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esasl› iliflkilerin yok olmaya yüz tuttu¤u as-
r›m›zda, baflta çocuklar, kad›nlar ve genç-
ler olmak üzere toplumun bütün bireyleri-
ni, engelli, kimsesiz ve yoksullar dahil top-
lumun bütün kesimlerini ilgilendiren sos-
yal sorunlarla daha fazla karfl› karfl›ya kal-
d›¤›m›z inkar edilemez. Bu tür sosyal so-
runlar›n nedeni ve belirleyicilerinin çok ol-
mas›, çok yönlü bir bak›fl aç›s› ve iflbirli¤i
içinde soruna yaklaflabilmeyi zorunlu k›l-
maktad›r. Bunun içindir ki, Türkiye Diya-
net Vakf›, toplumsal huzuru, dayan›flmay›,
bar›fl ve birlikteli¤i sa¤layan her çabay›,
toplumun dinî, sosyal ve kültürel geliflme-
sine yönelik her faaliyeti önemsemekte;
sosyal sorunlar karfl›s›nda duyars›z kalma-
may›, bunlar›n giderilmesi ve iyilefltirilme-
si yönünde çok yönlü ve uzun soluklu bir
çaba göstermeyi insanî ve dinî bir ödev ol-
du¤u kadar vakf›n kurulufl amac›n›n ayr›l-
maz bir parças› olarak da görmektedir.

Derin bir ahlakî sorumluluk, emanet
ve hizmet anlay›fl›yla sosyal hizmet alanla-
r›nda toplum hayat›na katk› sa¤lama gay-
retinde olan ve insan›m›z›n yan›nda yer
alan Türkiye Diyanet Vakf›n› bugünlere
tafl›yan yüce milletimize, hay›rsever insan-
lar›m›za ve Vakf›m›z›n her kademesindeki
çal›flanlar›na flükranlar›m› sunarken; Ce-
nab-› Hakk’tan, hac ve kurban ibadetinin
manevi atmosferinden ziyadesiyle istifade
edebilme hususunda muvaffakiyetler
niyaz ediyorum.

slam dininin imandan sonra yararl› ifli (salih amel)
ikinci temel de¤er olarak sunmas›, dünya hayat›n-
da çal›flmay›, üretmeyi, paylaflmay›, sevgiyi ve

kardeflli¤i esas alan ö¤ütleri bizlere, hayata ve varl›k
alemine daha kapsaml› bakmay› ö¤retir; k›sa vadeli ve
anl›k ç›karlardan, bencillik ve h›rstan kurtulufl yolunu
gösterir. Peygamber Efendimizin “Kendisi için sevip is-
tedi¤ini din kardefli için de sevip istemeyi” iman›n bir
ölçüsü, “komflusu aç iken tok yatmamay›” ise yan› bafl›-
m›zdakine duyarl› olman›n bir örne¤i olarak zikretmesi,
toplum içindeki her bireyi bedenin uzuvlar›ndan biri
olarak tan›t›p herkese sorumluluk duygusu yüklemesi,
ötekinin sevinç ve tasas›n› paylaflmay› temel bir insani
erdem olarak belirlemesi ‹slam toplumunda hay›r duy-
gusunun kökleflmesinin, nice hay›rl› hizmetlerin ve gü-
zel eserlerin ortaya ç›kmas›n›n da kayna¤› olmufltur.

Peygamber Efendimiz ve onun ashab›n›n yaflad›¤› ha-
yat, sosyal yard›mlaflma alan›nda da insanl›¤a ›fl›k tutmak-
tad›r.  Ayn› rahmet kayna¤›ndan beslenen Müslümanlar
tarih boyunca bütün insanl›¤a ve mahlukata hizmet eden,
toplumda yard›mlaflma ve dayan›flmay› perçinleyen vak›f
müessesesini ‹slam medeniyetinin temel bir ögesi yap-
m›fllar, bu alandaki her hizmeti dini bir vecibe kabul ede-
rek bu salih amel anlay›fl›n› as›rlard›r sürdüregelmifllerdir.
Gönüllü katk› ve kat›l›mlarla gerçekleflen bu gayretler,
Yüce Allah’›n r›zas›n› kazanman›n ötesinde herhangi bir
dünyevi beklenti tafl›mad›¤› için, bencillik, k›skanma, ba-
fla kakma, küçümseme gibi insan onurunu rahats›z eden
olumsuz tav›r ve davran›fllara geçit vermemifl, tarih bo-
yunca hep bereketle sonuçlanm›flt›r.

Bireyselli¤in öne ç›kt›¤›, insanlar›n kap› komflular›n›
dahi tan›mad›¤›, sosyal hayat›n temel dinamiklerini olufl-
turan yard›mlaflma ve dayan›flma gibi sevgi ve hoflgörü
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kuma, sözcüklerin, duyu organlar› yoluyla al-
g›lan›p anlamland›r›lmas›, kavranmas› ve yo-
rumlanmas›na dayanan zihinsel bir etkinliktir.

Okuman›n insan hayat›ndaki yeri büyüktür. ‹yi bir
okuma becerisi kazanm›fl olan insan, hayat› boyunca
baflar›l› olur. ‹fl ve mesle¤inde ilerlemede, yaflad›¤›
dünya hakk›nda yorum yapma, fikir yürütme ve çözüm
üretme noktas›nda okumak önemli bir yere sahiptir.

Okuma insan›n dünyas›n› geniflleten, kiflili¤ini bi-
çimlendiren, onu baflkalar›na ba¤layan önemli bir et-
kendir. Toplumlar, bireylerini okur hale getirme prob-
lemi üzerinde önemle durmaktad›r. ‹nsanlar› gerçek
anlamda özgür k›lan okuma, kifliyi bilgisizlik ve yanl›fl
inançlardan korur.

Okuman›n di¤er yönü de günümüz bireylerini duy-
gu bak›m›ndan gelifltiren bir faaliyet olmas›d›r. Bütün
bu imkanlardan yararlanabilmek için iyi bir okuma al›fl-
kanl›¤›n›n kazan›lm›fl olmas› gerekmektedir.

Okumak, kalk›nman›n temel unsuru olarak ekono-
mik ve sosyal önceliklere, ayn› zamanda bugünün ve-
ya yar›n›n insan gücü ihtiyaçlar›na s›k› s›k›ya ba¤l› ol-
mal›d›r. Okumak sadece bir amaç olarak ele al›nmama-
l›, bireyin sosyal, ekonomik, yurttafll›k görevleri ve rol-
lerine haz›rlanmas›n›n bir yolu olarak görülmelidir.
Okuma-yazma, günlük hayata daha genifl ölçüde kat›l-
maya, kiflinin kendisini çevreleyen dünyay› daha iyi
anlamas›na, inançlar›n›n gere¤ince do¤ru ö¤renmeye
ve insan kültürüne yönelmelidir.

Bir toplumun varl›¤›n› sürdürüp gelifltirebilmesi hiç
flüphesiz, kendi medeniyet de¤erlerinden beslenebil-
mesine ve kendi kültürünü kesintisiz üretebilmesine
ba¤l›d›r. Bilim ve sanatta üretken olmam›z, ilim ve tek-
nolojide ilerlememiz, inançlar›m›z› ö¤renip yaflayabil-
memiz, toplum hayat›m›z› sürdürebilmemiz; kültürü-
müzü yeniden üretebilmemize ve inanç de¤erlerimizi
ö¤renmemize ba¤l›d›r.

Bu ba¤lamda, bilindi¤i üzere yaz›l›
kültürde kitap, en temel bilgi ve kültür
aktar›m vas›tas›d›r. Bu sebeple biz
düzenledi¤imiz fuarlar vas›tas›yla kitap
okuma al›flkanl›¤›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla tüm okur-yazar insanlar› kitap
okumaya davet etmek istiyoruz. Ça¤r›-
m›z, bilime, kültüre ve sanata aç›lan bir
pencereyle ayd›nlanacakt›r. O ayd›nl›k
pencere de kitapt›r. Zengin bir kültürel
miras›m›z, köklü bir edebiyat›m›z, ifllen-
mifl bir lisan›m›z var. Ülkemizin geliflip
kalk›nmas›n›n, özgür, gelece¤inden
umutlu insanlar ülkesi olabilmesinin yo-
lu, bu büyük mirasa kitaplar yoluyla
ulaflmaktan, onu anlay›p, iflleyip yeniden
üretmekten geçmektedir.

Bizler e¤itimin ömür boyunca bir sü-
reç oldu¤unu düflünüyoruz. Bu sürecin
en önemli unsurunun okuma eylemi ol-
du¤unu biliyoruz. Bundan dolay› toplu-
mun bütün kesimlerini kitap okumaya
ça¤›r›yoruz. Kitap okuma eylemi zorla
olmaz. Kitap okumak sevgi iflidir. Önce-
likle çocuklar›m›za ve toplumun tüm ke-
simlerine kitap okumay› sevdirmeliyiz.

Biz Türkiye Diyanet Vakf› olarak, her
y›l de¤iflik vesilelerle de¤iflik illerde, de-
¤iflik gün ve haftalarda kitap fuarlar› ve
sergileri düzenlemeyi kendimize görev
edindik. Amac›m›z hem kitap okuma
al›flkanl›¤›n› yayg›nlaflt›rmak, hem de
baflta e¤itim camias› olmak üzere tüm
okur-yazar insanlar› kitap okumaya da-
vet etmektir.

Sayg›lar›mla.

A
. ‹

h
sa

n
 S

A
R

IM
E

R
T

G
en

el
 M

ü
d

ü
r

O

TDV



TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹www.diyanetvakfi.org.tr 5 >

f›ndan çekilen Kutlu Mekan Harameyn’e
ait yaklafl›k 29 orijinal foto¤raf sergilendi.

27. Türkiye kitap ve Kültür Fuar› An-
kara’da düzenlenen bir törenle aç›ld›.
Törene Devlet Bakan› Prof. Dr. M.Said
Yaz›c›o¤lu, Kültür ve Turizm Bakan› Er-
tu¤rul Günay, Diyanet iflleri Baflkan› ve
Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu, Diyanet ‹flleri Baflkan
Yard›mc›lar›, Vakf›m›z yöneticileri, yay›-
nevi sorumlular› ve çok say›da vatandafl
ifltirak etti.

Tören münasebetiyle Devlet Bakan›
Prof. Dr. M.Said Yaz›c›o¤lu, Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay ile Diya-
net ‹flleri Baflkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤-
lu birer konuflma yapt›lar.

›llard›r Ankara ve ‹stanbul’da düzenledi¤i ki-
tap ve kültür fuarlar›yla, kitap ile okuyucuyu
buluflturan, Ramazan ay›nda de¤iflik bir

atmosfer oluflturan, kültür medeniyetimize çok önemli
katk›lar sa¤layan Türkiye Diyanet Vakf›; bu y›l Türkiye
Kitap ve Kültür Fuar›n›n 27.sini düzenlemenin hakl›
gururunu tafl›yor.

Çeyrek as›rd›r, Sultanahmet ve Kocatepe Camii fuar
alanlar›n› bir kültür merkezi haline dönüfltürme amac›-
n› sürdüren Türkiye Diyanet Vakf›, yazar, yay›nc›, oku-
yucu ve ziyaretçileri bir araya getirerek büyük organi-
zasyonlara imza atmaya devam edecektir.

Bu y›l 27.si düzenlenen fuara; Ankara’da 68 standa 85
yay›nevi, ‹stanbul’da 130 standa 150 yay›nevinin ifltirak et-
ti¤i fuarda % 50’ye varan indirimli sat›fllar gerçeklefltirildi.

Ayr›ca bu y›l Ankara Kocatepe Camii avlusunda dü-
zenlenen fuarda, foto¤raf sanatç›s› Orhan Durgut tara-

Y
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ok s›kl›kla vurgulad›¤›m›z, her vesileyle dile
getirdi¤imiz, dinimizin ilk emri ‘oku’ oldu¤u
mesaj›n› ne kadar alg›lad›¤›m›z› düflündü¤ü-
müzde bu konuda bir tak›m eksikliklerimizin 

oldu¤unu da tespit etmifl oluruz.
Toplum olarak ne kadar okudu¤umuz sorguland›-

¤›nda bu konuda alaca¤›m›z mesafenin de çok daha
fazla oldu¤unu da tespit etmifl oluruz.

Elbette kitap okumak önemli bir al›flkanl›kt›r ve bu-
nun okullarda al›nmas› olay›n en önemli yerini olufltu-
rur. Ailenin de önemli rolü vard›r, fakat her zaman
mümkün olmayabiliyor. Dolay›s›yla okuma al›flkanl›¤›-
n›n edinilmesinde okullar›m›z›n önemli bir yönü vard›r.

Okuma al›flkanl›¤› edinilebilmesi konusunda ve
Türk kültürünün gerek ülkemizde, gerekse dünyada
daha çok tan›nmas› konusunda Kültür ve Turizm Ba-
kan›m›z›n pek çok de¤erli çal›flmalar›n› taktirde izli-
yoruz.

Bugün burada aç›l›fl› yap›lacak olan kitap ve kültür
fuar›n›n 27. si oluflturuluyor. Demek ki önemli bir ge-
lenek oluflmufl ve bu güzel gelenek her y›l daha büyük
bir kat›l›mla ve coflkuyla devam ediyor. Bu kitap fuar›
genellikle dini yay›nlar konusunda biraz daha yo¤un-
laflm›fl bir kültür faaliyeti.

Din hepimizin bildi¤i gibi çok nazik, çok hassas ve
çok önemli bir konudur. Dolay›s›yla dini yay›nlar da bu
önemden pay›n› elbette al›yor. Ramazan ay›na huzurlu
bir bafllang›ç yapt›k. De¤iflik iletiflim vas›talar›yla bas›n
yay›nda, radyo ve televizyonlarda de¤iflik programlar›
izliyoruz. Ufak bir k›sm› istisna edilecek olursa, çok se-
viyeli bir flekilde cereyan etti¤ini ve huzurlu Ramazan
ay›n›n bu flekilde devam etti¤ini söyleyebiliriz.

‹letiflimdeki bafl döndürücü geliflme-
leri hepimiz takip ediyoruz. Özellikle
görsel alanda ortaya ç›kan geliflmeler, in-
ternet ortam›n›n sa¤lad›¤› büyük imkan-
lar› hepimiz izliyor ve takip ediyoruz.
Dolay›s›yla bu alan›nda kültür ve okuma
konusunda önemli bir yer edindi¤ine bu-
rada iflaret etmek istiyorum. Bu stantlar›
gezdi¤imizde görürüz ki pek çok yerde
CD ortam›na aktar›lm›fl pek çok yay›n›n,
özellikle dini yay›nlar konusunda
Kur’an-› Kerim’in okunmas›, okutulmas›,
ö¤retilmesi ve pek çok mealinin bir dis-
ket üzerinden takibi mümkün hale gel-
mifltir. Dolay›s›yla bu dini bilgilerde do¤-
ru ve sahih bilginin ortaya konmas› çok
önemlidir. Çünkü burada yap›lacak olan
bir yanl›fll›k, bu inan›lmaz iletiflim ça¤›n-
da dünyan›n her taraf›na yay›labiliyor.
Ondan sonra da onu düzeltmek, düzen-
lemek pek de kolay olmuyor.

Yay›nc›l›kta görsel malzemenin bu
denli öne ç›kmas› biraz daha hassas ol-
mam›z› elbette gerekli k›l›yor. Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› özellikle son y›llarda ya-
y›nc›l›k konusunda önemli hamlelere
imza atm›flt›r. Gerek nitelik, gerekse ni-
celik bak›m›ndan pek çok yay›na imza
at›yor ve bu yay›nlardan birço¤u s›k s›k
ziyaret etti¤imiz ve orada görmekten gu-
rur duydu¤umuz Balkan ülkelerinde,
Kafkas ülkelerinde, Türk cumhuriyetlerinde

“Bu FUARIN

okuma al›flkanl›¤›m›za

önemli katk›larda

bulundu¤una ve

bundan böyle de

bulunaca¤›na inan›yorum.”

Prof. Dr. M. Said Yaz›c›o¤lu
Devlet Bakan›

Ç
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ç›kan bir k›s›m ilmi geliflmelerin; zaten bizim inanc›-
m›zda, bizim kitaplar›m›zda mevcut oldu¤unu söyleme
al›flkanl›¤›m›z vard›r. Bu son ‹sviçre’de yap›lan bir
önemli deneyin dahi bu aç›dan bir de¤erlendirmesini
yapt›k. Bunlar zaten biz de vard›r dedik. Biz de vard›
da biz niye ortaya ç›karm›yoruz da baflkalar› ortaya ç›-
kard›¤› zaman onlara at›fta bulunuyoruz. Dolay›s›yla
bunun üzerinde de düflünmemiz laz›m. Madem bizim
dinimiz ‘oku’ diye bafll›yor, bilime çok önem veriyor,
dolay›s›yla bu alanlara yo¤unlaflmam›z ve bu tür ulus-
lar aras› bulufllar› da bizim yapmam›z gerekiyor. Bize
yak›flan bir tav›rd›r bu.

‹flte bu ve bundan böyle yap›lacak kültür etkinlikle-
rinin okuma al›flkanl›klar›n› çok daha üst seviyelere ç›-
karaca¤›na ve baflkalar›n›n bulufllar›yla de¤il, kendi bu-
lufllar›m›zla iftihar edece¤imiz dönemlere ulaflmam›z›
ben diliyorum. Bu yay›nc›l›k alan›nda önemli bir etkin-
lik olan bu fuara katk›da bulanan, kat›lan bütün yay›-
nevlerini kutluyorum, organizesini yapan herkese flük-
ranlar›m› sunuyorum. Amac›na ulaflmas›n› Cenab-›
Hak’tan niyaz ediyorum.

yo¤un bir flekilde buradaki soydafllar›m›-
z› da iletiliyor. Dolay›s›yla buradaki yap›-
lan bu yay›nlar›n uluslar aras› bir planda
da önemi oldu¤una iflaret etmek istiyo-
rum. Bu da bu konuda çok daha dikkat-
li olmam›z gere¤ine iflaret eden plan›n
bir unsurudur.

Yay›nc›lar›m›z özellikle son y›llarda
teknik imkanlar›n da sundu¤u pek çok
yeniliklere imza at›yor. Yay›nc›l›k alan›
Türkiye’de çok geliflmifl bir aland›r.
Özellikle biraz önce bahsetti¤im ileti-
flimdeki bu inan›lmaz geliflmenin, inter-
net olay›n›n da olaya girmesiyle, yay›n-
c›l›k çok daha önemli bir hal alm›flt›r.
Bu da çok daha dikkatli olmam›z› ge-
rektiriyor.

Bu fuar›n okuma al›flkanl›¤›m›za
önemli katk›larda bulundu¤una ve bun-
dan böyle de bulunaca¤›na inan›yorum.
Biz çok s›kl›kla dünya genelinde ortaya
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u fuar›n Ramazan ay›na ve bu güzelim cami av-
lusuna çok yak›flt›¤›n› geçen y›l da ifade etmifl-
tim. Ben eskiden bu yana bu fuar›n devaml›

takipçilerinden birisi olmaya kar›nca karar›nca çal›fl-
m›flt›m. ‹kinci kez bakan s›fat›yla burada konuflmay›
Allah nasip ediyor. Bundan hamt ediyorum.

Bu fuar›n gerçekten toplumumuzun geliflmesi-
ne, toplumumuzun ayd›nlanmas›na, toplumumu-
zun bilgiyle geliflmesine yarar›n›n, katk›s›n›n arta-
rak sürmesini temenni ediyorum. Bizim inanc›m›za,
kültürümüze bilgi çok yak›fl›yor. Zaten, san›yorum
ki en büyük düflman›m›z, her fleyin en büyük düfl-
man› ve bizim en büyük düflman›m›z bilgisizliktir.
Ne gelirse bafl›m›za cahillik yüzünden geliyor. Bu
yüzden ben toplumu ayd›nlatma amac› güden bir
kurumun giriflimleri aras›na, böyle bir mabedin ça-
t›s› alt›na, böyle güzel bir aya kitap tan›tma, kitap
okutma, kitap sevdirme kampanyas›n›n en uygun
çal›flmalardan birisi oldu¤unu düflünüyorum. Bu
nedenle eme¤i geçen herkese, Say›n Baflkan›m›z
baflta olmak üzere, san›yorum 20-25 y›l› aflt› 27 y›l
oldu, bir gelene¤e dönüfltü art›k bu kitap fuarlar›,
eme¤i geçen herkesi yürekten teflekkürlerimi sunu-
yorum.

Bu y›l biz de dünya çap›nda bir kitap fuar›nda Tür-
kiye’yi tan›tma konusunda bir gayretin içerisindeyiz.
Dünyan›n en büyük kitap fuar›nda Almanya’da Frank-
furt kitap fuar›nda Almanya’n›n, Avrupa’n›n ve bütün
dünyan›n okur-yazarlar›n›n Türkiye’nin yay›n dünyas›,
Türkiye’nin kitap dünyas› ç›kacak. Bu y›l Frankfurt Ki-

tap Fuar›n›n 60. y›ldönümü ve bu 60. y›-
la Türkiye onur konu¤u olarak kat›l›yor.

Bundan önceki y›llarda kat›ld›¤›m›z
alan›n 10 mislinden fazla bir alanda,
500 m. ye yak›n bir alanda Türkiye ki-
taplar›yla, bütün yay›n dünyas›yla, bü-
tün yazar dünyas›yla, bütün bilim dün-
yas›yla bulunmaya çal›flacak ve orada
sadece kitaplar›m›zla de¤il, ayr›ca bafl-
ka geleneksel sanatlar›m›zla, tezhibi-
mizle, ebrumuzla, hatt›m›zla, akl›n›za
gelen bütün alanlarda Türkiye’nin kül-
tür birikimini, kültür zenginli¤ini Frank-
furt arac›l›¤›yla, Almanya arac›l›¤›yla,
Avrupa arac›l›yla dünyaya tan›tmaya ça-
l›flaca¤›z.

