› karaci¤erin ye-
terli çal›flamamas›na ve ilerleyen süreçte karaci¤er
kanserine yol açar. 

HEPAT‹T B V‹RÜSÜ (HPV) NASIL TESP‹T ED‹L‹R?
Kan testleri ile tespit edilir. Özel kan testleri sonu-
cu doktorunuz size karaci¤erinizin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n›, bu mikropla karfl›lafl›p karfl›laflmad›-

Dr. Ahmet Volkan ARPACI
TDV 29 May›s Hastanesi

Genel Sa¤l›k Kontrolü Ünitesi

ALI⁄I

TDV
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Aksaray Müftülü¤üne ba¤l› yat›l› Kur’an kurslar›nda
haf›zl›klar›n› tamamlayan ö¤renciler için haf›zl›k

merasimi düzenlendi.
Aksaray Geylani Erkek Kur’an kursunda h›fz›n› ta-

mamlayan 10 ö¤renci için Merkez Karamano¤lu Ulu
Camii’nde taç giyme merasimi yap›ld›.

Merasime Aksaray Milletvekili Ali R›za Alaboyun,
Belediye Baflkan› Nevzat Palta, ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z
fiube Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lhan Ayd›n, Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› Din ‹flleri Yüksek Kurulu Uzman› Davut
Kaya, Din E¤itimi Dairesi fiube Müdürü Abdullah Kork-
maz, daire amirleri ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.

Törende birer konuflma yapan Aksaray Milletveki-
li Ali R›za Alaboyun, Belediye Baflkan› Nevzat Palta ve

Mülkiyeti Vakf›m›za ait, Ç›narc›k ‹lçe
Müftülü¤ü bünyesinde hizmet ve-

recek olan Kur’an kursunun kaba inflaat›
tamamland›.

22 May›s 2007 tarihinde temeli at›lan
ve hay›rsever Bilimli ailesinin katk›lar› ile
inflaat› devam eden Kur’an kursunun ka-
ba inflaat› k›sa sürede tamamland›.

Gerçeklefltirdi¤i sosyal, kültürel, ilmi
ve dini faaliyetlerle Ç›narc›k halk›n›n gü-
venini kazanan fiubemizin bu hay›rl› te-
flebbüsünün 2008-2009 e¤itim ö¤retim
döneminde yat›l› k›z Kur’an kursu olarak
hizmete aç›lmas› planlanmaktad›r.

Katk›lar›ndan dolay› Bilimli ailesine
ve inflaat›n yap›m›nda eme¤i geçen
vatandafllar›m›za sa¤l›k, saadet ve uzun
ömür dileriz.

‹l Müftüsü ‹lhan Ayd›n birer konuflma
yaparak, haf›zlara hediyelerini takdim
ettiler.

Ayr›ca Aksaray Merkez Fat›matüz-
Zehra K›z Kur’an Kursunda h›fz›n› ta-
mamlayan 5 ö¤renci için de Kültür Park
Dü¤ün Salonunda taç giyme merasimi
düzenlendi. Bayanlar›n yo¤un ilgi gös-
terdi¤i merasime resmi kurum ve
kurulufl amirleri ile çok say›da vatandafl
ifltirak etti.

Törende haf›zlar çeflitli hediyeler ile
ödüllendirildi.

AKSARAY

ÇINARCIK
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