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Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU

üce dinimiz ‹slâm, insan›n bu dünyada huzur,
güven, karﬂ›l›kl› sevgi ve sayg› içinde, insan
onuruna yak›ﬂ›r tarzda yaﬂamas›n›n vazgeçilmez
bir unsuru olan sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂmay›
iman›n bir gere¤i olarak kabul etmiﬂ, sahip olunan nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaﬂmay› müminlerin en
önemli vas›flar› aras›nda saym›ﬂt›r.
Kur'an-› Kerim “Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya
çevirmeniz iyi olmak demek de¤ildir. Gerçekte
iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba
ve peygamberlere iman eden, mal›n› sevmesine
ra¤men h›s›mlara, yetimlere, yoksullara, yolda
kalm›ﬂa, istemek zorunda kalanlara ve köle azad›na veren, namaz k›lan ve zekât veren kimsedir”
(Bakara, 2/ 177) mesaj›n› verirken, gerçek iyili¤in ve
sorumlulu¤un tan›m›n› da yapmaktad›r.
Bugün dünyan›n birçok bölgesinde insano¤lunun
ac›mas›zl›¤›, bencilli¤i, ihtiras›, ülkelerin s›n›rötesi politikalar›, yöneticilerin adalet ve insaftan uzaklaﬂmas› gibi birçok sebep toplumlar› yoksullukla, hak ihlalleriyle, pek çok sosyal sorunla karﬂ› karﬂ›ya b›rakmaktad›r.
Bu sorunlar›n giderilmesinde dil, ›rk, renk, inanç ve
bölge ayr›m› yapmaks›z›n duyarl› olmak ve rol almak
temel insanî ve dinî sorumluluklar›m›zdand›r. Bunu iyi
kavray›p yerine getirebildi¤imiz ölçüde Peygamber
Efendimiz(as)'in bizleri toplum olarak “bir uzvundaki
ac›dan bütün uzuvlar›n ›st›rap duydu¤u bir vücuda”
benzetmesini anlam›ﬂ oluruz.
Türkiye Diyanet Vakf› dün oldu¤u gibi bugün de,
nerede bir insanl›k dram›, ac› ve gözyaﬂ› varsa ay›r›m
yapmaks›z›n o insanlar›n yan›nda yer alarak ac›lar›n›
paylaﬂmaya ve s›k›nt›lar›n› gidermeye gayret etmektedir.

Y

www.diyanetvakfi.org.tr

Sosyal
Yard›mlaﬂma
Bu ba¤lamda Vakf›m›z, Pakistan'da
meydana gelen deprem ile Güneydo¤u
Asya Depremi ve Tsunami felaketinden
sonra yurt içi ve yurd›ﬂ›nda düzenledi¤i
yard›m kampanyalar›yla bu co¤rafyada
yaﬂayan insanlara ulaﬂm›ﬂ ve bu yard›mlarla sadece cami ve Kur'an Kursu de¤il,
ihtiyaçlar› olan her türlü bina ve alt yap›
çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lanm›ﬂt›r. Vakf›m›z son olarak da Gazze'de yaﬂanan insanl›k dram›n› hafifletme amac›yla bir
yard›m kampanyas› düzenlemiﬂtir. Türkiye Diyanet Vakf›, toplanan yard›mlar›n
son kuruﬂuna kadar toplama amac›na
uygun harcamas› gerekti¤inin ve bunun
üzerlerine düﬂen a¤›r bir sorumluluk oldu¤unun fark›ndad›r. Ayr›ca Vak›f, yard›mlar›n günü birlik ihtiyaçlar› karﬂ›lamaktan ziyade, kal›c› yat›r›mlara ve bölge halk›n›n kimseye muhtaç olmadan
ayakta durmas›na yönelik çal›ﬂmalarda
kullan›lmas›n› da önemli ve öncelikli
görmektedir.
Sevgili Peygamberimiz(s.a)'in “Komﬂusu açken tok olarak sabahlayan, bizden de¤ildir” mesaj› do¤rultusunda, gerek ülkemizde gerek ülke d›ﬂ›nda çeﬂitli
s›k›nt›lara düçâr olan insanlara yard›m eli
uzatan insan›m›z› gösterdikleri bu yüksek duyarl›ktan dolay› tebrik ediyor, Cenab-› Mevla'dan bu ﬂuurun bizlerde hiç
azalmamas›n› niyaz ediyorum.
TDV

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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Genel Müdür