Bundan önceki y›llarda bizim yay›n
dünyam›z, farkl› alanlarda farkl› stantlar-
da, farkl› sunum mekanlar›nda dünyan›n
karfl›s›na ç›km›fl. Geçen y›l uzun bir ara-
dan sonra, ilk kez yay›n dünyas›n›n bü-
tün taraflar› Türkiye için bir birliktelik
sergilediler ve bir araya geldik. Bu y›l bu
birlikteli¤i sergileyece¤iz ve Türkiye ya-
y›n dünyas›n›n bütün taraflar› hep birlik-
te Frankfurt Kitap Fuar›nda bütün renk-
leriyle Türkiye ad› alt›nda Türkiye’nin
bütün ilmi zenginli¤ini, tefekkür zengin-
li¤ini, bütün birikimini dünyaya hep bir-
likte sunmaya çal›flaca¤›z.

“Her fleyin

en büyük düflman›

ve bizim

en büyük düflman›m›z

B‹LG‹S‹ZL‹KT‹R.”
Ertu¤rul Günay

Kültür ve Turizm Bakan›

B
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b› aras›nda çok büyük paralellik vard›r.
Asl›nda kainat kitab›n›n bir özetini
Kur’an bize sunmaktad›r. Kur’an bize
hem kainat kitab›n› tan›t›r, hem bizi tan›-
t›r, hem de var oluflun uzun serüvenini
anlat›r. Böyle oldu¤u içindir ki ‹slam me-
deniyeti bir kitap medeniyeti olmufltur.
Hem Kur’an’›n getirdikleri etraf›nda olu-
flan bir medeniyet, hem de Kur’an’›n tefl-
vik etti¤i okuma, bilgi, bilim ekseninde
oluflan bir medeniyet.

Dinimizin aç›k bilgisi hep ‹slam me-
deniyetine rehberlik etmifltir. ‹slam dün-
yas›nda bireysel inisiyatife, yoruma, içti-
hada büyük imkan tan›nm›flt›r. Ama ayn›
zamanda ‹slam’›n aç›k bilgisi insanlar›n
yorumlar›na belli bir k›vam, belli bir üs-
lup, belli bir metot da kazand›rm›flt›r.
Böyle oldu¤u içindir ki ilk ça¤dan, ilk
günden itibaren ‹slam bilginleri hayat›n
her alan›nda çok önemli devasa eserler
vermifl ve ‹slam medeniyeti tabir yerin-
deyse bir kitap, bir bilgi medeniyeti ol-
mufltur.

Biz de Türkiye Diyanet Vakf› olarak,
halk›m›z›n hem bilgiyle buluflmas›n›
önemsedik, hem kitap dünyas›na böyle
bir aç›l›m imkan› sa¤lad›k, hem de ülke-
mizdeki okuma düzeyini bir nebze olsun
ileriye götürmeyi arzu ettik.

Kitap fuar›n›n ülkemizdeki bilgi düzeyi-
ne, okuma al›flkanl›¤›na yeni bir katk›
olma niyaz›m› ifade etmek istiyorum.

Fikren de bakarsak kainat ve var oluflun hepsi bü-
yük bir kitap. Ak›l edenler, tefekkür edenler için ka-
inat›n her bir oluflumu, her bir noktas› ibret alaca¤›-
m›z bir çok anlamla doludur. Yüce kitab›m›z Kur’an-›
Kerim’de ‘Oku’ emriyle söze bafllar. Bu oku emrinin
muhatab› ve nesnesi yoktur. Mutlakt›r, hepimize yö-
nelik bir davettir ve sadece bir flart› vard›r, o da yara-
tan, sizleri yaratan Rabbinin ad›yla, onu zikrederek,
onu hat›rlayarak, onun her fleyi yaratt›¤›n› fark ederek
oku. Tek bir kay›t vard›r, onun d›fl›nda neyi okursan
oku, aklet, düflün ve kendini tan›, kainat› tan› ve yo-
lunu bul.

Yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim’in en önemli isimle-
rinden birisi kitapt›r. Kitap deyince Kur’an anlafl›l›r.

Yine dikkatle bakarsak kainat kitab› ile Kur’an kita-

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

Türkiye Diyanet Vakf›

Mütevelli Heyeti Baflkan›

“Gerilim, kavga,

d›fllama ve yarg›lamalar

hep AZ B‹LG‹DEN

ve B‹LG‹S‹ZL‹KTEN

kaynaklan›yor.“

27.
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Ülkemizde okuma düzeyinin, okuma al›flkanl›¤›-
n›n çok iyi oldu¤unu söyleyemeyiz. Bunu hepimiz bi-
liyoruz. Bunun geliflmesi için hepimiz elbirli¤i etme-
liyiz. Bu ba¤lamda küçük bir projemizi paylaflmak iti-
yorum.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› olarak 10 ciltten oluflan bir
küçük kitap seti haz›rlad›k ve din görevlisi kitapl›¤›
ad›yla bunu görevlilerimize tan›tt›k. Halen 40 bini afl-
k›n görevlimiz bu kitaplar› edindiler. Maliyetine ve
kampanya fleklinde verdik. Hedefimiz bütün görevlile-
rimizin bafl ucunda bu kitaplar›n olmas›d›r. Bunu ön-
ce din görevlilerimizi okumaya al›flt›r›yoruz, bunun
ikinci aya¤› insan›m›z›, toplumumuzu okumaya al›flt›r-
makt›r.

‹stiyoruz ki camilerimiz sadece namaz k›ld›¤›m›z
mekanlar›m›z olmas›n. Camilerimiz sosyal, kültürel et-
kinliklere de ev sahipli¤i yaps›n. Camilerimiz kitap
okuma al›flkanl›¤›n›n kazan›ld›¤›, kitaplar›n evlere da¤›-
t›ld›¤›, al götür, oku getir fleklinde bir kampanyan›n da
merkezi olsun. Buna ülkemizin ihtiyac› var. Niçin? Çün-
kü din alan›nda ve her alanda bilgimiz artt›kça, emin
olun hoflgörümüz artacakt›r, birbirimize sayg›m›z arta-
cakt›r.

Gerilim, kavga, d›fllama ve yarg›lamalar hep az bil-
giden ve bilgisizlikten kaynaklan›yor. Böyle oldu¤u
için de her alanda bilgiye ihtiyac›m›z var. Sadece din
alan›nda de¤il. Ümit ediyorum ki, inan›yorum ki, hem
Ankara’da hem ‹stanbul’da açt›¤›m›z kitap fuarlar› ülke-
mizde okuma al›flkanl›¤›n›n kazan›lmas›na, insan›m›z›n
kitapla buluflmas›na ve bilgiyi esas alan bir sosyal ha-
yat›n, insani iliflkinin kurulmas›na bir nebze olsun kat-
k› sa¤layacakt›r.

Burada 200’e yak›n yay›n evi binlerce
kitab›n tan›t›m›n› ve sat›fl›n› yapacaklard›r.
Taktir edersiniz Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
Türkiye’de yaz›lan bütün kitaplar›n kont-
rolünü ve denetimini yapma gibi bir so-
rumlulu¤a ve imkana sahip de¤ildir. Bu-
rada sat›lan her kitab›n ilmi, hukuki so-
rumlulu¤u onu satan yay›nevlerine aittir.
Lütfen her hangi bir kitab› kar›flt›r›p da,
her hangi bir kitap içerisinde yer alan bir
cümleyle Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n› ve
Türkiye Diyanet Vakf›n› ilzam etmeyiniz.
Çünkü bu kitaplar gökten inmifl kitaplar
de¤ildir, piyasada olmayan kitaplar de¤il-
dir. Hemen yan› bafl›m›zdaki yay›nevle-
rinde, piyasada bolca bulanan kitaplard›r.

Bizim burada amac›m›z, bunlar›n der-
li-toplu flekliyle insan›m›zla buluflturul-
mas› ve okuma al›flkanl›¤›na bir nebze
olsun katk› sa¤lamakt›r. Yoksa burada
yaz›lan her kitab›, sat›lan her kitab› Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›m›z ve Din ‹flleri
Yüksek Kurulumuz onaylam›fl, alt›na im-
za atm›fl ve kat›lm›fl de¤ildir.

Tabii ülkemiz bir özgürlükler ülkesi-
dir, bu özgürlüklere de hepimizin al›flk›n
olmas›, ifade özgürlü¤ünü desteklememiz
gerekiyor. Yanl›fl› bast›rarak ve yasaklaya-
rak de¤il, gelifltirerek ve do¤rusunu ürete-
rek önleyebiliriz. Ne kadar do¤ru yay›nla-
r›, yerinde yay›nlar›, do¤ru bilgiyi toplu-
ma egemen k›larsak, topluma tan›t›rsak,
yanl›fl ve kötü olan kendili¤inden ayak
çekecektir. Bu itibarla biz yinede sa¤l›kl›
bilginin oluflmas›nda en güvenilir yolu,
do¤ru bilgiyi üretmek, do¤ru bilgiyi insa-
n›m›zla buluflturmakta görüyoruz.

Türkiye Diyanet Vakf› olarak, Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› olarak ve Vakf›m›z›n
yan kurulufllar› olarak biz 1000’e yak›n
eser neflrettik. Bunlar› giderek art›raca-
¤›z. Biz istiyoruz ki dinimizin ayd›nl›k
do¤ru bilgisi insan›m›za kolay ulafls›n ve
yay›nlar›m›z›n hiç birinin ticari amac› da
yoktur. Hepsi kültür hizmetidir, hepsi
bilgiyi insan›m›za ulaflt›rma amac›n› tafl›-
yan bir kamu hizmetidir.
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ren Türkiye Diyanet Vakf›, bir kez da-
ha yazarlar›, yay›nc›lar›, okurlar› ve
ziyaretçileri bir araya getirerek büyük
bir organizasyona imza att›. Ramazan
ay› boyunca ‹stanbul ve Ankara’da va-
tandafllara flölen havas›nda kitap ziya-
feti sunan Vakf›m›z, toplumun her ke-
siminden destek gördü. Çeyrek as›r›
deviren fuar sadece iki büyük flehrin
d›fl›nda Edirneden Erzurum’a kadar
Anadolu’nun her köflesine ulaflmay›
baflard›.

ürkiye Diyanet Vakf›’n›n düzenledi¤i Kitap
ve Kültür Fuar›, 27. kez kap›lar›n› Sultanah-
met camiinde ziyaretçilere açt›. ‹stanbul

Sultanahmet Camii avlusunda düzenlenen törene Di-
yanet ‹flleri Baflkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Müte-
velli Heyeti Baflkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, ‹stan-
bul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça¤r›c›, Vakf›m›z Mü-
tevelli Heyeti Üyesi A.Zeki Elturan, Vakf›m›z Genel
Müdürü A.‹hsan Sar›mert ve çok say›da kalabal›k ifl-
tirak etti.

Çeyrek as›rd›r Sultanahmet Camii avlusunu bir
kültür merkezi haline dönüfltürme amac›n› sürdü-

T
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Prof. Dr. Ali Bardako¤lu

uar›n aç›l›fl›na kat›lan Diyanet ‹flleri Baflkan›
Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Türkiye’de okuma
al›flkanl›¤›n›n yetersizli¤inden flikayet ederek, 

din görevlilerine yönelik 10 ciltlik bir kitap haz›rland›-
¤›n› ve imamlara okuma al›flkanl›¤› kazand›r›laca¤›n›
ifade etti. ‹mamlar›n vatandafllara kitap okuma konu-
sunda örnek olmas›n› planlad›klar›n› anlatan Prof. Dr.
Ali Bardako¤lu, “Camiler sadece namaz k›l›nan mekan-
lar olarak kals›n istemiyoruz. Camiler, sosyal ve kültürel
mekanlar haline gelmelidir. ‹nsanlar›n gelip camide ki-
tap al›p okuyup teslim ettikten sonra baflka bir kitap ala-
bilmesini istiyoruz.” diyerek ne kadar büyük bir sosyal
projenin start›n› verdi¤ini de ifade etmifl oldu. Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›n›n amac›n›n sa¤l›kl› bilgileri okurlarla
buluflturmak oldu¤unu vurgulayan Bardako¤lu, insanla-
r›n do¤ru bilgiye kolayca ulaflmas›n› hedeflediklerini
kaydetti. Bütün kainat›n bir kitaptan ibaret oldu¤unu ifa-
de eden Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Kuran’›n ise bu yüce
kainat›n bir özeti oldu¤unu söyledi. Yaz›lan her kitab›n
hayat› anlamada bir mesafe katetti¤ini anlatan Prof. Dr.
Ali Bardako¤lu, “Dinimiz okumaya ve okutmaya büyük
önem vermektedir. Biz de camilerdeki kütüphaneleri
zenginlefltirip halka açaca¤›z. Diyanet ve Vak›f olarak
1000 civar›nda eser neflrettik. Milyonlarca kitab› Orta As-

ya ve özerk Türk cumhuriyetlerine gön-
derdik. Oralardan çocuklar› getirip bura-
da okuttuk. ‹nsanlar dini do¤ru kayna¤›n-
dan ö¤rensin diye ‹slam Ansiklopedisini
haz›rlat›yoruz. 35. Cilt fluan tamamland›,
yaklafl›k 41 ciltte tamamlanacak. ‹slam
dünyas›nda böyle bir eser daha yok. 20
y›ld›r devam ediyor. Çok say›da ülkeden
kat›l›m oldu haz›rlan›rken. Bu konular›
önemsememizde tarihten gelen misyonun
büyük pay› var.” ifadelerini kulland›.

Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, bu sözleriy-
le asl›nda toplumdaki inanç erozyonuna
ve sa¤lam kaynaklara dayanmad›¤› için
insanlar›n kafas›n› kar›flt›ran bat›l inanç-
lara da dikkat çekti. ‹slam dünyas›nda
dilden dile dolaflan, bazen de yaz›l› kay-
naklarda yer alan gerçek d›fl› bilgi ve ha-
disler bir süre sonra gerçekmifl gibi uy-
guland›¤› görülüyor. A¤açlara çaput ba¤-
lamak, havuzlara para atmak, yat›rlardan
medet ummak gibi pek çok yanl›fl inan›fl
maalesef hala ra¤bet görmekte. Diyane-
tin çok say›da ülkeden bilim adam›n› da
dahil etti¤i ‹slam Ansiklopedisi bu an-
lamda büyük önem tafl›yor.

F
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düflüncelerinizi donatmak için de fuar›m›-
za u¤rayarak pazar filenize bir tane kitap
eklemeyi unutmay›n.” ‹fadelerini kulland›.

Sar›köse, bir gelenek haline gelen fu-
arda kitaba ilgiyi art›rmak ve toplumda
okuma kültürünü oluflturmay› amaçla-
d›klar›n› belirtti. ‹lk emri ‘OKU’ olan bir
dinin mensuplar› olarak toplumun kitaba
olan ilgisini yetersiz buldu¤unu anlatan
Sar›köse, “Bize bu kadar genifl yelpazede
yay›nevinin kat›ld›¤› fuar› neden cami
avlusunda yapt›¤›m›z soruluyor. Geçmifl-
te camiler her zaman ilim, kültür ve sa-
nat merkeziydi. Bugün camilerin sadece
ibadet için gidilen bir mabed olmakla
kalmamas› toplumun her kesiminden in-
san› hoflgörüyle kucaklayabilmesini
amaçlad›k. Ramazan ay›n›n coflkulu ha-
vas›ndan da yararlanarak sanat, kültür,
kitap dostlar›na yenilerini eklemek için
çal›fl›yoruz. Sadece dini içerikli kitaplar›n
sat›lmas›ndan ziyade her fikrin bir arada
kardeflçe yaflamas› için farkl›l›klara önem
verildi. Fikirlerin çat›flmalarla ve nefretle
ifade edilmesini de¤il okuyarak yazarak
sayg› kurallar› içinde tart›fl›lmas› hedefle-
niyor.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Ça¤r›c›

stanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Ça¤r›c› da ‹slam
dininin kitaba ve okumaya verdi¤i öneme de¤inerek
“Günümüzde yeni ç›kan kitaplar› okumay› b›rak›n, 

takip etmek bile çok zor hale geldi. Yüz binlerce kita-
b›n sergilendi¤i fuarlar aç›lmaya bafllad›. Türkiye’de ki-
tap, ekmek, çay paras›na sat›l›yor fakat gene de oku-
yan çok az. Bat›da ise kitap fiyatlar› bizim 3–4 kat›m›z
ama herkes okuyor. Bu de¤iflmeli. Bu fuarlarla inflallah
ilgi de artacak.” dedi.

Osman Sar›köse
uarla birlikte Ramazan ay› boyunca ‹stanbullu-
lar için farkl› bir sosyal aktivite imkan› da su-
nuldu. Aileleri veya arkadafllar›yla birlikte

Sultanahmet ve Kocatepe camiini ziyerete gelenler Rama-
zan’›n coflkusunu hem mistik hem de kültürel bir atmos-
ferde yaflama imkan› buldu. Türkiye Diyanet Vakf› Fuar
Koordinatörü Osman Sar›köse’nin ça¤r›s› adeta fuar›n
slogan› haline geldi. ‘Ramazan filenize bir de kitap ekle-
meyi unutmay›n’ diyerek kitab› iftarda yemekle ayn› tat-
ta bir ikram olarak sunarak dikkat çekti. Sar›köse, “Aile-
nizle arkadafl›n›zla veya ö¤renciler okul ç›k›fl› hem kitap
fuar›n› gezip, hem de Sultanahmet’in mistik havas›nda
farkl› bir ramazan yaflayabilirsiniz. ‹ftarda nas›l sofran›z›
donatmak için yiyecek sat›n al›yorsan›z gönlünüzü ve

er günü ayr› bir etkinlikle süslenen fuarda
Taha Akyol’dan, Yavuz Bülent Bakiler’e, Ah-
met Günbay Y›ld›z’dan Vehbi Vakkaso¤lu’na, 

Engin Noyan’dan Bedirhan Gökçe’ye, Senai Demir-
ci’den ‹skender Pala’ya kadar çok say›da yazar kitapla-
r›n› imzalayarak okuyucuyla bulufltu. Edebiyat, tarih,
kültür, medeniyet, felsefe ve din alan›nda yaklafl›k 40
bin kitab›n genifl bir okuyucu kitlesine ulaflt›¤› fuarda;
Kültür Bakanl›¤›, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Türkiye Di-
yanet Vakf›, M.Ü. ‹lahiyat Vakf› yay›nlar› da sergilendi.

Di¤er taraftan Ankara Kocatepe Camii Fuar alan›n-
da foto¤raf sanatç›s› Orhan DURGUT taraf›ndan çeki-
len Kutlu mekan Harameyn’e ait yaklafl›k 29 orijinal fo-
to¤raf fuar süresince ziyaretçilerle buluflturuldu. Türki-
ye Kitap ve Kültür Fuar›’nda ayd›nl›k yar›nlar›m›z› olufl-

turacak çocuklar›m›z da unutulmad›. An-
kara’ da fuar alan› içinde, sadece çocuk-
lara yönelik yay›n yapan yay›nevlerine
tahsis edilen özel stantlarda minik ziya-
retçiler, kitap sevgisiyle tan›flt›.

‹mza günleri ve Harameyn Foto¤raf Sergisi

‹

F

H
TDV



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



TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹www.diyanetvakfi.org.tr 15 >

er y›l Ramazan ay›nda Kocatepe Camii
avlusunu manevi bir atmosfer kaplar. Al-
lah r›zas› için tutulan orucun, iftar mutlu-

lu¤uyla eda edildi¤i Kocatepe Camii avlusunu her
akflam iftar vaktinin yaklaflmas›yla binlerce kala-
bal›k doldurmakta, ezan nidas›yla büyük bir sab›r-
la tutulan oruçlar›n iftar› yap›lmakta, “Allah raz›
olsun” dualar› gö¤e yükselmektedir. Fakiri, zengi-
ni, genci-yafll›s›yla binlerce vatandafl›m›za iftar ye-
me¤i haz›rlay›p sunmak herhalde meflgalelerin en
güzeli olsa gerek. Gün boyu süren haz›rl›klar ve
çekilen yorgunluklar “Allah raz› olsun” dualar›yla
yok olup gitmekte ve bir sonraki günün haz›rl›k-
lar› bafllamaktad›r.

Her akflam iftar sofram›za konuk olan sponsor-
lar›m›z›n yüzlerindeki mutlulu¤u görmek ve bu
hay›rseverlerle gurur duymamak mümkün de¤il
herhalde. Adeta birbirleriyle yar›flan, her gün iftar
sofras›na katk›da bulunma gayretinde bulunan ha-
y›rseverlerimizin bu hay›rlar›n›n Yüce Allah kat›n-
da makbul olmas›n› ve hay›rlar›n›n devam etmesi-
ni biz de niyaz ediyoruz. Bu hay›r iflini onlara yap-
t›ran ne bir bask› ne bir zorlamad›r. Bu zaten
mümkün de olmaz. Din, inanç ve oruç ibadeti öy-
le bir güçtür ki; bencillik ve kibiri yok edip flefkat
ve fedakarl›¤a dönüfltürür, kabal›¤› giderip duygu-
sall›¤› getirir, sorumluluk ve birliktelik afl›lar. Ra-

mazan ay› ve oruç ibadeti cimriyi eli
aç›k; sab›rs›z› sab›rl› ve tahammüllü
insana dönüfltüren, insan› nefsiyle
mücadelede baflar›l› k›lan, nefsi di-
sipline eden, paylaflma arzusunu do-
ruk noktas›na ulaflt›ran, hayra vesile
olabilecek yetenekleri harekete geçi-
rip ortaya ç›karan manevi bir güçtür.

Biz de Türkiye Diyanet Vakf› ola-
rak bu manevi gücü tüm benli¤imiz-
de hissetmekte ve her y›l Ramazan
aylar›nda daha çok vatandafl›m›za if-
tar verme gayreti içerisine girmekte-
yiz. Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda Ra-
mazan ay› boyuncu her gün 2000’in
üzerinde vatandafl›m›za üç ve dört
çeflit yemekten oluflan iftar yeme¤i
verme gelene¤ini sürdürdük.

Bu gelene¤imiz, sponsorlar›m›z›n
da katk›lar›yla uzun y›llar devam
edecek ve Kocatepe Camii avlusu
Ramazan aylar›nda yine bu manevi
atmosfere sahne olacakt›r.

amazan ay› içerisinde fakir ve yard›ma muhtaç va-
tandafllar›m›za g›da yard›m›nda bulunmay› bir

gelenek haline getiren ve bu faaliyetini hiç ara vermeden
y›llard›r sürdüren Türkiye Diyanet Vakf›, bu y›l da Ramazan
ay› içerisinde fakir ve yard›ma muhtaç vatandafllar›m›z›n
sofras›na katk›da bulunmak amac›yla yard›m paketi da¤›tt›.

Bakliyat, ya¤, fleker, çay ve muhtelif g›da paketlerin-
den oluflan yard›m kolilerini, daha önceden tespit etti¤i
muhtaç ailelere ulaflt›ran Türkiye Diyanet Vakf›, bir Ra-
mazan ay›nda daha, muhtaçlar›n sofras›na bir lokma yar-
d›mda bulunman›n gururunu yaflad›.
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Toplu ibadet yerleri olan camilerimizin ve çevresinin y›lda
hiç olmazsa bir defa umumi bak›m ve temizli¤ini yapmak

vatandafllar›m›z aras›nda birlik, beraberlik ve kardefllik duy-
gular›n›n yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak, dini ve milli bütünlü¤ü-
müzü canl› tutmak amac›yla 1986 y›l›ndan itibaren 01-07
Ekim tarihleri aras› sadece Camiler Haftas› olarak kutlanmak-
ta iken Devlet Bakanl›¤›n›n onay› ile haftan›n ismi “Camiler
ve Din Görevlileri Haftas›” olarak de¤ifltirilmifltir. Bu y›l
23’ncü Camiler ve Din Görevlileri Haftas›, Türkiye genelinde
ve yurt d›fl›nda de¤iflik etkinliklerle kutland›.

Ankara Kocatepe Camii Konferans Salo-
nunda düzenlenen törene Devlet Bakan› Prof.
Dr. M. Said Yaz›c›o¤lu, milletvekilleri, bürok-
ratlar ve çok say›da vatandafl ifltirak etti.

Aç›l›fl töreninde Devlet Bakan› Prof. Dr. M.
Said Yaz›c›o¤lu ile Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu ve din görevlilerini temsi-
len bir din görevlesi birer konuflma yapt›lar.
Törende aç›lan yar›flmalarda dereceye giren
din görevlilerine ödülleri de takdim edildi.
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nüflmemelidir. Cami mimarisi ülkemizde zaman zaman de¤iflik
vesilelerle elefltiriye u¤rayan bir konudur. Ço¤u zaman hakl› olan
bu elefltirileri dikkate almak gerekmektedir. Cami mimarisini sivil
mimariden ayr› düflünme imkan› yoktur. Yani sivil mimaride ge-
linen nokta cami mimarisini de etkiler. Özellikle son y›llarda sivil
mimaride gözlemledi¤imiz pek çok olumlu geliflmelere uygun
tarz ve üsluplar›n cami mimarisi için de gelifltirilmesi büyük önem
arz etmektedir.

Gerçekten Vak›flar Genel Müdürlü¤ümüz tarihi k›ymete sa-
hip yurt içinde pek çok caminin restorasyonu konusunda büyük
gayretler göstermifl ve baflar›l› sonuçlar da alm›flt›r.

‹ftiharla söylemem gerekir ki camilerimiz sadece Anadolu
topra¤›nda de¤il, Balkan ülkelerinde de ecdad›m›z›n yaflad›¤›,
uzun y›llar hükümran oldu¤u bölgelerde de çok de¤erli eserler
b›rakm›fllard›r. Bu tarihi zenginli¤imiz olan eserlerin pek ço¤u ha-
rap halde bulunmaktad›r. Ancak özellikle son y›llarda T‹KA adl›,
bildi¤iniz gibi uluslar aras› bir kuruluflumuzun Türk ‹flbirli¤i ve
Kalk›nma Ajans›n›n büyük gayretleriyle, özellikle Balkan ülkele-
rindeki ecdat yadigar› tarihi de¤erlerimizin restorasyonu h›zl› bir
flekilde sürmektedir. Oraya gidenler bilir veya gidecekler göre-
ceklerdir, önümüzdeki k›sa süre içerisinde oralarda bu tarihi zen-
ginliklerimizin, o haflmetli dönemlerine benzer, as›llar›na uygun
restore edildiklerini göreceklerdir. Dolay›s›yla hem Vak›flar Ge-
nel Müdürlü¤ümüze, hem T‹KA Baflkanl›¤›na burada bu vesiley-
le teflekkürlerimi sunmak istiyorum.

Camilerimizi, onlar› flenlendirecek cemaat olmadan düflün-
mek elbette mümkün de¤ildir. Camilere giden her insan buran›n
manevi atmosferinden nasibini az veya çok al›r. Camiler sosyal
hayat›n vazgeçilmez parças› olarak ibadetlerimizde, Kur’an ziya-
fetlerinde ve bazen sevdiklerimizi ebedi aleme u¤urlarken top-
land›¤›m›z duraklard›r.

fiad›rvanlar›nda abdest ald›¤›m›z, avlusunda sohbetlere dald›-
¤›m›z, kubbesi alt›nda secde etti¤imiz, bayram sabahlar›n› kap›la-
r›ndan taflarak hep birlikte salat ve selamlarla karfl›lad›¤›m›z Cu-
ma günü minberdeki hatibin hutbesine kulak verdi¤imiz ve ha-
f›zlar›n a¤z›ndan dökülen Kur’an tilavetiyle ruhumuzu ve dima¤›-
m›z› besledi¤imiz camilerimizi imar etmek inanc›m›z›n bir gere¤i
ve Müslümanl›¤›m›z›n da bir tezahürüdür.

Camiler üstlendikleri görev bak›m›ndan bir nevi kamu hizme-
ti yapan güzide mekanlard›r. Bu itibarla 1986 y›l›ndan beri Ekim
ay›n›n ilk haftas›n› Camiler Haftas› olarak kutlayan Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›m›z 2003 y›l›ndan itibaren bu zaman dilimini hakl› bir
biçimde, uygun flekilde Camiler ve Din Görevlileri Haftas› olarak
kutlamaya devam etmektedir.

Camiler hat›rlanmay› hak eden mekanlard›r. Bu özel hafta ay-
n› zamanda camilerimizin sorunlar›na yönelik çözüm önerileri
sunmam›z için bir vesile say›lmal›d›r. Bu münasebetle camilerimi-
zin imar› ve ihyas› konusunda projeler üretilmeli, bu projeleri ha-
yata geçirmek için gayret sarf edilmelidir.

Di¤er taraftan camilerimizdeki sa¤l›kl› bir flekilde yürümesi ve
do¤ru dini bilgilerin insan›m›za aktar›labilmesi, yetkin din görev-
lisi yetifltirebilmemize ba¤l›d›r. Bu konuda 90’l› y›llardan bafllayan
önemli geliflmeler söz konusudur. Ancak e¤itim konusunun cid-
diyetle ve önemle takip edilmesi gerekti¤ine burada tekrar vurgu
yapmak istiyorum.

Kuflkusuz din görevlilerinin manevi bir boyutu da vard›r. Al-
lah’›n dinin yaflanmas› için gerekli bilgi ve deneyime sahip bir

Prof. Dr. M. Said Yaz›c›o¤lu
Devlet Bakan›

Camiler Haftas› dolay›s›yla, camilerin bizi
toplayan, bir araya getirerek birbirimize

omuz verdiren, ayn› k›bleye yöneltip bize bir ve
eflit olma bilincini afl›layan önemli kutsal mekan-
lar oldu¤unu ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Caminin kutsal bir mekan oluflu, orada Al-
lah’a ibadet edilmesi ve Allah’›n ad›n›n an›lma-
s›ndan dolay› oldu¤u kadar, tüm insanlar› bir ta-
ra¤›n diflleri gibi eflit hale getiren manevi bir ha-
vas›ndan da kaynaklan›r.

Peygamber Efendimizden buyana cami sa-
dece ibadet edilen bir mekan de¤ildir. Pek çok
sosyal aktivitenin yap›ld›¤›, toplumu diri ve di-
namik tutan mekanlar olarak camiler geçmiflte
külliyelere dönüflerek, yolcuya yatacak yer,
ac›km›fla afl, ilim taliplerine bilgi sunmufltur. Bu-
gün de infla etti¤imiz camilerimiz çocuklar›m›za
internet hizmeti veren birimleri, kütüphanesi ve
di¤er müfltemilat›yla birer kültür kompleksi gibi
do¤ru ve yararl› bilgiyle gençlerimizi donatan,
maneviyat›yla kuflatan yap›lar halinde ortaya
konmal›d›r.

Bu sebeple camilerin yap›lmas›nda belli kri-
terlerin esas al›nmas› önem arz eder. ‹nsan›m›z›n
tüm alicenapl›¤›yla bir araya gelerek ve de¤iflik
kurulufllar alt›nda cami yap›m›na giriflmesi ger-
çekten takdire flayan bir boyuttad›r. Fakat yük-
sek bir medeniyetin temsilcileri olarak, cami mi-
marisini ihtiyaç, estetik, ifllevsellik gibi unsurlar
ekseninde ele almam›z gere¤ine önemle vurgu
yapmak istiyorum. Bu fiziksel çevrenin insana
uyumlu hale getirilmesi prensibine göre hareket
etmek anlam›na gelir.

Günümüzde buna ciddi anlamda ihtiyac›m›z
vard›r. Çünkü tart›flmas›z Türk-‹slam mimarisinin
en estetik ve fonksiyonel yap›s› olan camileri-
miz, estetik yoksunu tafl y›¤›nlara kesinlikle dö-
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kifli olarak din görevlisi topluma rehberlik eden, sevgi, sayg› ve
toplumsal dayan›flma temelinde hizmet eden gönül insan›d›r. Din
görevlisinin bu görevden tek beklentisi, elbette ki maddi kazanç
olamaz. Bu görev beraberinde manevi kazanç ve bereketi de ge-
tiren bir sorumluluktur. Eskilerin hakl› bir flekilde hademe-i hay-
rat, yani hay›r ifllerinin hizmetkarlar› olarak and›klar› din görevli-
leri, yapt›klar› her iflte elde ettikleri hay›rlar›n ve manevi kazanç-
lar›n elbette ki fark›ndad›rlar.

Kamuoyunun malumu oldu¤u üzere Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤› mihrap ve minber hizmetlerinde azami hassasiyeti göstermek-
te, insanlar›m›z›n sorunlar›n› esas alarak ‹slam’›n sahih kaynakla-
r› ile inananlar› ayd›nlatmaya çal›flmaktad›r. Camilerimizi Kur’an
kurslar›m›zdan ve e¤itim merkezlerinden ayr› elbette düflüneme-
yiz. Bunlar›n her biri de Kur’an ö¤reten kurumlar olarak, beyin-
leri kadar gönül dünyalar› da ayd›nlanm›fl p›r›l p›r›l insanlar›n ye-
tiflmesinde pay sahibidirler.

Günümüzde bilgi ve teknoloji insanl›¤a yeni ufuklar açm›flt›r.
Buna ba¤l› olarak h›zla geliflen iletiflim ve biliflim dünyas›n›n d›-
fl›nda kalan kiflilerin baflar› elde etme flanslar› oldukça azalm›flt›r.
O halde din görevlilerimiz gerek alan bilgisine vak›f olma, gerek-
se ça¤dafl bilgi ve teknoloji ile donan›m bak›m›ndan topluma ön-
cülük etme durumundad›rlar. Sosyal olaylara kay›ts›z, kendi ka-
bu¤una çekilmifl din görevlisi profilinin giderek de¤iflmesi bizi
sevindirmektedir. Çünkü küreselleflmifl bir dünyada toplumun
bilgisiyle, görgüsüyle ve ahlak›yla temayül etmifl ve hayat›n için-
de olan din görevlilerine çok daha fazla ihtiyaç hissetmektedir.

Son zamanlarda din görevlilerinin, spor, sanat gibi sosyal pek
çok alanda baflar› göstermelerinden ve bunun yan› s›ra akademik
alana olan ilgilerinden büyük bir memnuniyet duymaktay›z.
Özellikle son y›llarda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z›n ilahiyat fa-
kültelerimiz ile s›k› bir iflbirli¤i içinde olmas›, din görevlilerimizin
akademik bir bak›fl kazanmas›nda çok olumlu etkiler meydana
getirmektedir. Bunun daha da geliflmesinde büyük yararlar var-
d›r. Ayn› zamanda Kur’an dili olan Arapça’y› ve en az bir yaban-
c› dili bilmek, art›k din görevlilerimiz için bir ideal olman›n öte-
sinde, bir zaruret halini almaya bafllam›fl bulunmaktad›r.

Din görevlilerimizden bu konuda daha fazla gayret istiyoruz.
Çünkü dinimiz evrenseldir, hitap etti¤imiz kitle genifltir. Bu vesi-
leyle de¤erli Baflkan›m›z›n da biraz önce ifade etti¤i gibi, gerçek-
ten zor flartlar alt›nda, çok nazik ve hassas bir görev gören din
görevlilerimizin, özellikle son y›llarda ald›¤› mesafeyi takdirle
karfl›l›yoruz.

Elbette pek çok sorunlar vard›r. Türkiye’de
kamu görevi yapan herkesin ciddi sorunlar› var-
d›r. Hükümetimiz imkanlar› ölçüsünde bu so-
runlar› aflma konusunda eflit ücret gibi adaletli
bir dengeyi sa¤lama konusunda önemli çal›flma-
lara imza atm›flt›r. Bildi¤iniz gibi bir k›s›m iyilefl-
tirmeler yap›lm›flt›r, önümüzdeki birkaç y›l içeri-
sinde bu iyilefltirmelerin devam›n› hep birlikte
görece¤iz.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n en çok ihtiyaç
hissetti¤i kurulufl yasas›n›n, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› Teflkilat Yasas›n› da bu yasama dönemi
içerisinde ele al›naca¤›n› ve inflallah gerçekleflti-
rilece¤ini de burada ifade etmek istiyorum.

Din görevlilerimizin gerçekten bu zor flartlar
alt›nda, hassas ve nazik görevi büyük ölçüde ba-
flar›yla gerçeklefltirdiklerini burada gurur duya-
rak ifade etmek istiyor ve hepsine teflekkür edi-
yorum.

Önümüzdeki dönemde elbette din görevlileri-
mize düflen görev daha da artacakt›r. Din yaflanan
hayat›n her alan›yla ilgilidir. Özellikle son y›llarda
çok yo¤un bir flekilde sözünü etti¤imiz çevre kir-
lili¤i, iklim de¤ifliklikleri vs. gibi konular, gerçek-
ten bundan sonra gündemimizi en çok meflgul
edecek konulard›r. Her fleyin bir miad›, bir sonu
vard›r. Dünyan›n da mutlaka inanc›m›za göre bir
sonu olacakt›r. Bu sonu h›zland›rmak için elimiz-
den gelen her fleyi yapt›k. fiimdi de bu sonu ya-
vafllatmak için bir k›s›m tedbirler peflinde kofltu¤u-
muzu hep birlikte biliyoruz. Art›k aç›lan ozon ta-
bakas›n› kapatmak mümkün olmad›¤› için, onu
geniflletmemenin yollar›n› ar›yoruz. Eriyen buzul
tabakalar›n› tekrar yerine koyamayaca¤›m›z için
bunun sonucunda ortaya ç›kan olumsuzluklarla
mücadele etmeye çal›fl›yoruz. Susuzluk konusu,
küresel ›s›nma konusu sonucunda ortaya ç›kan
kurakl›k ve susuzluk, önümüzdeki dönemin en
yo¤un ilgi alan›n› oluflturacakt›r.

Dolay›s›yla bugünden yar›na bu konularda,
yani hor bir flekilde kulland›¤›m›z, eskitti¤imiz,
belki döneminden önce daha çok eskitti¤imiz bu
dünyan›n biraz daha gelecek nesillere, çocukla-
r›m›za yaflanabilir bir flekilde kalmas› bak›m›n-
dan, din görevlilerinin toplumu her konuda ol-
du¤u gibi, bu konuda da ayd›nlatma noktas›nda
önemli görevleri oldu¤una burada iflaret etmek
istiyorum. Bu görevi gün geçtikçe, daha duyarl›
bir flekilde etkili ve kaliteli bir flekilde yapt›klar›-
n› görmekten de ayr›ca mutluluk duyuyorum.

Bu duygu ve düflüncelerle, din hizmetlerinin
toplumun tüm kesimlerini kuflatan tarzda, daha
da gelifltirilmesi konusundaki gayretlerin destek-
çisi oldu¤umuzu burada ifade ediyor, tüm vatan-
dafllar›m›z›n ve din görevlilerimizin Camiler ve
Din Görevlileri Haftas›n› kutluyor, hepinizi sevgi
ve sayg›yla selaml›yorum.

“Camiler sosyal hayat›n
vazgeçilmez parças› olarak

ibadetlerimizde,
Kur’an ziyafetlerinde ve

bazen sevdiklerimizi
ebedi aleme u¤urlarken

topland›¤›m›z duraklard›r.”
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ayr› imar edildi¤ini, ihya edildi¤ini görmenin mutlulu¤unu yafl›-
yoruz.

Tabii bize düflen bir görev, bu camilerimizi en güzel flekilde
yapmak, sanat›n, esteti¤in adeta en güzel örne¤i haline getirmek,
bir di¤er görevimiz ise caminin içerisinde en do¤ru görev hizme-
ti, en sa¤l›kl› bilgiyi vermek, dinin ayd›nl›¤›nda insanlar› bulufl-
turmakt›r, birlefltirmek, gönülleri birlefltirmek, dualar› birlefltirmek
ve camileri adeta manevi kalk›nmam›z için bir merkez yapabil-
mek. Bu da bizim ortak sorumlulu¤umuz Baflkanl›k olarak bizim
a¤›r yükümüz.

Camilerin yap›m›yla ilgili önemli sorunlar›m›z da var. Biz
bunlar› Baflkanl›k olarak tek tek aflmaya çal›fl›yoruz. Hep ifade
ediyoruz, ecdattan devrald›¤›m›z o mimar› çizgiyi kaliteyi, düze-
yi günümüzde maalesef koruyamad›k. Gönlümüz isterki bu ka-
dar teknolojinin artt›¤›, bu kadar tecrübenin art›¤› ve gerimizde
bu kadar büyük hat›ralar›n büyük bir miras›n bulundu¤u günü-
müzde ecdad›m›z›n çizgisinin daha ilerisinde eserler b›rakal›m.
Camilerimiz adeta, her yapt›¤›m›z bir cami yeni bir mimar› flahe-
seri olsun.

Biz Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› olarak bu konuda arzumuzu, ça-
bam›z› hep ifade ediyoruz. Ancak hepinizle bir konuyu paylafl-
mak istiyorum. O da maalesef ülkemizde camilerin yap›m›nda
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n hiçbir dahli, hiçbir katk›s› olamamak-
tad›r. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› sadece ve sadece yap›lan, inflas›
tamamlanan camiye din görevlisi atamak gibi garip bir durumla
bafl baflad›r. Halbuki daha caminin yerinin tespitinden, mimarisi-
nin tespitine kadar, esteti¤inin belirlenmesine kadar, içinin çinisi-
nin, ahflap iflçili¤inin seçimine kadar bir çok konuda ülkemizin
birikimini devreye katmak ve en güzel eseri meydana getirmek
zorunday›z.

Yine bir arzumuzu, bir düflüncemizi sizinle paylaflmak istiyo-
rum. Gönlümüz istiyor ki art›k cami avlumuzda din görevlimizin
lojman› olmas›n, din görevlimiz toplumun içinde yaflas›n, kom-
flular› olsun ve cami avlusunda kad›nlar›m›z›n, çocuklar›m›z›n
gençlerimizin buluflaca¤› mekanlar olsun. Camiler sadece Cuma
günleri insanlar›n topland›¤› mekanlar olmak yerine, camiler
toplumun birleflti¤i, bütünleflti¤i, çocuklar›m›z›n, gençlerimizin,
kad›nlar›m›z›n sosyal, kültürel etkinlik yapt›¤›, bulufltu¤u me-
kanlar da olmal›. Adeta biz camilere daha aktif bir fonksiyon, ifl-
lev vermeliyiz, sosyal ve kültürel hayat›m›za daha önemli katk›-
lar sa¤lamal›.

Yine sizinle bir konuyu paylaflmak istiyorum. Özellikle bas›n
mensuplar›yla. De¤erli bas›n mensuplar›; camilerde toplanan bü-
tün paralar›n Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan topland›¤› gibi
bir yanl›fl alg›lama var toplumda. Biz camilerden para toplanma-
s›n› ve din görevlimizin sürekli her vaaz›n her güzel konuflmas›-
n›n akabinde para istemesini do¤ru bulmuyoruz. Bunu din gö-
revlimizin itibar›n›, yap›lan vaaz›n etkinli¤ini azalt›c› çok arzu et-
medi¤imiz bir durum olarak görmekteyiz. Lütfen siz de bu ko-
nuyla ilgilenin, cami avlusunda toplanan paran›n tamam› Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›n›n bilgisi, onay› ve organizasyonu alt›nda topla-
nan paralar de¤ildir. Biz çok nadir durumlarda ihtiyaç oldu¤u va-
kit, onu da mevzuata uygun olarak, kanunlara uygun olarak ca-
milerde ortaklafla kampanya aç›yoruz ve onu da son kurufluna
kadar yerine ulaflmas›na dikkat ediyoruz, o sorumlulu¤u üstleni-
yoruz. Ama ülkemizde bu konuda da ciddi bir derlenip, toparlan-
maya ihtiyaç vard›r.

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

Mütevelli Heyeti Baflkan›

B ismillahirrahmanirrahim. Bizleri yüce dinine
hadim k›lan Rabbimize sonsuz hamdü sena-

lar olsun.
Mihrab›nda minberinde kendisine varis ol-

makla iftihar etti¤imiz bunu büyük bir onur ka-
bul etti¤imiz ve bu sorumlulu¤u yerine getirme-
ye çal›flt›¤›m›z Efendimiz Muhammed Mustafa’ya
aline, ashab›na, ehlibeytine ve bütün peygam-
berlere say›s›z salat ve selam olsun.

Dinledi¤imiz ayetlerde Yüce Rabbimiz Al-
lah’›n mescitlerinin imar›n›n en büyük ibadetler-
den biri oldu¤unu bize hat›rlatmaktad›r. Biz
mescitlerin imar› deyince, sadece binan›n inflas›-
n› de¤il, ayr›c› infla edilen bina içerisinde sunu-
lan din hizmetinin kalitesini ve bütün insanlar›
kuflatmas›n›, dinin rahmetinin bütün gönüllere
ulaflmas›n› da kastediyoruz.

Her ikisi de önemlidir. Evet camilerimizin
mimarisi önemlidir, bugüne kadar camilerimiz
bize sanat›m›z›n, esteti¤imizin, kültürümüzün
çok önemli örneklerini getirmifltir. Büyük bir
medeniyete mensup oldu¤umuzu adeta bize is-
patlam›flt›r. Toprak parças›n› vatan k›lm›fl, adeta
o vatan›n mührünü temsil etmifltir. Camilerimiz-
de Müslümanlar›n sanat zevkini, esteti¤ini gör-
mek, onunla iftihar etmek mümkündür ve biz
onu hep iftihar niflanesi olarak tafl›yoruz. Bu ve-
sileyle camilerin ecdattan devrald›¤›m›z o güzi-
de miras›n imar›nda, inflas›nda restorasyonunda
büyük hizmetleri geçen Vak›flar Genel Müdürü-
müzü flükranla yadetmek istiyorum. Genel Mü-
dür Yard›mc›m›z burada. Çünkü Anadolu’da ille-
re s›kça gidiyoruz, din görevlilerimizle buluflmak
için. Her gitti¤imiz yerde ecdattan devrald›¤›m›z
camilerimizin yadigar, önemli emanetlerin ayr›
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Tabii din görevlimizi bu konuda sorumlu tutmak ve cami av-
lusunda toplanan bütün paralar›n denetimini din görevlimize ver-
mek, ona karfl› da haks›zl›k olur. Çünkü genellikle caminin yöne-
timi deyince, bugüne kadar caminin dört duvar› aras›ndaki ifas›
anlafl›lm›flt›r.

Aç›l›flta dinledi¤imiz ayetlerde Yüce Rabbimiz; camilerin Al-
lah’›n mescitlerinin imar›n›n çok büyük bir ibadet oldu¤unu bize
hat›rlatt› ama ondan sonra gelen ayet çok daha farkl› bir boyuta
dikkatimizi çekti. As›l hizmet camileri yapmak de¤il, as›l hizmet
minareleri yükseltmek de¤il, as›l hizmet ve as›l ibadet; onun içe-
risinde Allah’›n yüce dinini insanlara ulaflt›rmak, Peygamber
Efendimizin davetini, o rahmet elçisinin ça¤›r›s›n› insanlar›n gö-
nüllerine ulaflt›rmakt›r.

Bizim görevimiz budur ve bu ulvi görevi de din görevlile-
rimiz yerine getirmektedir. Bizim gelene¤imizde din görevlisi-
nin ad› hademe-i hayratt›r. Din adam› tabiri bizde yoktur. Din
insan› tabiri yoktur. Bizde ‹slam dinin çok önemli bir özelli¤i,
kul ile Allah’›n aras›na kimsenin girmeyifli ve bireyin, ferdin
Yüce Rabbimizin hitab›yla birebir muhatap olufludur. Bizim gö-
revimiz araya girmek de¤il, insanlar›n dindarl›klar›na tahakküm
etmek de¤il, sadece ve sadece Yüce Rabbimizin insanl›¤a ulafl-
t›rd›¤›, Peygamber Efendimizin tebli¤ etti¤i hakikatleri insanla-
ra yans›tmakt›r. Biz gücümüzü, otoritemizi, itibar›m›z› sundu-
¤umuz bilginin sahihli¤inden, sundu¤umuz din hizmetinin
do¤rulu¤undan al›r›z.

Bu itibarla da ben, huzurunuzda de¤erli Bakan›m; bütün din
görevlilerimi tebrik ediyorum. Gerçekten aflkla, flevkle, hiçbir
dünyevi gaile peflinde koflmaks›z›n, din hizmetini yerine getirme-
nin sorumlulu¤unu tafl›yorlar. Sorunlar› yok de¤il mi? Var. Yakla-
fl›k olarak 81 ilimizin büyük ço¤unlu¤una, 70 den fazlas›na git-
tim, gitmekteyim ve orada din görevlilerini birebir dinliyorum.
Her biri aç›kça elefltirilerini, katk›lar›n›, de¤erlendirmelerini yap-
maktalar ve adeta toplumsal aidiyet, kurumsal aidiyet, kurumsal
kimlik oluflmas›nda çok önemli bir buluflma olarak görüyorum.
Orada hepsinin de ortak talebi, ortak çabas›; iftiharla bunu sizin-
le paylaflmak isterim. Daha iyi din hizmeti sunman›n gayretidir.
Özlük haklar›yla ilgili talepleri, lojmanla ilgili talepleri hep ikinci,
üçüncü, dördüncü s›rada yer almaktad›r. Bütün din görevlilerimi
adeta topluma daha iyi din hizmeti sunman›n gayreti içinde gö-
rüyoruz ve bu Türkiye için, ülkemiz için iftihar edilecek bir tab-
lodur. Bu sebeple de ben bütün din görevlilerimi bu hafta vesi-
lesiyle tebrik ediyorum.

Tabi biz din hizmeti deyince sadece caminin
dört duvar› aras›nda kalan ezan›, Kur’an okuma-
y›, ibadeti, namaz› kastetmiyoruz. Din hizmeti
hayat›m›z›n her alan›n› kuflatan, 24 saatimizi dol-
duran, nerede ac›m›z, nerede ›st›rab›m›z, nerede
bir s›k›nt›m›z varsa, ona kendi aç›s›ndan çare
üreten, din yönüyle katk› sa¤layan bir genifl rah-
met a¤›d›r.

Birkaç y›ld›r sosyal aç›l›ml› din hizmeti üze-
rinde durmaktay›z. Bunu bütün din görevlileri-
miz adeta prensip ve gaye edinmifltir. Ne demek
sosyal aç›l›ml› din hizmeti? Mahallemizde, köyü-
müzde bacas› tütmeyen evimiz varsa, kimsesizi-
miz varsa, yoksulumuz, yoksunumuz varsa,
onun yan›nda olmak din hizmetinin elbette
önemli bir parças›d›r. Okula gidemeyen, okuya-
mayan veya k›z oldu¤u için okutulmayan insa-
n›m›z varsa ona sahip ç›kmak, onu okutmak,
onun e¤itim masraflar›n› üstlenmek, elbette din
hizmetinin önemli bir parças› olmal›d›r.

Kad›nlar›m›za karfl› fliddet uygulan›yorsa,
kad›nlar›m›za karfl› ayr›mc›l›k varsa, kad›n hak-
lar› konusunda gerekli mesafeyi alamam›fl isek,
bu konuda toplumsal bilinci oluflturmak bizim
görevimizdir. Bu konuda biz de elimizden gele-
ni yapmal›y›z. Her fleyi biz yapmal›y›z demiyo-
rum ama biz de üzerimize düfleni yapmak zo-
runday›z. Onun için aileye yönelik, kad›nlara
yönelik dini rehberlik bürolar›m›z çok büyük bir
özveriyle çal›flmaktalar.

Sadece bu de¤il, de¤erli Bakan›m›z ve Çev-
re Bakan›m›z ile bir protokol ile geçti¤imiz ay-
larda, a¤açland›rma ve çevre bilinci konusunda
ortak bir çabaya bafllad›k. Cami avlusundan bafl-
layarak, köyün meydan›ndan bafllayarak top-
lumda çevre bilincinin oluflmas›n› biz önemsiyo-
ruz. Bu da bizim katk› sa¤layabilece¤imiz bir
aland›r. Bak›n›z bugün dünya sadece ekonomik
de¤il, ayn› zamanda bir çevre kirlili¤i ile ve Al-
lah’›n verdi¤i nimetlerin sorumsuzca kullan›lma-
s›n›n ac› sonuçlar›yla karfl› karfl›yad›r. Bütün ya-
flad›klar›m›z; sular›n, okyanuslar›n kirlenmesi,
akarsular›m›z›n kirli akmas› ve di¤er her türlü
co¤rafi, fiziki s›k›nt›lar Allah’›n bize bir cezas›
de¤il, insanlar›n kendi elleriyle ürettiklerinin
kendine dönmesi sonucudur.

Allah bize içinde yaflayabilece¤imiz cennet
gibi bir dünyay›, mutlu olaca¤›m›z say›s›z nimet-
leri vermifltir. Ama biz insano¤lunun h›rs›, ben-
cilli¤i, ço¤altma ve ço¤alma arzusu, ötekinin
omzuna basarak yükselme ihtiras›, ülkelerin so-
rumsuzca ve bencil davran›fllar› dünyay› yaflan-
maz hale getirmifltir. Onun için de biz din görev-
lileri olarak, hademe-i hayrat olarak dinimizin
ibadet anlay›fl›n› çok genifl bir çerçeve ile, genifl
bir aç›yla ele almas›n›n bir sonucu olarak, biz
din hizmetini bütün bu alanlarda, bizim de

“‹nsano¤lunun h›rs›,

bencilli¤i, ço¤altma ve

ço¤alma arzusu,

ötekinin omzuna basarak

yükselme ihtiras›,

ülkelerin sorumsuzca ve

bencil davran›fllar›

dünyay› yaflanmaz hale getirmifltir.”
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leri Baflkan›m›za Mustafa Said Yaz›c›o¤lu Hocam›za huzuru-
nuzda teflekkür ediyorum. Gerçekten hem kendisinin, hem
hükümetin; din görevlilerimizin özlük haklar› konusunda me-
safe almalar› gerekti¤i konusunu defalarca dile getirmifltir, ge-
reken çabay› göstermektedir. Bu yap›lanlarla yetinmeyece¤ini
de ben biliyorum. ‹mkanlar ölçüsünde, mali program ölçüsün-
de din görevlilerimize hak ettikleri özlük haklar›n›n verilmesi
konusunda çabalar devam edecektir. O konuda büyük bir
iyimserlik içerisindeyim. Biz ilave bir hak de¤il, emsaline denk
bir hak istemek durumunday›z. Zaten fazlas›n› istemek bize
yak›flmak. Ama biz hiçbir zaman özlük haklar›n› birinci mese-
lemiz yapmad›k. Biz özlük haklar›n›n hiç olmad›¤› dönemler-
de yürütmüfl bir neslin torunlar›y›z. Allah’a hamt olsun bugü-
ne kadar din hizmetleri hiçbir zaman fetret dönemi yaflama-
m›flt›r. Her hal ve flart içerisinde din hizmetleri topluma sunul-
mufl, ezanlar okunmufl, insanlara dinin rahmeti ulaflt›r›lm›flt›r.
Bu bak›mdan da bugüne kadar içinde yaflad›¤› flartlara ald›r›fl
etmeksizin fedakar bir flekilde topluma din hizmeti sunan bü-
tün ecdad›m›z›, din görevlisi geçmifllerimizi rahmetle, minnet,
flükranla an›yorum.

‹nan›yorum ki bizim neslimiz ve bizden sonraki nesiller bu
a¤›r sorumlulu¤u en iyi flekilde ifa edecek ve bu bayra¤› daha
ileri noktalara götürecektir.

Bu hafta hem camiler konusunda, hem din görevlilerimiz
konusunda yeniden düflünmemiz, onlar›n önemini kavrama-
m›z, camiler ve din görevlimizin verece¤i hizmeti toplumsal
birlik bütünlü¤ümüzün önemli bir k›ymetli tafl› olarak görme-
nin zaman›d›r. Gerçekten camilerimiz ismine uygun bir flekilde
toplayan, bilefltiren mekanlard›r. Bizim milletimizin bir fark› da
burada. Di¤er ‹slam ülkeleri namaz k›l›nan mekanlara mescit
derler. Bizim milletimiz ise cami demifltir. Toplayan, birlefltiren,
bütünlefltiren, hiçbir ay›r›m gözetmeksizin her insana kap› açan
mekan demektir. Zaten bizim ülkemizde, biz herkese kucak aç-
may›, herkese eflit mesafede yak›n olmay›, din hizmeti ve dini
sorumlulu¤un bir parças› görmekteyiz. 70 milyon insan›m›z
içerisinde s›rt dönece¤imiz, vazgeçece¤imiz bir fert yoktur.
Hepsi bizim insan›m›zd›r, hepsine din hizmetini sunmay›, hep-
sine dinin ayd›nl›k bilgisini ulaflt›rmay› önemli bir ödev gör-
mekteyiz.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bu milletin diyanetidir, devletimi-
zin, Cumhuriyetimizin çok temel bir kurumudur. Biz bu bilinç-
le hareket ediyoruz. Bu itibarla bizde siyasetin, bizde ideoloji-
nin, bizde kamplaflman›n, bizde mezhep-meflrep ay›r›m›n›n hiç
yeri yoktur. Bizim gönül dünyam›z çok genifltir, herkese eflit
mesafede olmay› biz Peygamber Efendimizden ald›¤›m›z bir
emanet olarak görürüz.

Baflkanl›¤›m›z›n davetlisi olarak Bat›n›n Katolik dünyas›n›n
önemli simalar›ndan birisi, Avusturya Dini Lideri, Kardinali ziya-
ret etti ve onunla birlikte ortak bas›n toplant›s› yapt›k. Genel bir
durum de¤erlendirmesi yapt›k. Yapt›¤›m›z konuflmalar›n hiç bi-
risi ekonomik krizin dini yorumu de¤ildir. Biz nerede duraca¤›-
n› bilen, hangi alanda konuflmas›n› bilen bir kurumuz.

Ekonomik kriz varsa, flehirleflme kötü gidiyorsa, toplumda
sosyal, ekonomik sorunlar varsa, bir ülkede siyasi kat›l›m yok,
demokrasi geliflmemiflse bunlar›n çözümlerini kendi alanlar›nda
aramal›y›z. Yok manevi ve ahlaki geliflme olursa, dünyan›n bü-
tün sorunlar› çözülür gibi bir genelleme yapamay›z.

söyleyece¤imiz bir sözüm var diyerek, bu alan-
larda sorumluluk üstlenme olarak görüyoruz.

Elbette bunlar› çözecek yegane kifli ve ku-
rum biz de¤iliz. Herkes elini tafl›n alt›na koy-
mak ve herkes bu sorumlulukta bir pay almak
zorundad›r. Art›k dünyada paylafl›lan sorumlu-
luk denilen bir kavram geliflmifltir. Her kurum,
her kifli kendi imkanlar›na göre insanl›¤›n ortak
sorunlar›na çare üretmek zorundad›r. Din gö-
revlilerimizi bu aç›dan da son derece fedakar,
son derece bilinçli görmenin mutlulu¤unu si-
zinle paylaflmak istiyorum.

Söz gelimi Van’da bütün Diyanet üst yöne-
ticileri topland›k, kad›n haklar› konusunda, k›z
çocuklar›n›n erken yaflta evlendirilmesinin
do¤ru olmad›¤›n› aç›klayan, ikinci evliliklerin
kad›n haklar› aç›s›ndan bir çok s›k›nt›ya yol
açt›¤›n› ifade eden, k›z çocuklar›na karfl› ay›-
r›mc›l›¤›n do¤ru olmad›¤›n›, kad›nlar›n ikinci
s›n›f insan muamelesi görmesinin dinimize as-
la uygun olmad›¤›n› aç›kça ifade eden bir dek-
larasyon yay›nlad›k. Geçti¤imiz birkaç y›l içeri-
sinde camilerimizde bu konularda önemli bir
bilinç olufltu ve camilerimizde din görevlileri-
mizin üstün gayretleri, toplumsal zihniyet dö-
nüflümünün önemli merkezlerinden birini
oluflturdu. Bu itibarla sosyal aç›l›ml› din hizme-
ti, her halde üzerinde çok daha durmam›z ge-
reken bir konu.

Okuma kampanyalar› bafllatt›k. Art›k din
görevlilerimizin hem okuyan, hem okutan gö-
revli olmas›n› istiyoruz. Okuyan görevli olmala-
r› gerekiyor ve bu yolday›z. 40’›n› aflk›n din gö-
revlimiz özel olarak haz›rlad›¤›m›z din görevli-
li¤i özel kütüphanesini edindiler ve o kitaplar›
har›l har›l okuyorlar ve her gün yeni bilgi edi-
niyorlar. Cemaatine bu heyecan› afl›l›yor ve her
bir camimizin ayn› zamanda okuma kampanya-
s› için önemli bir merkez olmas›n›, toplumumu-
zun okumaya al›flt›r›lmas›n› ve bilginin egemen
olmas›n› arzu ediyoruz.

Bizi bilgi derleyip toparlayacakt›r. Aram›z-
da, toplumumuzda ne kadar yanl›fl varsa, ne
kadar din ad›na üretilen bidatler, hurafeler,
yanl›fl anlay›fllar, istismarlar varsa, din ad›na ko-
nuflmalar›n ölçüsünün kaçt›¤› bir toplumda
derlenip toparlanma ihtiyac› varsa, bunu bize
bilgi sa¤layacakt›r. Bilginin olmad›¤› yerde
duygular, sanat a¤›rl›kl› konuflmalar, hatta dinin
reyting arac› haline getirilip flov a¤›rl›kl› prog-
ramlar öne ç›k›yor. Böyle oldu¤u için de biz
bilginin egemen olmas›n› ve bilginin çat›s› al-
t›nda buluflmay› önemsiyoruz. Okuma ve okut-
ma kampanyalar› ve toplumun din konusunda
bilgilenme çabalar› bu aç›dan da önemli.

Özlük haklar›n›n geliflmesi konusunda hu-
zurunuzda de¤erli Bakan›m›za ve Diyanet ‹fl-
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Bu itibarla da biz ekonomik krizin dini yorumunu yapmay›z.
Ancak insanlara zaman zaman hat›rlatmalar yapar›z. Yapt›¤›m›z
bir hat›rlatmad›r, kriz yorumu de¤ildir. Ekonomik krizin çözümü
yine kendi içinde aranacakt›r. Kald› ki; bir konuyu sizinle payla-
flay›m. Bir din bilgini aç›s›ndan, din zaviyesinden büyük serma-
ye flirketlerinin, uluslar aras› sermayenin güçlenmesiyle, krize
girmesi aras›nda bir fark yoktur. Belki sermaye gözüyle bakarsa-
n›z, uluslar aras› büyük flirketlerin, o gökdelenlerde yaflay›p, yol-
da yürüyen insanlar› kar›nca gibi gören ve dünyaya tahakküm
eden flirketlerin sermayelerini ikiye, üçü katlamalar› sermaye aç›-
s›ndan büyük kazanç, zarar etmeleri büyük bir kriz olabilir. Ama
bizim aç›m›zdan olay›n de¤erlendirilmesi farkl›d›r. Biz dünyaya
Allah’›n bize verdi¤i hikmet gözüyle bakmay› önemseriz.

Bizim dedi¤imiz fludur: Allah bize dünyay› üzerinde yürüme-
miz için yaratt›, üzerinde olmam›z için yaratt›. Ama biz dünyay›
iyi alg›layamazsak, madde peflinde koflmay›, ç›kar peflinde kofl-
may› yarat›l›fl›m›z›n tek amac› haline getirirsek, dünyan›n üzerin-
de olmay›z, dünyan›n alt›nda kal›r›z. Onun için insanl›¤›n,
Kur’an’›n sordu¤u flu soruya cevap aramas› gerekiyor. Kur’an bi-
ze bir soru soruyor. Ey insanl›k nereye kofluyorsunuz, nereye gi-

“H›rslar›m›z›n ma¤lubu olmazsak,
nefislerimizin alt›nda kalmazsak,

asl›nda bu dünya
herkesin mutlu olaca¤›
kadar genifl ve güzel.”

diyorsunuz? ‹flte Kur’an’›n sordu¤u, dinin sordu-
¤u bu soru asl›nda çok anlaml› bir sorudur. Bi-
zim hem dünyay›, hem ukbay›, hem maddeyi,
hem manay› bir arada düflünmemiz, o dengeyi
kurmam›z, dünyay› önemsememiz, ama dünya-
n›n geçici oldu¤unu, paylaflman›n en büyük
mutluluk oldu¤unu bilmemiz gerekiyor. Ama
bugün maalesef paylaflmadan ziyade, daha çok
benim olsun arzusu, daha fazla kazanma h›rs›,
bencillik, ihtiras daha öne ç›km›fl durumdad›r.
‹nsanl›k ne çekiyorsa, hep Kur’an’›n tabiriyle
kendi yap›p ettiklerinin sonucunu çekmektedir.

H›rslar›m›z›n ma¤lubu olmazsak, nefisleri-
mizin alt›nda kalmazsak, asl›nda bu dünya
herkesin mutlu olaca¤› kadar genifl ve güzel.
Ama insano¤lu kendi dünyas›n› kendine cehen-
nem ediyor. Allah’›n verdi¤i say›s›z nimetleri
hoyratça kullan›yor ve kendi aya¤›na pranga
oluyor, kendi tüketim h›rs›. Bu itibarla biz sade-
ce ve sadece insanlara dinin bize verdi¤i hikmet
gözüyle uyar› yapar›z. Onun d›fl›ndaki alanlara
insanlar kendi çabalar›yla, kendi ak›llar›yla çö-
zeceklerdir.

Ben ülkemizin her türlü afetten, her türlü
krizden, her türlü s›k›nt›dan uzak kalmas›n› di-
leyerek, birli¤imizin, beraberli¤imizin, huzuru-
muzun hep daim olmas›n› niyaz ederek, din gö-
revlilerine huzurunuzda ayr› ayr› teflekkür ede-
rek sözlerimi bitirmek istiyorum. TDV
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Meflrutiyet Ayd›nlar›n›n
“Din Alg›s›” ‹SAM’da Tart›fl›ld›

1908 Jön Türk “devrimi”nin 100’üncü y›l›n›
doldurdu¤u günlere rastlayan Tem-

muz ay›nda, II. Meflrutiyet dönemi ayd›nlar›n›n “din al-
g›s›” ‹SAM’da yap›lan bir toplant› ile ele al›nd›. Fatih
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tufan Buzp›nar’›n modera-
törlü¤ünü yapt›¤› toplant›da ‹SAM araflt›rmac›lar›ndan
Dr. Enes Kabakç› “Ahmed R›za Bey’in Din Alg›s›”; Fa-
tih Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Michelangelo Guida ise
“Said Halim Pafla’da Din Alg›s›” konulu tebli¤leri sun-
dular. Tebli¤leri s›ras›yla Princeton Üniversitesi’nden
Prof. Dr. fiükrü Hanio¤lu ve Marmara Üniversitesi’nden
Prof. Dr. ‹smail Kara de¤erlendirdi.

‹lk konuflmac› Dr. Enes Kabakç›, Jön Türk hareke-
ti içinde önemli bir yere sahip olan Ahmed R›za’n›n
din olgusuna ve özellikle de ‹slâm’a nas›l bakt›¤›n› ele
ald›. Buna göre nesiller boyu devlet hizmetinde bu-
lunmufl bir aileye mensup olan Ahmed R›za, Bat› tar-
z› bir e¤itim ald›ktan sonra devlete hizmet gelene¤ini
Osmanl› bürokrasisinde yer alarak de¤il “devleti kur-
tarmak” amac›yla muhalefet saflar›na kat›larak sürdür-
müfltür. Jön Türkler’in lideri olarak Paris’te bulundu¤u
y›llarda özellikle sömürgecili¤e karfl› ç›kmas› ve Os-

manl› ‹mparatorlu¤u’nun bütünlü¤ünü
savunmas› nedeniyle pozitivizmi benim-
semifltir. Kabakc› Ahmed R›za’y› “çöken
bir imparatorlu¤u kurtarmak için gayret
sarfeden buhran dönemi ayd›n›” olarak
niteledi.
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Yrd. Doç. Dr. Michelangelo Guida tebli¤inde, sad-
razaml›¤a kadar yükselen Said Halim Pafla’n›n düflün-
celerinin flu flekilde özetledi: “‹slâm dünyas›n›n gerili-
¤inin nedeni ahlaki de¤il iktisadidir”; “‹slâm moder-
nizme karfl› de¤ildir”; “‹slâm modernizmi mümkün-
dür”.

Prof. Dr. ‹smail Kara ise Said Halim Pafla’n›n eser-
lerini ana dili olan Arapça’da de¤il Frans›zca olarak
kaleme ald›¤›n›n alt›n› çizdi. Kara, Said Halim Pa-
fla’n›n eserlerini okurken sat›r aralar›na özellikle dik-
kat edilmesi gerekti¤ini belirtti. Ona göre, Pafla’n›n ki-
taplar›nda sloganik ifadeler bulunmaz, fakat eserleri
belirli bir tarih perspektifinden yoksundur.

Tebli¤i müzakere eden Prof. Dr. fiük-
rü Hanio¤lu Ahmet R›za’n›n Genç Os-
manl›lar ile Jön Türkler aras›nda bir köp-
rü oldu¤unu, gerek ait oldu¤u sosyal
çevre, gerekse ald›¤› e¤itim bak›m›ndan
tipik bir Jön Türk olmad›¤›n› belirtti. Ha-
nio¤lu’na göre, din sorununu aflarak Ba-
t›’yla nas›l eklemlenebilece¤i üzerinde
düflünen Ahmed R›za çareyi “‹nsanl›k Di-
ni”nde bulmufltur. Bu anlamda, Ahmed
R›za pozitivist bir ‹slâm yaratmay› hedef-
lemifl fakat bunun toplumsal düzeyde
imkans›z oldu¤unu kestirememifltir.

T ürkiye Diyanet Vakf› ve ‹SAM’›n ifl-
birli¤i ile düzenlenen “Haremeyn

Foto¤raflar› Sergisi” 14-30 Eylül 2008 ta-
rihleri aras›nda Türk ve ‹slâm Eserleri
Müzesi’nde aç›ld›.

Bilindi¤i gibi ‹SAM, 1988 y›l›ndan bu
yana Türkiye Diyanet Vakf›’yla ba¤lant›l›
olarak TDV ‹slâm Ansiklopedisi’nin ya-
y›mlanmas›n›n yan› s›ra Türk ve ‹slâm
dünyas›n›n tarihî ve kültürel miras›n›
araflt›rma, din ve ‹slâm ilimleri dallar›nda
çal›flan araflt›rmac›lar› destekleme, kü-
tüphane hizmetleri sunma, akademik
toplant›lar tertip etme gibi faaliyetlerde
bulunmaktad›r. Akademik ve kültürel ya-
y›nlar›yla da bilinen ‹SAM, “Haremeyn
Foto¤raflar›” konulu sergiyle, bu kez de
farkl› bir organizasyona imza atm›flt›r.

Aç›l›fl›n› Diyanet ‹flleri Baflkan› ve
Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti
Baflkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Suudi
Arabistan’›n Ankara Büyükelçisi Muham-
med El Hüseynî, ‹SAM Baflkan› Prof. Dr.
Akif Ayd›n, ‹stanbul ‹l Kültür ve Turizm
Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve Eminönü
Belediye Baflkan› Nevzat Er’in birlikte
yapt›¤› bu sergi, hava foto¤rafç›l›¤› dal›n-
daki baflar›lar›yla tan›nan Orhan ve Fat-
ma Durgut çiftinin özel bir çal›flmas›.
Farkl› tekniklerle havadan çekilen bu fo-
to¤raflar ‹slâm tarih ve co¤rafyas›n›n en

“HAREMEYN FOTO⁄RAFLARI”
Sergisi  Aç› ld›
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eski flehirleri olan Mekke ve Medine’den de¤iflik kare-
ler içermekte. 45 foto¤raftan oluflan sergide Mekke ve
Medine flehirlerinden muhtelif görüntülerin yan› s›ra
Arafat, Hira, Sevr Da¤lar›, Müzdelife gibi co¤rafî yerler
d›fl›nda Mescid-i Kuba, K›bleteyn Mescidi, Mescid-i Ne-
mire, Aifle Mescidi, Zübeyde Su Kanal› gibi mimarî ya-
p›lar›n görüntüleri de bulunmaktad›r.

‹SAM, Türkiye Diyanet Vakf›, Kültür Bakanl›¤›, Türk
ve ‹slâm Eserleri Müzesi ve Durgut çiftinin çal›flmalar›
sonucu ortaya ç›kan bu serginin ‹slâm alemi için özel
bir zaman dilimi olan Ramazan ay›na rastlamas› da ay-
r› bir önem tafl›maktad›r. Aç›l›flta k›sa bir konuflma ya-
pan Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu
2007 Ocak ay›nda Medine’de aç›lan ‘’‹stanbul Camileri’’
konulu foto¤raf sergisini de hat›rlatarak ‹slâm medeni-
yetinin çok büyük hazinelere sahip oldu¤unu vurgula-
d›. Bardako¤lu ayr›ca yeni hedeflerinin Kahire, Ba¤dat,
fiam, ve Buhara gibi kentlerin foto¤raflar›n› da çektir-
mek ve sergilemek ve bu ‹slâm flehirlerini dünyaya ta-
n›tmak oldu¤unu ifade etti. ‹slâm kültürüne yeni bir
hizmet numunesi olan bu sergi 14-30 Eylül 2008 tarih-
leri aras›nda 15 gün süreyle aç›k kald› ve birçok sanat-
sever taraf›ndan gezildi.

2008-2009 ‹SAM Akademik

Y›l› Seminerleri Bafllad›

Bu y›l 20 Ekim-26 Aral›k 2008 tarihleri

aras›nda gerçeklefltirilecek olan ‹SAM güz

seminerlerinde Dr. Casim Avc›, “Hz.

Peygamber’in Risâlet Öncesi Hayat›”, Dr.

Mehmet Boynukal›n “F›k›h Usulü Literatürü”,

Dr. Nuri T›naz “Küresel Dünyada Dinin De¤iflen

Yüzleri-Yeni Dinî Ak›mlar”, Doç. Dr. Adnan

Aslan “René Descartes’tan Martin Heidegger’e

Bat› Felsefesi Metinleri IV: Tercüme, Tahlil ve

Elefltiriler”, Doç. Dr. fiükrü Özen “Klâsik

Metinler: Âdâb-› Bahs Okumalar›” ve Dr.

Mehmet Ali Sar› “Kur’ân-› Kerim’in Tilâvet

Teknikleri” konulu seminerler vermektedir.

Detayl› bilgi için www.isam.org.tr adresini

ziyaret edebilirsiniz.

‹SAM YAYINLARI

‹slâm Araflt›rmalar› Merkezi’nin (‹SAM)
ansiklopedi, akademik araflt›rma, ilmî

toplant› gibi faaliyetlerine yeni çehre-
siyle ‹SAM Yay›nlar› da eklendi. ‹SAM
Yay›nlar› “din ve ‹slâm” bafll›¤› etraf›n-
da toplanabilecek konular› “araflt›rma-
inceleme, sempozyumlar-paneller, dok-
tora tezi, kaynak eser, arfliv katalogu,
temel kültür dizisi, yabanc› dil ve süreli
yay›n” alt bafll›klar›nda yay›mlama dü-
flüncesiyle ortaya ç›km›flt›r. Genelde
“din”, özelde “‹slâm” üzerine yap›lan
araflt›rmalar›n ilmî ve metodik olmas›,
modern insan›n bu konulara iliflkin bil-
gisi kadar yaklafl›m›n› da etkilemekte-
dir. Buna ba¤l› olarak yap›lan çal›flma-
lar›n güvenilirli¤i kaynak aç›s›ndan ol-
du¤u kadar okuyucu için de önemli bir
kriterdir.

‹SAM araflt›rmac›lar›n›n akademik bir
anlay›flla haz›rlad›klar› bu yay›nlar, flim-
dilik Türkiye geneline ve Türkçe konu-
flulan Türk cumhuriyetlerine yöneliktir.
Konu ve metot bak›m›ndan özgünlük,
dil bak›m›ndan sadelik ve anlafl›l›rl›k, il-
mî bak›mdan do¤ruluk ve tutarl›l›k gibi
özellikler göz önünde bulundurularak
haz›rlanan kitaplar büyük ilgi görmek-
tedir.

Sekiz ayr› diziden oluflan ‹SAM Ya-
y›nlar›’n›n ilk dizisi Temel Kültür Dizi-
si’dir. Bu dizideki eserler alan›n›n uz-
manlar› taraf›ndan tarihî derinlik ve
güncel perspektifle haz›rlanmakta, ge-
rek duyuldu¤unda TDV ‹slâm Ansiklo-
pedisi’ndeki ilgili maddeler kitaplaflt›r›l-
maktad›r.

Doktora Tezleri Dizisi, ‹SAM arafl-
t›rmac›lar›n›n doktora çal›flmalar›ndan
oluflmaktad›r.

Araflt›rma-‹nceleme Dizisi’nde çe-
flitli branfllara mensup akademisyenle-
rin araflt›rmalar›na yer verilmektedir.

Sempozyumlar-Paneller Dizisi,
‹SAM bünyesinde gerçeklefltirilen ulusal
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lan doktora tezleri aras›ndan Yay›n Kurulu taraf›ndan
seçilenlerin yer alaca¤› dizidir.

Arfliv-Katalog Dizisi, ilim dünyas›n›n indeksi ko-
numundaki arfliv belgelerine ait kataloglar› yay›mla-
may› hedef alan bir dizidir.

Yabanc› Dil Yay›nlar›, yurt d›fl›nda haz›rlanm›fl
doktora tezlerini kapsamaktad›r.

Bu dizilerden ayr› olarak Süreli Yay›nlar kapsa-
m›nda Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi ve
‹slâm Araflt›rmalar› Dergisi yay›mlanmaktad›r.

ve uluslararas› kat›l›ml› ilmî toplant›lar-
da sunulan bildiri ve müzakereleri içer-
mektedir.

Kaynak Eserler Dizisi, ‹slâmî ilim-
lerin henüz bas›lmam›fl temel kaynakla-
r› aras›nda yer alan yazma eserleri ilim
dünyas›n›n istifadesine sunmay› amaç-
layan tenkitli neflirlerden oluflmaktad›r.

Tezler Dizisi, çeflitli üniversitelerde
ilâhiyat ve sosyal bilim alanlar›nda yap›-

B‹ZE ULAfiAB‹LECE⁄‹N‹Z ADRESLER
‹SAM ve Ca¤alo¤lu TDV Yay›n Sat›fl bürolar›ndan ve istek@isam.org.tr ve

mushaf@isam.org.tr adreslerinden de temin edilebilir.
Tel: ‹SAM (0216) 472 12 02-03, Ca¤alo¤lu (0212) 511 44 32

Yeni Yay›nlar›m›z
YAHUD‹L‹K - Salime Leyla Gürkan

2008, 272 sayfa, ISBN 975-389-303-5 20

‹SAM araflt›rmac›lar›ndan Dr. Salime Leyla Gürkan taraf›ndan

haz›rlanan bu eser Yahudili¤in oluflumunu, tarihî geliflim sürecini, dinî

kavram ve uygulamalar›n›, di¤er dinlerle iliflkisini ve günümüzdeki

durumunu ele almaktad›r.

SADREDD‹N KONEVÎ - Ekrem Demirli

2008, 168 sayfa, ISBN 978-975-389-537-8

Demirli bu eserinde tasavvuf tarihimizin önde gelen düflünürlerin-

den Sadreddin Konevî’yi çeflitli yönleriyle tan›tmaktad›r.

‹lâhiyat Fakülteleri Tezler Katalo¤u II (2001-2007)

‹SAM Yay›nlar› Arfliv-Katalog serisinden yay›mlanan ‹lâhiyat

Fakülteleri Tezler Katalo¤u I (1953-2000)’nin yay›m›ndan sonra

‹lâhiyat fakülteleri ile irtibata geçirilerek 2001-2007 y›llar› aras›nda

yap›lan yüksek lisans ve doktora tezlerinin künyeleri biraraya

getirilmeye bafllanm›flt›r. Fakültelerden gelen listeler, TDV ‹SAM

Kütüphanesi’nde bulunan tezler ve YÖK tez merkezinin kay›tlar›ndan

da istifade edilerek 4000 civar›nda tezin bilgileri üzerinde yap›lan

çal›flmalar tamamlanm›fl olup II. cilt bas›ma haz›r hale getirilmifltir.

TDV
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T ürkiye Diyanet Vakf›; kad›nlara yönelik, 2008-
2009 faaliyet dönemine Kocatepe Camii Konfe-
rans Salonunda düzenledi¤i törenle bafllad›.

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri Merkezi
Müdürlü¤ünün 2008-2009 faaliyet döneminde; sosyal,
kültürel, dinî, millî ve e¤itim alan›nda gerçeklefltirece¤i
hizmetler hakk›nda bilgi sunulan törende; Kültür Ba-
kanl›¤› Ankara Devlet Klasik Türk Müzi¤i Korosu tara-
f›ndan da Türk Tasavvuf ve Türk Musikisinden seçkin
örneklerin yer ald›¤› bir konser verildi.

Törene Diyanet ‹flleri Baflkan Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. ‹zzet Er, Türkiye Diya-
net Vakf› Mütevelli Heyeti II. Baflkan›
Lütfi fientürk, Vakf›m›z Genel Müdürü
A.‹hsan Sar›mert ve kalabal›k bir toplu-
luk kat›ld›.

Tören münasebetiyle Prof. Dr. ‹zzet
Er ile Kad›n Faaliyetleri Merkezi Müdürü
Ayfle Sucu birer konuflma yapt›lar.
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rekse sivil toplum kurulufllar›m›z›n faaliyetlerini bir-
lefltirmek ve birbirini tamamlamak üzere yayg›nlaflt›r-
mak arzusunda oldu¤umuzu özellikle ifade etmek is-
teriz.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n bu istikamette gerçek-
lefltirdi¤i faaliyetler hakk›nda bilgi veren Prof. Dr. ‹z-
zet Er “fiu elimdeki rapor 2008 y›l› birinci alt› ayl›k ra-
porudur. Birinci alt› ayl›k kad›nlara yönelik irflat hiz-
metleri ve benzeri konularda yap›lan faaliyetlerin ra-
porudur. Bu raporda edindi¤im bilgiye ve müftülükler-
den ald›¤›m›z bilgilere göre toplam 25.012 aktivite ger-
çeklefltirilmifltir. Vaaz, konferans, seminer, kermesler
ve çeflitli ziyaretler de dahil olmak üzere bunlar›n ger-
çekleflti¤ini müflahede ediyoruz. Her ilimizin kendisi-
ne has bir tak›m faaliyetleri bulunmaktad›r. Bunlar›n
say›s›n› daha da art›rarak gelifltirme azmi içerisinde-
yiz.” dedi.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n çal›flmalar›n› daha ge-
nifl kitlelere aktarmaya çal›flan Türkiye Diyanet Vakf›
Kad›n Faaliyetleri Merkezi Müdürlü¤ünün faaliyetini
gerçekten takdir etti¤ini belirten Prof. Dr. ‹zzet Er
“Gerçekten çok güzel hizmetler yapm›fllar, ‹slam’›n
rahmet mesaj›n›n, gerek bilgi olarak, gerek davran›fl
olarak sosyal ahlak eksenli bir dindarl›k çerçevesinde
topluma sunma konusunda, gerçekten güzel faaliyet-
ler icra etmifllerdir. Kendilerini bu yönüyle tebrik edi-
yorum ve çal›flmalar›n›n devam›n› arzu ediyoruz. ‹n-
flallah önümüzdeki günlerde Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
ve di¤er sivil toplum kurulufllar›yla; annelerimizin, k›z
kardefllerimizin ve toplumumuzun yar›s›n› oluflturan
ve biz erkekleri tamamlayan han›mlar›m›z›n donan›m›-
n› art›rmak konusunda faaliyetlerimizi daha da yayg›n-
laflt›rmaya çal›flaca¤›z. Biz buna Baflkanl›k olarak çok
önem veriyoruz. Kurulufllar›m›z›n da ayn› ölçüde ko-
nuya önem vermesini arzu ediyoruz ve onlar› da des-
tekliyoruz.” dedi.

Prof. Dr. ‹zzet Er
Diyanet ‹flleri Baflkan Yrd.

T ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faali-
yetleri Merkezi Müdürlü¤ünün ‹s-
lam’›n rahmet mesaj›n›n gerek

bilgi olarak, gerek davran›fl olarak, ge-
rekse aksiyon olarak topluma yans›ma-
s› hususunda pek çok faaliyet gösterdi-
¤ini belirterek konuflmas›na bafllayan
Prof. Dr ‹zzet Er “Gayet tabiî ki Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›m›z bu noktada belirli
bir süreden beri faaliyetlerini gelifltir-
mekte, aktarmaktad›r. Takdir buyurur-
sunuz ki Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bir
resmi kurulufltur. Bu resmi kurulufl çer-
çevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ancak toplumumuz içerisinde ayn› isti-
kamette faaliyet gösteren bir tak›m sivil
toplum kurulufllar›, gerek Baflkanl›¤›m›-
za ba¤l›, gerekse di¤er kurumlara ba¤l›
veya müstakil çal›flan sivil toplum kuru-
lufllar›yla da iflbirli¤i yaparak, toplumu-
muzun yar›s›n› teflkil eden, hepimizin
geliflmesinde, yetiflmesinde, bu güne
gelmesinde büyük emekleri olan kad›n-
lar›m›z›n bilgilenmesi, dini bilgi ile teç-
hiz edilmesi, davran›fl kazanmalar› ve
sosyal ahlak eksenli bir dindarl›¤a sahip
olabilmeleri hususundaki gayretlerini
de özellikle takdirle karfl›l›yoruz. Bu is-
tikamette, gerek Baflkanl›k olarak, ge-
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Ayfle Sucu
Kad›n Faaliyetleri Merkezi Müdürü

G ünümüz insanlar›n›n profesyonel
mesleki hayat›n›n d›fl›nda, farkl›
alanlarda da kendini gelifltirmek

istediklerini belirterek konuflmas›na baflla-
yan Ayfle Sucu “Pek çok insan›n cv’sine
bakt›¤›m›zda, dil kurslar›ndan, bilgisaya-
ra, yemek kurslar›ndan psikolojik dan›fl-
manl›k kurslar›na, biçki-dikifl gibi el bece-
rileri kurslar›ndan kiflisel geliflim seminer-
lerine kadar pek çok konuda etkinliklere
kat›ld›klar›n› görürüz.” dedi.

‹nsanlar›n teknolojik geliflmelere sa-
dece bilgi baz›nda ayak uydurmaya ça-
l›flmas› durumunda, teknolojik bütünün
materyali olmaktan öteye geçemeyece¤i-
ni ifade eden Ayfle Sucu “‹nsan›n, f›tra-
t›/yarat›l›fl› gere¤i iç dünyas›ndaki çat›fl-
malardan dolay› bir gerilim varl›¤› oldu-
¤unu biliyoruz. Bundan dolay›d›r ki,
kendisinin inflas›n›/oluflunu, inkiflaf›n› yi-
ne ancak kendisini gelifltirerek baflarabi-
lecektir. Bunun için de, yine bilgilenme-
ye ihtiyaç duymaktad›r.

Buradan hareketle, h›zla de¤iflen tek-
nolojik geliflmelere, sadece salt bilgi ba-
z›nda, ayak uydurmaya çal›fl›rsa insan, bu
teknolojik bütünün materyali olmaktan
öteye geçemez.

‹nsan› besleyen yaln›zca seküler bilgi
de¤ildir. ‹nsan›n çok yönlü ö¤renme-

ye/bilgilenmeye ihtiyac› vard›r. Ama ne yaz›k ki, bilgi-
yi kendisini dönüfltürmek için hayat›na alan insan say›-
s›n›n, gün geçtikçe azald›¤›n› söylemek mümkündür.”
dedi.

Çevremizde, bilgili, donan›ml›, entelektüel insanlar›n
çok olmas›na ra¤men; rol-model olabilecek, flahsiyetli,
bilge kimlikleri, kiflilikleri görmenin zor oldu¤una vurgu
yapan Ayfle Sucu “‹nsan›n, flahsiyetini oluflturmas›nda
önem arz eden, entelektüel olmak, donan›ml› olmak,
bilgiye yönelik anlay›fl›, pragmatik bir niteli¤e büründür-
dü¤ünü de söylemek herhalde, yanl›fl olmasa gerek. Bu-
nun en güzel örne¤i, çevremizde, bilgili, donan›ml›, en-
telektüel insanlar› çokça görmemize ra¤men; rol-model
olabilecek, flahsiyetli, bilge kimlikleri, kiflilikleri görmek-
te zorlan›yoruz. Evet, 21.yy insan›, art›k flunu görmek
zorundad›r. Bilmek/ö¤renmek yetmiyor. Bilgi olufla
dönmedikçe, bir de¤er ifade etmiyor. Ayr›ca kendine ya-
banc›laflmas›n› engellemek için, insan›n ruhunu tatmin
etmesi, ihtiyaçlar›na cevap vermesi gerekiyor. Ruh, sa-
nat, edebiyat, musiki gibi insanî ve estetik de¤erlerle be-
zenmesi gereken bir varl›kt›r. Bununla birlikte oluflumu-
nu gerçeklefltirebilmesi için ruhun ahlaki normlarla yo¤-
rulmas› da gerekiyor.” dedi.

Bütün bunlara bak›ld›¤›nda da insan olman›n yükü-
nün a¤›r oldu¤unu, daha do¤rusu insan olman›n zor ol-
du¤unu ifade eden Ayfle Sucu “Yaln›z burada dikkatleri-
nizi bir hususa çekmek isterim. Dünyal›k ve geçici olan
nimetlere sahip olsa bile insan ruhsal bofllu¤unu doldu-
ramam›fl ise, kendini “tamam” hissedemiyor.” dedi.

‹nsan›n yaflam› boyunca baz› olmazsa olmazlar› ve
öncelikleri oldu¤unu belirten Ayfle Sucu bunlar›n; ‹nan-
c›m›z, sayg›nl›¤›m›z, onurumuz, sevgilerimiz daha bir-
çok bizi biz yapan, bizi insan k›lan duygular oldu¤unu
söyledi.

Bununla birlikte hayat›m›z› idame etmek için di¤er
ihtiyaç ve sorumluluklar›m›z› da dikkate almak zorunda
oldu¤umuza vurgu yapan Ayfle Sucu “Hem bilimsel ve
teknolojik geliflmelere ayak uyduraca¤›z, hem de insanî,
ahlaki, hatta estetik duygular›m›z› kaybetmeyece¤iz, sa-
hip ç›kaca¤›z.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri Merkezi Mü-
dürlü¤ünün amac›n› belirten Ayfle Sucu “Amac›m›z kad›-
n›m›z› (ve tabii ki ailenin bütün bireylerini) çok yönlü
besleyerek donan›m›n› zenginlefltirmek. Yani, kendini ta-
mamlama ve toplumla bütünleflme anlay›fl›n› nazar› dik-
kate al›p, onlar için tatminkâr program sunmak. Bütün
bunlar›n yan› s›ra, dini hayat›, gerekleri ve imkânlar› çer-
çevesinde do¤ru anlam›fl, toplumsal, enteraktif bir kad›n
kamuoyu oluflturulmas›nda etken olmak.” dedi. TDV
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n›nda mükemmeli yakalama ve daha da mükemmeline
ulaflmaya çal›flmal›d›r. Mükemmellik ise sadece Vakf›-
m›z›n de¤il bütün Türk toplumun eseri olacakt›r.

Türkiye Diyanet Vakf›, Türk cumhuriyetleri ve top-
luluklar›nda yürüttü¤ü di¤er sosyal, kültürel, dini hiz-
met ve faaliyetlerin yan›nda; e¤itim-ö¤retim hizmetleri-
ne katk›da bulunmay›, e¤itim kurumlar›n›n altyap› ihti-
yaçlar›n›n giderilmesini, soydafl ve dindafllar›m›z›n da-
ha iyi flartlarda ve daha verimli bir ortamda e¤itim al-
malar›na imkân sa¤lamay› amaç edinmifl gönüllü bir
kurulufltur.

Devletimizin artan gücüne ve etkinli¤ine paralel ola-
rak milli kültür ve politikam›z›n uzand›¤› baflta Türk

T ürkiye Diyanet Vakf› yurt içinde
oldu¤u gibi, yurt d›fl›nda da e¤i-
tim alan›nda ciddi hizmetlere im-

za atm›fl, dindafl ve soydafllar›m›z›n ya-
n›nda olmufl, dini, sosyal, kültürel hiz-
metlerinin yan›nda, e¤itim alan›nda da
önemli faaliyetler yürütmüfltür.

Türkiye Diyanet Vakf›, öteden beri
e¤itim alan›nda son derece duyarl› ve il-
gili olmufltur. Meselenin ehemmiyetinin
fark›ndad›r. ‹nanmaktad›r ki, Türkiye;
Türk cumhuriyetleri ve topluluklar›n›n
gelece¤i aç›s›ndan buralarda e¤itim ala-
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Topluluk ve Cumhuriyetleri olmak üzere Balkan ve Or-
tado¤u ülkeleri ile dünyan›n muhtelif ülke ve bölgelerin-
deki soydafl ve dindafllar›m›z›n milli kimliklerinin muha-
fazas›, kültürel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, din ve vicdan
hürriyetine sayg›l›, ça¤›m›z müspet ilimleri ile müceh-
hez, dini alanda do¤ru bilgilerle donan›ml› gençlerin ye-
tifltirilmesi maksad›yla an›lan bölge ve ülkelerde Vakf›-
m›zca okullar aç›lmakta, ayr›ca an›lan yerlerden ilahiyat
alan›nda orta, yüksek ö¤renim ve lisansüstü ö¤renim
görmek üzere ülkemize ö¤renciler getirilmektedir.

1990’l› y›llardan itibaren artarak geliflen söz konusu
e¤itim hizmetleri çerçevesinde baflta Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› olmak üzere Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›,
D›fliflleri Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› gibi kurum ve
kurulufllar›m›zla iflbirli¤i yap›lmak suretiyle ilgili ülkele-
rin yetkili makamlar› ile imzalanm›fl bulunan anlaflma ve
protokoller çerçevesinde K›rg›zistan, Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Türkmenistan’da birer ilahiyat fakültesi, Bulga-
ristan’da bir Enstitü, Romanya’da bir kolej, ayr›ca Ro-
manya, Azerbaycan, Bulgaristan, Nahç›van ve Türkme-
nistan’da toplam yedi ‹mam-Hatip Lisesi aç›lm›fl olup,
zamana ba¤l› olarak ilgili ülke makamlar›na devredilen
bir iki okul d›fl›nda bu okullardaki e¤itim-ö¤retim Vakf›-
m›z›n deste¤inde baflar›l› bir flekilde sürdürülmektedir.

Bu okullar›n hizmet binalar› ile lojman ve yurt bina-
lar›n›n inflas›, tamir, bak›m ve onar›m› ile elektrik, su
›s›nma, telefon vb. cari giderleri, ö¤rencilerin iafle, ibate-
leri ile ders ve kaynak kitaplar›n›n temini, e¤itim-ö¤re-
timle ilgili araç, gereç, malzeme, demirbafl giderleri, ma-
halli personelin desteklenme giderleri Vakf›m›zca karfl›-
lanmakta, ayr›ca söz konusu okullar›n e¤itim kalitesinin
artt›r›lmas› ve Türkiye’deki e¤itim kurumlar›nda uygula-
nan müfredata uygun olmas›n› teminen okullar›n e¤itim

kadrosu, Türkiye’den gönderilen ö¤retim
görevlileri ve ö¤retmenlerle de desteklen-
mektedir.

Bu okullardan biri de K›rg›zistan’›n
Osh flehrinde aç›lan Osh ‹lahiyat Fakülte-
sidir. Geçti¤imiz günlerde haz›rl›k s›n›fla-
r›n› okumak üzere ülkemize getirilen ö¤-
rencilerle Vakf›m›zda bir toplant› yap›ld›.
Toplant›ya Diyanet ‹flleri Baflkan› ve Vak-
f›m›z›n Mütevelli Heyeti Baflkan› Prof. Dr.
Ali Bardako¤lu, Vakf›m›z Mütevelli Heye-
ti II. Baflkan› Lütfi fientürk, Diyanet ‹flleri
Baflkan Yard›mc› ve Vakf›m›z Mütevelli
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet
Zeki Elturan, Osh ‹lahiyat Fakültesi De-
kan Yard›mc›s› Prof. Dr. Ahmet Nedim
Serinsu, Vakf›m›z Genel Müdürü A.‹hsan
Sar›mert, ö¤rencilere e¤itim veren ö¤retim
görevlileri ifltirak etti.

Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, toplant›da
ö¤rencilere hitaben bir konuflma yapt›.
Ö¤rencilerle bir arada bulunmaktan bü-
yük bir memnuniyet duydu¤unu belirte-
rek sözlerine bafllayan Diyanet ‹flleri Bafl-
kan› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baflka-
n› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Türk cumhu-
riyetlerindeki kardefllerimizin umut oldu-
¤unu belirterek, “sizler bizim umudumuz-
sunuz, sizlere e¤itim veren hocalar›m›z-
dan Allah raz› olsun” dedi.

Ö¤rencilere “Siz bizim duam›zs›n›z, yüz
ak›m›zs›n›z, sizlerden çok ümidimiz var”
diye seslenen Prof. Dr. Ali Bardako¤lu
“sizler olmasayd›n›z biz bu hizmetleri ve-
remezdik. Sizler talip oldu¤unuz, bizlere
de bu hususta hizmet alan› aç›ld›. Allah
as›l sizlerden raz› olsun.

Siz her biriniz ilahiyat fakültesini oku-
yacaks›n›z. Bir ‹slam alimesi olacaks›n›z.

Biz K›rg›zistan’da Osh ‹lahiyat Fakülte-
sini açt›k.” dedi.

Fergana Vadisi’nin ata yadigar› toprak-
lar oldu¤unu ve oralardan bir çok ilimler
ve medeniyetler ç›kt›¤›n›, bunlar›n insan-
l›¤a ›fl›k oldu¤unu vurgulayan Prof. Dr.
Ali Bardako¤lu “Oradan ç›kan alimler
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yolunuzu aç›k etsin, Allah feyizli, bereketli bir ömür
versin sizlere.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez de yapt›¤› konuflmada, ö¤-
rencilere e¤itim veren ö¤retim görevlilerine tek tek te-
flekkür edip, ö¤rencilerin çok k›sa zamanda büyük me-
safeler katetti¤ini belirterek “Türkiye’ye gelip burada bir
y›l haz›rl›k s›n›f› okuyan ö¤rencilerin, bu bir sene zarf›n-
da hem ilim olarak, hem kültür olarak, pek çok aç›dan
çok büyük mesafeler kat ederek K›rg›zistan’a döndükle-
rine flahit oldum. Bunda hocalar›m›z›n çok büyük özve-
rileri var.” dedi.

E¤itim sürecisinde baz› eksikliklerin olabilece¤ine
dikkat çeken Prof. Dr Mehmet Görzmez “Biz bu e¤itim
sürecinde baz› eksikliklerimizin oldu¤unun fark›nday›z.
El birli¤i yaparak bu eksiklikleri de ortadan kald›rmak
için elimizden geleni yapaca¤›z. Bütün ö¤renci kardefl-
lerimiz en küçük bir ihtiyaçlar›n› ve s›k›nt›lar›n› bizlere
iletebilirler, o problemleri ortadan kald›rmak için her tür-
lü gayreti gösterece¤im.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu da yapt›¤› konuflma-
da, Türk cumhuriyetlerine yönelik yürütülen bu e¤itim
hizmetinin takdire flayan oldu¤unu belirterek, Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›na teflekkür et-
ti. E¤itim gören ö¤rencilere, dini, sosyal ve kültürel ha-
yatta büyük sorumluluklar düfltü¤ünü belirten Prof. Dr.
Ahmet Nedim Serinsu “Sevgili gençler; inflallah ilahiyat
fakültesini baflar›yla tamamlayacak, K›rg›zistan’daki kar-
defllerimize ‹slamiyeti, dinimizi, hem bilginizi, hem ahla-
k›n›z› anlatacaks›n›z. Bu gençlerimiz K›rg›zistan’da dini
mübinin sorumlulu¤unu tafl›yacaklar, onun için her
alanda kazan›mlar› olmas› için gayret gösteriyoruz. Ço-
cuklar›m›z toplumun mutlu ve s›k›nt›l› günlerinde yar-
d›mc› olacak ö¤renimleri de elde ediyorlar. K›rg›zis-
tan’da hayat tamamen kad›nlar›n üzerinden dönüyor, o
sebeple bu k›z evlatlar›m›z ne kadar iyi yetiflirse, K›rg›-
zistan’daki ‹slamiyetin, Müslümanl›¤›n, dini mübinin is-
tikbali o kadar ayd›nl›k olacak.” dedi.

insanl›¤a Müslümanl›¤› ö¤rettiler. Sizin
atalar›n›z, sizin dedeleriniz okudular bü-
yük alim oldular, insanl›¤a Müslümanl›¤›
örettiler. Demek ki Allah ilmi çal›flana ve-
riyor, onun için size düflen görev çok ça-
l›flmak. Bize düflen de sizlere yard›mc› ol-
mak, destek olmak dua etmek.” dedi.

Bütün ö¤rencileri bir evlat olarak ka-
bul ettiklerini belirten Prof. Dr. Ali Bar-
dako¤lu “Buras›n› sak›n gurbet diye dü-
flünmeyin, buras› gurbet de¤il, buras› si-
zin yurdunuz, biz hepinizin babas›, baba-
n›z›n vekiliyiz, siz bizim evlatlar›m›zs›n›z.
Size yard›mc› olmak bizim görevimiz, biz
bu görevi üzerimizdeki bir emanet olarak
yap›yoruz. Sizin de s›k›nt›lar›n›z› bize ilet-
mek hakk›n›z.” dedi.

Ö¤rencilerin gelecek endiflesi tafl›ma-
dan, e¤itimlerine a¤›rl›k vermelerini iste-
yen Prof. Dr. Ali Bardako¤lu “‹lahiyat fa-
kültemiz sizlerle iftihar ediyor. ‹nflallah
siz burada hem Türkiye’yi tan›yacaks›n›z,
hem okuyacaks›n›z, kendi ülkenize gidip
çok güzel hizmetler yapacaks›n›z. Sak›n,
bugün ne olacak, yar›n ne olacak, ben ne
olaca¤›m gibi düflüncelere kap›lmay›n.
Allah’›n gücüne gider. Siz yeter ki oku-
yun yar›n›n sahibi var. Siz yaln›z de¤ilsi-
niz, sizin sahibiniz Mevla’d›r. Siz bize
O’nun emanetisiniz. ‹nflallah yar›n K›rg›-
zistan’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da
güzel ifller olacak. Siz dört gözle bekleni-
yorsunuz. Çocuklar› yetifltireceksiniz. Siz
her yerde laz›ms›n›z. Sizlere insanlar›n ih-
tiyac› var, onun için çok iyi yetiflme gay-
retinde olun. Aran›zda hep sevgi, sayg›
olsun. ‹badetinizi eksik etmeyin. Allah TDV
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‹ lin tarihteki ismi gemi çapas› anlam›na ge-
len “Ankyra”d›r. Bizansl› Stephanos kente

bu ismin M›s›rl›lar› denize kadar sürüp ça-
palar›na el koyan Galatlar taraf›ndan verildi-
¤ini yazmaktad›r. Çok sonraki y›llarda kent
“Engürü” olarak isimlendirilmifl, bu sözcü-
¤ün Farsça üzüm anlam›na gelen Engür’den
kaynakland›¤› da bilinmektedir. Bu sözcük
de¤iflerek Ankara’ya dönüflmüfltür.

Ankara ve çevresinin tarihi, Bronz ça-
¤›ndaki Hatti Uygarl›¤›na kadar inmektedir.
MÖ.2000 y›l›nda Hititler bölgeye egemen
olmufltur. Hitit döneminde küçük bir yerle-
flim oldu¤u bilinen bu yörede Hititlere ait
herhangi bir kal›nt› günümüze ulaflamam›fl-
t›r. Yörede Alt Paleolitik ça¤a ait bir yerle-
flime rastlanamam›flt›r. Ancak, 1937’de

Prof.Dr.fievket Aziz Kansu Çubuk Çay›n›n do¤u k›y›s›nda
Keçiören yak›n›nda, Eti Yokuflunda Orta Paleolitik Ça¤a
tarihlenen Levalloison-Mousterion aletlerini ele geçirmifl-
tir. Yörede yap›lan kaz›lar ve yüzey araflt›rmalar›nda
MÖ.30.000-10.000’e ve 5500-5000’e tarihlenen Çatalhöyük
çanak çömleklerine benzer kal›nt›lar Durup›nar yak›n›n-
daki höyükte ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra bölgede
Kalkolitik Ça¤a (5500-3500) ait pek çok höyük de bulun-
maktad›r. MÖ.700’de Lidyal›lar K›z›l›rmak’a kadar olan bü-
tün bölgeyi ele geçirmifller. MÖ.547’de de Persler buraya
hakim olmufltur. Heredotos’dan ö¤renildi¤ine göre; ordu
ticaret ve posta yolu olarak kullan›lan Kral Yolu buradan
geçiyordu. Ankara’n›n bulundu¤u yerde de önemli bir ko-
naklama ve ticaret yeri vard›.

Yaz›l› kaynaklarda Ankara’n›n ismi ilk kez Büyük ‹s-
kender’in seferleri ile ilgili olarak geçmifltir. Antik kaynak-
lara göre ‹skender ordusunu Apameia Kelainaia’dan (Di-
nar) Gordion’a getirdi¤ini oradan da “Ankyra” ya ulaflt›¤›-
n› yazar. ‹skender’in Pers egemenli¤ine son vermesiyle
Kral Yolu önemini yitirmifl, Ankyra da önemini kaybetmifl-
tir. ‹skender’in ölümünden sonra (MÖ.323) Ankyra da
MÖ.III.yüzy›l›n bafllar›na kadar Seleukoslar›n elinde kal-
m›flt›r. MÖ.200’de bir Kelt ›rk› olan Galatlar Ankara’y› bafl-
kent yapm›flt›r. MÖ.189’da Romal› komutan Manlius Vulso
bu bölgeye gelerek Galatlar› yenmifl ve Pergamon Krall›¤›-
na ba¤lam›flt›r. MÖ.168’de Pergamon Krall›¤› ile savaflan
Galatlar bölgeyi yeniden egemenlikleri alt›na alm›flt›r.
MÖ.25’te Galatia denilen bu bölge bir Roma eyaleti olmufl,
ekonomik ve askeri aç›dan da önemli bir merkez konumu-
na gelmifltir. Bizans döneminde Ankara’n›n imparatorluk

Tarihi

Eski Türkiye Büyük Millet MeclisiEski Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Y›ld›r›m Beyazid ve Timur aras›ndaki Ankara Savafl›nda
k›sa bir süre Mo¤ol istilas›na u¤rayan flehir, 1414’de kesin
olarak Osmanl› egemenli¤ine girmifltir.

Atatürk, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda 1920’de Ankara’y›
stratejik konumundan ötürü merkez yapm›fl, 1923’te de
baflkent ilan edilmifltir. Böylece yeni Türkiye Cumhuriye-
tinin Baflkenti Ankara, Orta Anadolu’nun merkezi bir nok-
tas›nda yeni bafltan kurulmufltur.

Ankara tarihi yap›lar› yönünden önemli yap›larla be-
zenmifltir. Bunlar›n bafl›nda Ankara Kalesi, Nymphaion,
Augustos Mabedi, Caracalla Hamam›, Julien Sütunu, Tiyat-
ro antik ça¤lardan günümüze gelen eserlerdir. Bunlar›n ya-
n› s›ra, Selçuklu, Osmanl› ve Cumhuriyetin ilk y›llar›na ait,
mimari yönden önemli eserler de günümüze gelmifltir.
Bunlar›n bafl›nda Alaeddin Camii, Arslanhane (Ahi fierafed-
din) Camii, Saraç Sinan Mescidi, Ahi Elvan Camii, Karaca-
bey Camii, Hamam› ve Türbesi, Hac› bayram Camii ve Tür-
besi, Kurflunlu Han, Mahmutpafla Bedesteni, Cenabi Ah-
met Pafla Camii ve Türbesi, Çengel Han, Hasan Pafla Han›,
Çukurhan ve Akköprü gelmektedir. I.Ulusal Mimarl›k ak›-
m›n›n önemli örnekleri olan Ankara Palas, Etno¤rafya Mü-
zesi, Ziraat Bankas› Genel Müdürlü¤ü, Gazi E¤itim Enstitü-
sü, Gümrükler Genel Müdürlü¤ü, Devlet Resim ve Heykel
Müzesi, ‹fl Bankas›, Opera Binas› ve çeflitli bakanl›klar
Cumhuriyet döneminde yap›lm›fl önemli eserlerdir.

ordular›n›n konaklama ve ikmal yeri olma-
s›yla önemi sürmüfltür. Bu dönem, VII.yüz-
y›l›n bafllar›nda Sasanilerin, IX.yüzy›l›n bafl-
lar›nda Araplar›n sald›r›s›na u¤ram›flt›r. Bi-
zans’›n do¤u ile ticareti artt›kça da Ankara
bölgesi önem kazanm›flt›r.

Malazgirt Savafl›’ndan sonra 1071’de
Ankara yöresi Selçuklular›n eline geçmifltir.
1101 ve 1102 y›llar›nda buras› haçl› seferle-
ri s›ras›nda zarar görmüfl, 1127’de yeniden
Selçuklular taraf›ndan ele geçirilmifltir. Da-
ha sonraki y›llarda Daniflmend Hükümdar›
Emir Gazi ile o¤lu Mehmet Gazi, onlar›n
ölümünden sonra da Sultan I.Mesut buraya
hakim olmufltur. Sultan K›l›çarslan II, dev-
letini on bir o¤lu aras›nda bölüfltürünce
Ankara da Muhiddin Mesut’un pay›na düfl-
müfltür. Alaeddin Keykubat I zaman›nda
(1219-1237) Ankara en parlak devrelerin-
den birisini yaflam›flt›r. Mo¤ol sald›r›lar›n-
dan sonra bölge bir süre Eretnal›lar›n elin-
de kalm›flt›r. Orhan Gazi devrinde (1354)
Ankara Süleyman Pafla taraf›ndan Osmanl›
topraklar›na kat›lm›flt›r. Anadolu 1402 y›l›n-
da Timur’un sald›r›s›na u¤ram›flt›r. 1402’de

Ankara Kalesi

AtakuleKocatepe CamiiKocatepe Camii
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Ankara’n›n en önemli eserlerinin bafl›nda da Ulu Ön-
der Atatürk için yapt›r›lan görkemli bir yap› olan An›tka-
bir’dir (1953).

1983 y›l›ndan önce Ankara; Alt›nda¤, Çankaya, Yeni-
mahalle, Ayafl, Bala, Beypazar›, Çaml›dere, Güdül, Çubuk,
Elmada¤, Haymana, Kalecik, K›z›lcahamam, Nall›han, Po-
latl›, fiereflikoçhisar, K›r›kkale, Delice, Sulakyurt, Keskin
ve bir de merkez ‹lçe olmak üzere 21 ‹lçeden olufluyordu.
29.11.1983 tarihli ve 2963 say›l› kanunla Gölbafl›, Mamak,
Keçiören ve Sincan da yeni ilçeler oldu.

27.06.1984 tarihli ve 3030 say›l› yasaya göre Ankara
Büyükflehir, yani metropol ‹l oldu. ‹lin merkez ilçe idari
bölümü, Alt›nda¤ merkez ilçesine verildi. Ayr›ca,
19.06.1987 tarihli ve 3392 say›l› Yasa ile Kazan kasabas› da
Ankara ilçeleri aras›na al›nd›.

15.06.1988 tarihli ve 3578 say›l› Kanunla K›r›kkale il oldu;
Delice, Sulakyurt, Keskin ilçeleri ad› geçen ‹l’e ba¤land›.

09.05.1990 tarihli ve 3644 say›l› yasa ile Etimesgut, Ak-
yurt ve Evren Kasabalar› da Ankara ilçeleri aras›na dahil
oldu. Böylece, Ankara ‹li 24 ilçeden meydana gelmekte-
dir. Bunlardan; Alt›nda¤, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören
ve Mamak eskiden beri merkez ilçelerdi. 09.03.1988 de
Sincan; 20.05.1990 da Etimesgut; 14.08.1991 de Gölbafl›;
22.03.2008 de Pursaklar ilçeleri de Ankara merkez ilçele-
rine dahil edilmifltir.

‹ ç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Türkiye Cumhuriyetinin
baflkenti Ankara, do¤uda K›rflehir ve K›r›kkale; bat›da

Eskiflehir; kuzeyde Çank›r›; kuzeybat›da Bolu ve güneyde
Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir. Ankara, Orta Anado-
lu’nun kuzeybat›s›nda bulunan K›z›l›rmak ve Sakarya ne-
hirlerinin kollar›n›n oluflturdu¤u ovalarla kapl› bir bölge-
dir. Güneyinde Tuz Gölü havzas› ile Cihanbeyli Yaylas›
bu platoyu tamamlamaktad›r. Bu bölgede orman alanlar›
ile step ve bozk›r alanlar›n›n çevresi plato üzerinde yük-
selen da¤larla çevrilidir.

Ankara’da tipik karasal ‹klim hüküm sürmekte olup,
yazlar s›cak ve kurak, k›fllar ise so¤uk ve kar ya¤›fll› geçer.
Y›ll›k ortalama s›cakl›k 11,6 C’dir. En çok ‹lkbahar ve K›fl ay-
lar›nda ya¤›fl al›r. Y›ll›k ortalama ya¤›fl miktar› 386,3 mm.dir.

Ankara Türkiye’nin Konya’dan sonra ikinci önemli ta-
r›m ilidir. Topraklar›n›n 1/3’ünde ekim yap›lmaktad›r.

Çay›r, mera ve ormanlar bunlara eklendi¤inde tar›m alanla-
r›n›n il topraklar› içerisinde oran› 2/3’e yükselir. Bitkisel
üretimde öncelikle bu¤day, arpa, yulaf olmak üzere tah›llar
yer al›r. Türkiye’nin toplam bu¤day üretiminin %8’inden
fazlas› Ankara’da üretilir. Fasulye, mercimek ve 1960’lardan

sonra da flekerpancar› üretimi önem kazan-
m›flt›r. Sebzecilik, meyvecilik da bunlar› ta-
mamlamaktad›r. Ayr›ca Ankara elmas› ve ar-
mudu ile ünlü olup, ba¤c›l›k da yayg›nd›r.
Hayvanc›l›k Ankara yöresinde eskiden beri
yap›lmaktad›r. En çok koyun ve dünyaca
ünlü Tiftik Keçisi yetifltirilir. Ar›c›l›¤›n yan›
s›ra s›¤›r besicili¤i ve tavukçuluk da gelifl-
mifltir. Bunun yan› s›ra sanayi kollar› da An-
kara’da önemli bir yer tutmaktad›r.

Ankara’da yap›lan tar›m daha çok tarla
ürünlerine dayan›r. Konya’dan sonra Türki-
ye’nin ikinci büyük tah›l (bu¤day) ambar›-
d›r. Genifl ekim alan›na sahiptir. Bu¤daydan
baflka, yulaf, arpa, baklagiller, sanayi bitki-
leri, fleker pancar›, yumru bitkiler, sebze ve
meyve çeflitleri, patates oldukça çok yetiflti-
rilir. Sakarya ve buna dökülen akarsular›n
vadilerinde pirinç ekilir. Armudu ve üzümü
meflhurdur. Polatl›, Haymana, fi. Koçhisar,
Bala ve Çubuk’ta bu¤day ekimi yayg›nd›r.
Arpa, yulaf, flekerpancar›, kavun, karpuz ve
sebze üretimi de tar›mda çok önemli bir yer
tutar. Fasulye, yem bitkileri, mercimek, çel-
tik, ayçiçe¤i yetifltirilir. Meyvecilik pek yay-
g›n de¤ilse de armut, elma, kay›s›, kiraz, vifl-
ne, erik ve ceviz gibi meyveler yetifltirilir. En
çok yetifltirilen meyve üzümdür.

Hayvanc›l›k: Ankara hayvanc›l›k bak›-
m›ndan önemli bir ilimizdir. Tiftik keçisinin
di¤er bir ismi de “Ankara keçisidir”. Tiftik
keçisinin anavatan› Ankara’d›r. Amerika ve
Afrika’ya Ankara’dan gitmifltir. Yünü mak-
bul olan Ankara keçisi, dünyaca üne sahip-
tir. Ankara ilinde tiftik keçisi, k›l keçisi, ko-
yun (ak ve karaman cinsi) ve s›¤›r beslenir.
Tar›mda motorlu araçlar›n art›fl› yüzünden
at ve manda say›s› gittikçe azalmaktad›r.
Kümes hayvan› yetifltiricili¤i de önemli bir
yer tutar. Ankara’n›n bal› da çok meflhur-
dur ve üretimi yüksektir.

Madenler: Madencilik bak›m›ndan pek
zengin say›lmaz. Buna ra¤men baz› ma-
denler vard›r. Nall›han’da ç›kar›lan linyit
150 bin tona yaklaflm›flt›r. Bala, Beypazar›
civar›nda demir, Nall›han ve Beypazar›’nda
linyit; Ayafl ve Bala’da alç› tafl›, Çubuk ve
Nall›han’da mermer; Haymana, Kalecik ve
Polatl› civar›nda manganez mevcuttur. ‹l
dahilinde molibden, volfram, bentonit, tro-
na, feldispat, kil, manyezit, perlit, tuz,
pomza tafl› vard›r.

Co¤rafi Konumu ve Yap›s›

Ekonomik Yap›s›
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Müdürlü¤ü bu araflt›rmay›, 1978’de Anka-
ra’da “Ankara Camileri” ad›yla bir kitapç›k
fleklinde yay›nlam›flt›r.

Ankara halk› kültür düzeyinin yüksek
olmas› sebebiyle bilinçli bir dini inanca sa-
hiptir. Mübarek gün ve gecelerde bu daha
da hissedilir. Özellikle selatin cami konu-
munda olan (baflta Hac› Bayram Camii, Ko-
catepe Camii ve Zincirli Camii olmak üze-
re) camiler dolar taflar.

Ankara Müftülü¤ü 1923 y›l›nda kurul-
mufl ve teflkilatlanm›flt›r. Ankara ‹linin ilk
Müftüsü Mehmet Rifat BÖREKÇ‹’den bu
güne kadar 13 de¤erli din adam›m›z bu
önemli görevi ifa etmifltir.
1- Mehmet R›fat BÖREKÇ‹ (1907-1922):

1861’de Ankara’da do¤du. 7 Aral›k
1907’de Ankara Müftülü¤üne tayin edil-
di. 16 Nisan 1920 tarihinde birçok Ana-
dolu Müftü ve ilim adam›n›n topland›¤›
heyete baflkanl›k ederek, 11 Nisan 1920
günü Anadolu Kuvay-› Milliye aleyhine
fieyhü’l-‹slam Dürrü Zade Abdullah im-
zas›yla yay›nlanan fetvaya karfl› fetva
yay›nland›. Bu fetvan›n milli birlik ve
beraberli¤i sa¤lamadaki rolü çok büyük
olmufltur. Fetva ile Ankara’n›n, yaflana-
cak olan yeni dünyaya çok anlaml› bir
mesaj verdi¤i görülmüfltür. 1 Nisan
1924’te Türkiye Cumhuriyetinin ilk Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤›na atand› ve vefat
tarihi olan 5 Mart 1941 y›l›na kadar bu
görevini sürdürdü.

Sanayi: Sanayi ve ticaret bak›m›ndan memleketimizin
baflta gelen merkezlerindendir. Sanayi, imalat ve g›da ko-
lunda oldukça geliflmifltir. Un, makarna, fleker, ya¤, doku-
ma fabrikalar›, süt, tereya¤›, et kombinalar›, deri ve triko-
taj tesisleri vard›r. Çimento, tu¤la, kiremit ve inflaat maki-
nalar› imal eden fabrikalar h›zla artmaktad›r. Merkezi ve il-
çelerinde fabrika say›s› oldukça fazlad›r. fiehir, 1956’dan
bu yana “Enterkonnekte” enerji sistemine ba¤l›d›r. ‹lin
enerji ihtiyac›n›n ço¤u Hirfanl›, Sar›yar, Kesikköprü, Çata-
la¤z› ve Çay›rhan hidroelektrik santrallerinden karfl›lan›r.
Ankara ilinde tehlikeli boyutlara ulaflan hava kirlili¤i son
y›llarda al›nan tedbirlerle azalt›lm›flt›r.

Ulafl›m: Kara, hava ve demiryolu bak›m›ndan çok
önemli bir kavflak noktas›d›r. ‹stanbul’a Bolu üzerinden
kara yolu ile 438 kilometredir. Co¤rafi durumu sebebiy-
le do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye giden yol güzer-
gahlar›n›n kavflak noktas›d›r. Edirne-Hatay (E-5) karayo-
lu ile ‹zmir-A¤r› (E-23) karayolu Ankara’dan geçer. Köy
ve ilçelere ba¤lanan karayollar› muntazamd›r. Yolsuz kö-
yü yoktur. Vas›talar›n›n çoklu¤u bak›m›ndan ‹stan-
bul’dan sonra ikinci s›ray› al›r. Esenbo¤a hava liman›,
Türkiye’nin Atatürk Hava Alan›ndan sonra ikinci büyük
hava alan›d›r. Yurt içi ve yurt d›fl› hava ulaflt›rmas›nda
önemli bir yeri vard›r. Mürted, Etimesgut ve Güvercinlik
hava alanlar›, askeri maksatlarla kullan›lmaktad›r. Ulafl›m
bak›m›ndan oldu¤u gibi, haberleflme bak›m›ndan da
kavflak noktas›d›r. Ankara ilinde son senelerde yap›lan
kavflaklar ve yollar ile trafik rahatlam›flt›r.

YYüzölçümü ile Türkiye’nin ikinci büyük ili olan An-
kara,24.521 km2’lik bir alan› kapsamaktad›r. Toplam

25 ‹lçeye sahip olan ilin, 2000 Y›l› genel Nüfus Say›m so-
nuçlar›na göre nüfusu; 4.007.860’t›r. En kalabal›k nüfusa
sahip üç ilçe, s›ras›yla; Çankaya (769.331), Keçiören
(672.817), Yenimahalle (553.344), en az nüfusa sahip ilçe
ise Evren (6.167)’dir.

Ankara’n›n bereketli topraklar›nda ve temiz ikliminde
birçok ilim, irfan erbab› yetiflmifltir. Hac› Bayram-›

Velî (1430), Mesnevî fiârihi ‹smail Rusûhi (1630), fieyhü’l-
‹slâm Mehmet Emin (1687) Efendiler bunlardan birkaç ta-
nesidir.

Cumhuriyet dönemine kadar de¤iflik tarihlerde Anka-
ra’da yap›lan camilerden meflhur olanlar› hakk›nda, ‹bra-
him Hakk› Konyal› araflt›rma yapm›fl ve yapt›¤› araflt›rma
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Kütüphanesinin 4078 No’lu de-
mirbafl kayd›na al›nm›flt›r. Bu eserde 67 tarihi caminin var-
l›¤›ndan ve özelli¤inden bahsedilmektedir. Vak›flar Genel

Nüfusu

Dini Yap›

Hac› Bayram Veli Camii
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2- Taflp›narzade Hac› At›f Efendi (1923-1926):
1858’de Ankara’da do¤du. ‹stanbul Meclis-i Mebusa-
n›nda Mebus olarak bulundu. Onun feshinden son-
ra Ocak 1923’te Ankara Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ne iltihak etti. Bilahare, 1923’te atand›¤› Ankara
Müftülü¤ü görevini 28 Eylül 1926 tarihine kadar yü-
rüttü.

3- Zeynel Abidin Efendi (1927-1933): 1870’te Anka-
ra’da do¤du. 1924’ten 1927’ye kadar Diyanet ‹flleri Re-
isli¤i Sicil Kalemi Mümeyyizli¤i görevinde bulundu.
1927’de Ankara Müftülü¤üne atand›. Görevine devam
ederken 08.02.1933’te vefat etmifltir.

4- Hamza KORU (1933-1940): 1970’te Ankara-Bâlâ ‹lçe-
si Karaali Nahiyesinde do¤du. 1932’de Ankara Müftü-
lü¤ü Müsevvitli¤ine, 1933’te Ankara Müftülü¤üne Ve-
kâleten atand›. 1940 tarihinde emekliye ayr›lm›fl,
25.08.1950’de Çankaya’da vefat etmifltir.

5- Mehmet Sad›k BAfiGÖZE (1940-1961): 1881’de Ki-
¤›’da do¤du. ‹lk tahsilini Erzincan’da yapt›. Devletin
üst kademelerinde çeflitli görevlerde bulunduktan son-
ra Erzincan Müftülü¤üne, 16.03.1940’da da Ankara
Müftülü¤üne atand›. 08.04.1961’de emekliye ayr›lan-
m›fl ve 81 yafl›nda vefat etmifltir.

6- Mahmut Ö⁄ÜTÇÜ (1961-1962): 1907’de Gazian-
tep’in Kilis ‹lçesi Mullahamut Köyünde do¤du. Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak ‹mam-Hatiplik, Vaizlik
‹l ve ‹lçe Müftülükleri görevlerinde bulunduktan sonra
16.10.1961’de atand›¤› Ankara Müftülü¤ünü
30.03.1962’ye kadar yürüttü. Daha sonra atand›¤› Ga-
ziantep Müftülü¤ünden emekli oldu.

7- Dr. Lütfi DO⁄AN (1962-1964): 1927’de Ermenek’te
do¤du. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nda Bölge Vaizli¤i
yapt›. 31.05.1962’de atand›¤› Ankara Müftülü¤ü göre-
vini 22.05.1964’e kadar devam ettirdi. 1972 – 1976 y›l-
lar› aras›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› görevini de yü-
rüten Dr. Lütfi DO⁄AN, 1977’de Malatya’dan Millet-
vekili seçildi ve Din ‹flleri ile görevli Devlet Bakanl›-
¤›na getirildi. Halen emeklilik hayat›n› devam ettir-
mektedir.

8- Dr. Rag›p ‹MAMO⁄LU (1964-1971): 1927’de Bay-
burt’un Pulur Köyünde do¤du. Torul Vaizli¤i ve Gü-
müflhane Müftülü¤ü görevlerinden sonra 11.09.1964’te
atand›¤› Ankara Müftülü¤ünü 06.05.1971’e kadar de-
vam ettirdi. 26 Mart 1974’te vefat etmifltir.

9- Lütfi fiENTÜRK (1971-1978): 1936’da Trabzon-Çay-
kara’da do¤du. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak
Vaizlik ve Müftülük görevlerinden sonra 30.11.1971’de
Ankara Müftülü¤üne atand› ve 09.05.1978’e kadar bu
görevini yürüttü. 1978 ve 1984 y›llar›nda iki kere Diya-
net ‹flleri Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu.
Halen Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti II. Bafl-
kanl›¤› görevini yürütmektedir.

10- Hasan fiakir SANCAKTAR (1978-1992):
1937’de Trabzon-Sürmene ‹lçesi Ya¤-
murlu Köyünde do¤du. Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak Vaizlik ve Müf-
tülük görevlerinde bulundu. 4 A¤ustos
1978’de Ankara Müftülü¤üne atand› ve
10 Nisan 1992 tarihine kadar bu görevi-
ni yürüttü. Buradan, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› Din ‹flleri Yüksek Kurulu Üyeli¤i-
ne getirildi ve bu görevin sona ermesin-
den sonra emekliye ayr›ld›. Halen emek-
lilik hayat›n› devam ettirmektedir.

11- Necati Tayyar TAfi (1992-1998):
1948’de Erzincan’›n Refahiye ‹lçesinde
do¤du. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na
ba¤l› olarak Vaizlik, ‹lçe ve ‹l Müftü-
lüklerinde bulunduktan sonra 1992 y›-
l›nda Ankara ‹l Müftülü¤üne atand›.
Buradan, 1998 y›l›nda ‹stanbul ‹l Müf-
tülü¤üne ve buradan da 2002 y›l›nda
Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›l›¤›na
naklen tayin edildi. Halen Bilecik Müf-
tülü¤ü görevini yürütmektedir.

12- Hüseyin ÇINAR (1999-2001):
1946’da Kars ‹l’i Ayd›nalan Köyünde
do¤du. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na
ba¤l› olarak Vaizlik ve Müftülük görev-
lerinde bulunduktan sonra 15.11.1999
tarihinde Ankara ‹l Müftülü¤üne atan-
d›. Buradan 04.12.2001 tarihinde Diya-
net ‹flleri Baflkan Yard›mc›l›¤›na getiril-
di. Halen emeklilik hayat›n› devam et-
tirmektedir.

13- Mustafa Hakk› ÖZER (2003-):
1949’da Isparta Yalvaç’ta do¤du. Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak
‹mama-Hatip, ‹lçe ve ‹l Müftülüklerin-
de bulundu. Çank›r› ‹l Müftülü¤ü göre-
vini yürütürken 03 Ekim 2003 tarihinde
Ankara ‹l Müftülü¤üne atand›. Halen
bu görevini sürdürmektedir.
Ankara ili hudutlar› içinde, ilçelerle bir-

likte 2730 cami, 479 Kur’an Kursu bulunmak-
ta olup, sözleflmelilerle birlikte 3942 perso-
nelle hizmet verilmektedir. Bu say›lar her ge-
çen gün artmaktad›r. Müftülü¤ümüz bünye-
sinde 1 Müftü, 5 Müftü Yard›mc›s›, 3 Müdür,
52 Vaiz ve vaize, 5 Uzman, 8 Murak›p, 2 Say-
man, 4 fief, 14 Memur, 6 Veri Haz.Kont.‹fll., 1
Mutemet, 1 Ö¤retmen, 3 fioför, 8 Hizmetli, 2
Bekçi, 1 Kaloriferci olmak üzere toplam 116
personel görev yapmaktad›r.
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Mustafa Hakk› ÖZER
Ankara ‹l Müftüsü

TDV fiube Yönetim Kurulu Baflkan›

1949’da Yalvaç’ta (Isparta) do¤-
du. ‹lkokulu Yalvaç ‹lçesine

ba¤l› Sücüllü Kasabas›nda bitirdi (1960).
‹ki sene ayn› kasabada Kur’an Kursunda
haf›zl›¤a çal›flt›.1963 y›l›nda ‹stanbul
‹mam-Hatip Okulu’na girerek 1970’de
mezun oldu. Ayn› y›l Konya Yüksek ‹s-
lam Enstitüsü’ne girerek 1974’te yüksek
tahsilini tamamlad›. 1971 y›l›nda imam-
hatip olarak Sücüllü’de göreve bafllad›.
Tahsili sebebiyle 5 ay sonra istifaen bu
görevden ayr›ld›.

1974 y›l›nda Afyon Merkez Otpazar›
Camii’ne imam-hatip olarak atand›.
1975’te askerli¤i sebebiyle bu görevden
ayr›ld›. Askerlik dönüflü ‹stanbul Müftü
Yard›mc›l›¤›’na atand›. Stajdan sonra ken-
di iste¤iyle Üsküdar Mihrimah Sultan ve
Kad›köy-Bostanc› Tatara¤a camilerinde
imam-hatiplik görevlerinde bulundu
(1977-1980).

‹mam-hatiplik yaparken, 1980 y›l›nda
müftü ve vaizler için aç›lan 2 y›ll›k ‹stan-
bul- Haseki E¤itim Merkezi ‹htisas Kur-
su’nu bitirdi. Daha sonra fiarkikaraa¤aç
Müftülü¤ü (1980-1983) ve Çorlu Müf-
tülü¤ü yapt› (1983-1986). 1985’te fianl›ur-
fa ‹l Müftülü¤ü’ne atand›. Daha sonra
Çanakkale, Afyon ve Çank›r› ‹l Müf-
tülülükleri görevini yürüttü. 3 Ekim 2003
tarihinde Ankara ‹l Müftüsü olarak
göreve bafllayan M.Hakk› ÖZER, fianl›ur-
fa ve Çanakkale ‹lahiyat Fakültelerinin
kurulufl aflamas›nda aktif görev ald›. Ay-
r›ca Çanakkale Müftüsü iken 1985-1986
y›llar›nda 18 Mart ‹lahiyat Fakültesinde 2
y›l Arapça, Tefsir ve ‹slam Dini Eserleri
dersleri okuttu.

Halen Ankara ‹l Müftülü¤ü görevini
sürdürmekte olan ÖZER, evli ve dört
çocuk babas›d›r. Arapça ve ‹ngilizce bil-
mektedir.

V ak›f fiubemiz 08.04.1981 tarihinde hizmete baflla-
m›fl olup, faaliyetlerine devam etmektedir. fiube

Yönetim Kurulumuz: M.Hakk› ÖZER (fiube Yönetim
Kurulu Baflkan›-‹l Müftüsü), (fib.Yön.Krl.Bflk.Yard›mc›-
l›¤› üyeli¤i bofl olup, ‹l Müftü Yrd. Kemal AYDO⁄AN’›n
teklifi yap›ld›), Y›lmaz Ç‹T‹L (Muhasip-fiube Temsilci-
si), Osman ZEMHER‹ (fiube Sekreteri-Esnaf), ‹smail
DA⁄KOLU (Üye-Esnaf)’ndan oluflmaktad›r.

Biri ‹l fiubesi olmak üzere Ankara’n›n bütün ‹lçele-
rinde (24+1) flube mevcuttur. Yeni ‹lçe olan Pursak-
lar’da da flube açma çal›flmalar› devam etmektedir. ‹l-
çelerimizin ço¤unlu¤unun hizmet binalar›n›n mülkiyeti
Vakf›m›za ait olup bu binalarda hizmet verilmektedir.

Ankara’n›n Baflkent olmas› ve resmi kurumlar›n
merkezlerinin burada bulunmas› sebebiyle, bu kurum-
larda bulunan mescit tefriflleri için flubemize de zaman
zaman talepler gelmekte, bu talepler ilçe flubelerimizin
de katk›lar›yla yerine getirilmektedir.

Vak›f fiubemiz ‹l Müftülü¤ünün ödenek yetersizli¤i
sebebiyle karfl›layamad›¤› bütün harcamalar›na (k›rtasi-
ye, haberleflme, elektrik, su, yak›t, demirbafl al›mlar›
vs.) destek sa¤lamakta olup, bu çerçevede 2001 y›l›n-
da bir hizmet arac› ile bir lojman al›narak müftülük ta-
sarrufuna b›rak›lm›flt›r.

Ayr›ca 2003 y›l›nda ‹l Müftülü¤ümüzün yeni hizmet
binas›na tafl›nmas› s›ras›ndaki tefrifl giderleri de yine
flubemiz imkanlar›yla karfl›lanm›flt›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Ankara fiubesi, merkez flube
olmas› hasebiyle, di¤er ilçe flubelerinin yapm›fl oldu¤u
faaliyet ve hizmetlerin koordinesinde katk› sa¤lamakta,
yine ilçe flubelerinin deste¤ini yan›na alarak Kutlu Do-
¤um Haftas›, Camiler ve Din Görevlileri Haftas›, Vak›f-
lar Haftas› vb. haftalar ile her türlü mübarek gün ve ge-
celer münasebetiyle ilgili olarak organize edilen prog-
ramlar›n (Panel, Konferans, Yar›flmalar vb.) icra edil-
mesine katk› sa¤lamakta ve giderlerini karfl›lamaktad›r.

Bununla birlikte, ‹limiz s›n›rlar› içerisinde bulunan ve
ilçe flubelerimize ba¤l› olarak hizmet veren Kur’an kurs-
lar›n›n iafle-ibate, yak›t, tefrifl vb. ihtiyaçlar› ile camilerin
yak›t, tefrifl vb. giderleri de ilçe flubelerimizin destekle-
riyle karfl›lanmaktad›r. Fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaflla-
r›m›za zaman zaman yakacak, g›da, ö¤rencilere k›rtasiye
malzemesi vb. yard›mlarda yap›lmaktad›r.

Türkiye Diyanet Vakf›
ANKARA fiUBES‹

TDV
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TDV Özel 29 May›s Hastanesinde yeni aç›lm›fl olan
A¤r› Tan› ve Tedavi Merkezi sorumlu doktoru Uzm.
Dr. M. An›l SÜZER ile Kronik A¤r›, A¤r› Merkezi ve
A¤r› tedavisi üzerine konufltuk;

A¤r›, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, or-
ganik bir nedene ba¤l› olan veya olmayan, insan›n geç-
miflteki tüm deneyimlerini de kapsayan, rahats›z edici bir
durumdur.

“Akut A¤r›” dedi¤imiz yeni bafllam›fl olan a¤r›lar, ge-
nellikle vücuttaki bir problemin belirtisi olarak ortaya ç›-
kar. Vücuttaki problem ortadan kalk›p iyileflme tamamlan-
d›ktan sonra da a¤r› devam ederse bu durum “Kronik A¤-
r›” halini al›r.

Günümüzde bafll› bafl›na bir hastal›k olarak kabul
edilen ve gripten sonra en s›k rastlan›lan hastal›k olan
“Kronik A¤r›”n›n tedavisi, bu konuda uzmanlaflm›fl he-
kimlerin yönetimi alt›ndaki A¤r› Merkezleri’nde yap›l-
maktad›r.

A¤r› tedavisi multidisipliner bir tedavidir. Gerekli du-
rumlarda farkl› uzmanl›k alanlar›ndan doktorlar›n da kat›-
l›m›yla hastalar›n tedavisi ideal olarak gerçeklefltirilebil-
mektedir.

A¤r› Tan› ve Tedavi Merkezi’mizde en son teknoloji ve
t›bbi bilgiler kullan›larak tedavi edilmekte olan hastal›klar
flunlard›r:
• Bel f›t›¤›
• Boyun f›t›¤›
• Bel ve boyun kaynakl› di¤er a¤r›lar
• Bel-boyun ameliyat› sonras› geçmeyen a¤r›lar
• Kansere ba¤l› a¤r›lar
• Sinirlerden kaynaklanan a¤r›lar - “Nevraljiler” (Trige-

minal Nevralji v.b.)
• Eklem a¤r›lar›
• Bafl a¤r›lar›
• Zona’ya ba¤l› a¤r›lar

Neden A¤r› Merkezi ?
• A¤r› Merkezi’nde sadece a¤r› hastalar›na hizmet veril-

mektedir ve görevli hekimler de bu konuda uzmanlafl-
m›flt›r.

• A¤r› Merkezi’nde di¤er t›p dallar›n›n u¤raflt›¤› a¤r›larla
ilgili olarak koordinasyon sa¤lanarak, hastan›n bofluna
vakit kaybetmesinin önüne geçilmekte ve do¤ru za-
manda, do¤ru doktorlar taraf›ndan görülmesi sa¤lan-
maktad›r.
A¤r›l› bir hasta, gerekti¤i zaman flikayetlerine göre uy-
gun bir uzman doktora yönlendirilebilmekte ve bunun
sonucunda zaman ve maddi kayba u¤ramadan tedavi
edilebilmektedir.

• A¤r› Merkezi’nde ileri teknoloji ürünü görüntüleme ci-
hazlar› ile a¤r›n›n kökenine inerek hedefe yönelik gi-
riflimsel tedaviler yap›lmaktad›r.
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Tedavisi nas›ld›r?
Bel f›t›klar›n›n %99’unun tedavisi ameliyat d›fl› tedavidir.

Bu tedaviler;
• Yatak istirahati: 2 - 3 günü geçmemeli ve erken dö-

nemde gündelik yaflama geçme ve egzersizlere bafllama
sa¤lanmal›d›r. Belirli hareketlerle a¤r›larda artma olu-
yorsa o hareketler k›s›tlanmal›, bel korunmal› ama yata-
¤a ba¤›ml› hale gelip günlük aktiviteler kesintiye u¤ra-
t›lmamal›d›r.

• ‹laç tedavisi: A¤r› kesici ilaçlar, a¤r› ve oluflan yang›y›
azalt›rken, uygun flekilde ve doktor kontrolü olmadan
kullan›ld›¤›nda ciddi yan etkilere sebep olabilirler. (Örn.
Mide ülseri, böbrek yetmezli¤i)

• Epidural Steroid Enjeksiyonu ve di¤er Giriflimsel
A¤r› Tedavi Yöntemleri

• Bel f›t›¤›na ba¤l› sinir s›k›flmas› durumunda, geliflen tek-
nik ve görüntüleme yöntemleri ile s›k›flan sinire kadar
ulafl›p, o bölgedeki ödemi, yani a¤r› ve s›k›flma yaratan

çeflitli kimyasal reaksiyonlar› ortadan kald›-
r›p, a¤r›y› giderecek ilaçlar› hemen prob-
lemli sinir etraf›na yapmay› sa¤layacak bir
yöntemdir. Özellikle ilk 6 ay ile 1 y›l aras›n-
da baflvuran hastalarda % 50-80 oran›nda
a¤r› kesilmesi sa¤lanabilmekte ve bu sayede
hasta, hareketleri k›s›tlanmadan erken dö-
nemde gündelik hayat›na dönebilmektedir.
• Fizik tedavi: Traksiyon, bel okulu, bel
egzersizleri, ultrason uygulamalar› hastalarda
rahatlama sa¤layan uygulamalard›r.
• Egzersiz: Erken dönemde tekrar hare-
ketli yaflama dönebilmek için egzersizler ve

uygulama teknikleri çok önemlidir. Hareketsizlik, hare-
ket etmede k›s›tl›l›k, bel a¤r›s› tedavisini olumsuz etki-
leyen en önemli durumdur.

• Bel sa¤l›¤›n› koruma ve belinizi do¤ru kullanma
tekniklerinin ö¤retilmesi

• Cerrahi tedavi: Son 20 y›lda geliflen tan› ve tedavi tek-
nikleri ile art›k ameliyat ihtiyac› % 1 düzeyine kadar ge-
rilemifl ve hastalar›n ameliyata gerek kalmadan bel so-
runlar›n›n üstesinden gelmeleri sa¤lanm›flt›r. Ancak iler-
leyici kuvvet kayb›, ilerleyici nörolojik bulgular varsa er-
ken dönemde doktorunuza baflvurman›z ve gerekli gö-
rülürse cerrahi tedavi için de¤erlendirilmeniz gerekmek-
tedir.
1) Bel a¤r›s›yla beraber herhangi bir bacak veya ayak-

ta düflüklük, muayene ile saptanan kuvvet kayb›,yü-
rüyememe !!!!

2) Ani geliflen idrar veya d›flk› kaç›rma veya idrar,d›flk›
yapamama !!!!

3) Erkeklerde ani geliflen ereksiyon kusuru !!!!
Ortaya ç›kmas› halinde mutlaka bir doktora dan›fl›lmas›

gerekmektedir.

Dr. M. An›l SÜZER’den en s›k sorulan
sorulardan biri olan bel f›t›¤› ve bel a¤-
r›lar› ile ilgili bilgi vermesini istedik;

Bel a¤r›s›, her 100 insandan 90’›n›n hayat-
lar›n›n bir bölümünde mutlaka karfl› karfl›ya
kalacaklar› bir durumdur. Bel a¤r›s› ve bel f›-
t›¤› toplumda en fazla ifl gücü kayb›na sebep
olan flikayetlerin bafl›nda yer almaktad›r.

Bel A¤r›s›n›n Sebepleri?
1. Bel F›t›¤›
2. Bel ‹ncinmesi
3. Faset Sendromu- Bel Ekleminden Kay-

naklanan A¤r›lar
4. Bel Ameliyat› Sonras› Geçmeyen A¤r›lar-

Bel Ameliyat› Sonras› A¤r› Sendromu

Bel F›t›¤› Nedir?
Bel omurlar›n›n aras›nda,
vücudun a¤›rl›¤›n›n etkisini
azaltmaya yarayan, jöle k›-
vaml› yast›kç›klar bulunur.
Bu yast›kç›klara disk denir.
Bu yast›kç›klar, kimi zaman
bombe yaparak omurga ka-
nal›ndan d›flar› taflarlar. Bu
taflma, bel sinirlerini s›k›flt›-
rabilir ve belde veya belden
baca¤a yay›lan a¤r›ya sebep
olur. Bu duruma bel f›t›¤›
denir.

Belirtileri nelerdir?
Bel f›t›¤› olan hastalarda genelde belden

bafllay›p baca¤a veya aya¤a yay›lan a¤r›
olur. Halk aras›nda “siyatik” olarak da bili-
nir. E¤er sinirde s›k›flma fazla ise uyuflma,
kar›ncalanma ve yanma fleklinde flikayetler
de olabilir. Nadiren de olsa ileri derece sinir
s›k›flmalar›nda, s›k›flan sinirin kontrol etti¤i
kaslarda kuvvet kayb› da ortaya ç›kabilir. Bel
f›t›¤›nda a¤r›, öksürmekle, hapflurmakla arta-
bilir, yürümekle bacakta uyuflma olabilir.

Tan›s› nas›l konulur?
Bel f›t›¤›n›n tan›s› % 90 do¤rulukla, ay-

r›nt›l› bir muayene sonucunda konulabilir.
F›t›¤›n oldu¤u bölge, s›k›flt›rd›¤› sinir ve hat-
ta s›k›flman›n derecesi de muayene ile ço¤u
zaman anlafl›l›r.

F›t›¤›n hangi seviyeden oldu¤unu anla-
mak için MR, sinirde ne kadar s›k›flma yap-
t›¤›n› anlamak için de EMG kontrolü gere-
kebilir.
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Dr. M. An›l SÜZER, toplum aras›nda çok s›k görülen
ama kifliler taraf›ndan bilinmeyen ZONA ile ilgili ayd›n-
lat›c› bilgiler verdi;

ZONA’ya Ba¤l› A¤r›lar ve ZONA Sonras›
Geçmeyen A¤r›lar
Zona, su çiçe¤i geçirmifl olan insanlarda y›llar sonra ortaya
ç›kabilen, belli bir bölgede a¤r›, k›zar›kl›k ve döküntülerle
seyreden bir hastal›kt›r. Su çiçe¤i sonras›nda sinir köklerin-
de gizlenen virüs, vücut direnci düfltü¤ü zaman aktif hale ge-
lerek, bir sinir boyunca yay›lan ZONA isimli hastal›¤a sebep
olur.

A.B.D’de her y›l 2 milyon kiflide ZONA ortaya ç›kmakta-
d›r. Zona’n›n en kötü özelli¤i yaflla birlikte oran› artan geç-
meyen, kal›c› a¤r›lara sebep olmas›d›r.

60 yafl›ndan sonra a¤r›lar % 50; 70 yafl›nda % 70 ihtimal-
le kal›c› hale gelir. 60 ve üstü yafl grubunda Zona sonras› geç-
meyen a¤r›lar intihar sebeplerinin bafl›nda gelmektedir.

Zona nedir, nas›l oluflur?
Su çiçe¤i hastal›¤›, çocukluk ça¤›n›n s›k görülen bir has-

tal›¤›d›r. Hastal›k geçtikten sonra virüs, vücutta sinir köklerin-
de gizlenir.Vücut direnci düfltü¤ü zaman virüs yeniden aktif
hale gelir.

Zona’da su çiçe¤inin aksine bütün vücuda yay›lan dö-
küntüler yerine genelde tek bir sinirin yay›ld›¤› bölgede or-
taya ç›kar.

Zona’n›n döküntüleri iyilefltikten sonra sinirde hasar orta-
ya ç›kar, iyileflme olmaz ve a¤r› devam ederse bu duruma
“Zona Sonras› Geçmeyen A¤r›lar” yani “ Post Herpetik
Nevralji” denir.

Zona’n›n belirtileri nelerdir?
Zona’da ilk önce, belirli bir bölgede yanma, kar›ncalan-

ma, i¤nelenme, elektriklenme, rahats›zl›k hissi ve halsizlik
olur. 2-3 gün sonra a¤r›lar›n oldu¤u bölgede k›zar›kl›k ve
daha sonra da kabarc›klar ortaya ç›kar. Bu flikayetler yakla-
fl›k 4-6 hafta içinde geçer.

E¤er döküntüler tamamen iyilefltikten sonra hala a¤r› de-
vam ediyorsa art›k Post Herpetik Nevralji geliflmekte de-
mektir.

Post Herpetik Nevralji’de Zona’n›n oluflup geçti¤i bölge-
de devaml›, k›vrand›r›c›, yan›c›, delici, çok fliddetli a¤r›lar
olur. Günlük k›yafetler, hatta iç çamafl›rlar›n›n cilde dokun-
mas› bile fliddetli a¤r›ya sebep olur. A¤r›lar› kontrol alt›na al›-
namayan hastalar k›sa sürede çaresizlik içine düflerler ve
ABD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre çareyi intiharda arama-
ya kadar giderler.

Bu sebepten dolay›, Zona sonras› a¤r›n›n kal›c› olmas›n›n
önlenmesi için ne gerekirse yap›lmal›d›r.

Tedavi nas›ld›r?
Zona’n›n tan›s›n›n erken dönemde konmas› çok önemli-

dir. Bu konuda, doktorlar kadar halk›n da bilinçlenmesi ge-
rekmektedir. Erken dönemde virüsün sinirde yapaca¤› tahri-
bat ne kadar az olursa a¤r›n›n kal›c› olmas› ihtimali de o ka-
dar az olur. Bu yüzden;

• Hastal›¤›n ilk 3-4 gününde, bafllanabilirse
antiviral ilaçlar kullan›lmal›d›r. ‹lk 3 gün
içinde tedavi bafllan›rsa a¤r›n›n kal›c› ol-
mas›n› engellemede önemli bir ad›m at›l›r.

• Sinir bloklar› ile erken dönemde müdaha-
le edilirse hem hasta rahatlar hem de a¤r›-
n›n kal›c› olmas› ihtimali çok azal›r.

• Bu tür a¤r›larda kullan›lan özel anti-depre-
san ve anti-epileptik ilaçlar kullan›labilir.

• Bölgesel uygulamalar yap›labilir (TENS,
so¤uk uygulama, yüzeyel kremler, bantlar)
ama bunlar›n etkileri s›n›rl› ve geçicidir.
Post Herpetik Nevralji gelifltikten sonra

tedavi çok daha zordur. Çeflitli ilaçlar ve sinir
bloklar› tedavide uygulan›r ama hangi hasta-
da hangi yöntemin daha faydal› olaca¤› has-
tadan hastaya büyük farklar gösterir. Ço¤u
zaman da tedaviye yan›t al›namayabilir.

TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI ZONA,
ERKEN DÖNEMDE HER TÜRLÜ ‹MKANIN
DE⁄ERLEND‹R‹L‹P, KALICI HALE GELME-
DEN TEDAV‹ ED‹LMES‹ GEREKEN B‹R HAS-
TALIKTIR.

Zona ile ilgili do¤ru bilinen yanl›fllar:
• Zona ç›k›p iyilefltikten sonra bir prob-

lem kalmaz! Zona ile ilgili en büyük s›-
k›nt›, a¤r›lar›n yaflla ayn› oranda kal›c› ha-
le gelmesi ihtimalidir. 70 yafl›nda Zona
geçiren bir insanda erken dönemde mü-
dahale edilmezse, a¤r›lar % 70 oran›nda
kal›c› olabilir.

• Zona bulafl›r m› ? Zona, insandan insana
temas ile bulaflmaz. E¤er temasta olunan
insan su çiçe¤i hastal›¤› geçirmemiflse, su
çiçe¤i olarak bulaflabilir.

• Afl› ifle yarar m› ? Gelifltirilmifl olan afl›,
ancak su çiçe¤i geçirmemifl insanlarda et-
kili olur. Bir insan suçiçe¤i geçirdiyse
onun Zona geçirmesine engel olmaz. Bu
yüzden, mümkün oldu¤unca fazla
çocu¤un su çiçe¤i geçirmeden afl›lanmas›
gelecek nesiller için çok önemlidir. TDV
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