A. ‹hsan SARIMERT

arih boyunca bir çok problemle karﬂ› karﬂ›ya kalan
insano¤lu, insani de¤erler çerçevesinde ve ahlaki
kurallar do¤rultusunda problemlere çözüm üretti¤i
oranda insanca yaﬂama ﬂans›na sahip olabilmiﬂ, bunlara
bigane kald›¤›nda mutsuzlu¤a, ›st›raba ve umutsuzlu¤a
düﬂmüﬂtür.
Bu problemler; bazen yak›p-y›kan savaﬂlar, bazen salg›n hastal›klar, bazen de tabiî afet ve benzeri ﬂekilde kendini göstermiﬂ ve insano¤luna ciddi s›k›nt›lar yaﬂatm›ﬂt›r.
‹nsano¤lunu mutsuz eden bu olumsuzluklar›n belki de
en ﬂiddetlisi savaﬂlard›r. Savaﬂlar, insana s›k›nt› veren unsurlar›n pek ço¤unun ortaya ç›kmas›nda, bir çok masumun yetim kalmas›nda, tarifi olmayan derin yaralar›n aç›lmas›nda ya birinci dereceden etken, ya da bunlar›n do¤rudan kayna¤› olmuﬂtur.
‹nsano¤lunun tarihi kadar eski olan savaﬂlar›n, katliamlar›n, sald›r›lar›n dünyam›zda yapt›¤› tahribata dikkatlice
bakt›¤›m›zda olay›n vahametini daha yak›ndan görürüz.
Bunlar›n bir yenisine maalesef çok yak›nda hepimiz ﬂahit olduk. ‹srail tanklar› ve binlerce askerden oluﬂan birliklerin Gazze'ye son dört y›l›n en büyük sald›r›s›n› gerçekleﬂtirmesiyle; mazlum Gazzeli Müslümanlar›n evleri, okullar›, sivil altyap›lar› bombard›manla tamamen çökertilmiﬂ.
Binlerce masum bu sald›r›da can vermiﬂ ve geride, yetimler, yaral›lar, gözü yaﬂl› biçare insanlar b›rakm›ﬂt›r.
Küçülen dünyan›n bir ucundaki huzursuzluk, di¤er
ucundakine tesir etmekte ve benzeri huzursuzluklar› orada
da hissettirmektedir. Bu itibarla mazlumlara sahip ç›kma, zalimlerle mücadele etme konusunda verilecek mücadelenin
de küresel olmas›, bu mücadeleye bütün insanl›¤›n kat›lmas› gerekir. Aksi halde dünya bar›ﬂ›ndan, demokrasiden, insan haklar›ndan söz etmek manas›z ve yersiz olur. Çünkü,
baﬂta mensubu olmakla ﬂeref buldu¤umuz ‹slam olmak üzere, bütün dinler, aralar›ndaki farkl›l›klara ra¤men insanl›¤›n
kurtuluﬂ ve mutlulu¤unu amaç edinirler. Bu ba¤lamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlar›nda bar›ﬂ, esenlik ve
insanlar›n birbirlerine sayg›l› olmalar› gibi hususlar önemli
bir yer tutar. Dinsel inanç ve etnik farkl›l›klar›n savaﬂ malzemesi yap›lmas›; yaln›zca evrensel bar›ﬂ ve birlikteli¤i de¤il,
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uzun vadede tüm insanl›¤›n ve toplumlar›n
huzuru için de ciddi bir tehlike oluﬂturur.
Bütün dinlerin temelinde zulüm yasakt›r. Zulüm bir haddini aﬂm›ﬂl›k ve haks›zl›kt›r. Milletlerin güçlü, ekonomi ve ticari alanda mesafeler kat etmiﬂ olmas›, baﬂkalar›na
zulmetme hakk›n› vermez. E¤er ortada bir
zulüm varsa, tüm insanl›¤›n büyük bir yüreklilikle karﬂ› ç›kmas› ve mücadele vermesi gerekmektedir. Zulümle mücadele etmek
yaln›zca mazlumlar›n görevi de¤ildir. ‹nsanl›k onuru taﬂ›yan, insan haklar›n›n de¤erini
bilen her millet, her ﬂah›s zulümle ve zulmü
yapan zalimlerle mücadele etmelidir.
Zulme hiçbir zaman boyun e¤meyen Yüce Türk Milleti, daima zalimin karﬂ›s›nda,
mazlumun yan›nda olmuﬂ ve kimsesizlere
yard›mseverli¤iyle temayüz etmiﬂ bir millettir. Türk Milleti, bütün kurum ve kuruluﬂlar›yla, vatandaﬂlar›yla, atalar›ndan ald›¤› miras
ve taﬂ›d›¤› misyon gere¤i, ‹srail'in Gazze'ye
yapt›¤› insanl›k suçunun karﬂ›s›nda koydu¤u
tav›r bunun önemli bir göstergesidir.
Yüce dinimizin, di¤erine sevgi ve sayg›y›, sosyal bar›ﬂ›, kardeﬂli¤i, paylaﬂma ve
yard›mlaﬂmay› ö¤ütleyen sesine kulak veren Milletimiz, bütün kurum ve kuruluﬂlar›yla Gazze'de kanayan yaralar› sarmak
üzere yard›m kampanyalar› düzenlediler.
Biz de Türkiye Diyanet Vakf› olarak Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z ile müﬂterek gerçekleﬂtirdi¤imiz yard›m kampanyas›nda
umdu¤umuz sonuca ulaﬂt›k.
Ben kampanyam›za az ya da çok katk›da bulunan bütün hay›rseverlerimize gösterdi¤i hassasiyetten dolay› ﬂükranlar›m› sunuyor, mazlum Gazze halk›na sab›r ve güç
vermesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.
TDV
Sayg›lar›mla.
www.diyanetvakfi.org.tr

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve
Türkiye Diyanet Vakf›’ndan

Filistin’e Yard›m Kampanyas›

“Müslüman Müslüman›n kardeﬂidir.
Ona zulmetmez, onu (düﬂman›na) teslim etmez.
Kim, (mü’min) kardeﬂinin bir ihtiyac›n› giderirse
Allah da onun bir ihtiyac›n› giderir.”
Hadis-i ﬁerif
srail’in Gazze’ye yönelik ac›mas›zca
sürdürdü¤ü sald›r›, insanl›k tarihinin karanl›k ve utanç verici tablolar›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
26 Kas›m 2008 tarihinden itibaren devam eden ‹srail vahﬂeti, Gazze’de yaﬂayan
Müslümanlar› büyük bir çaresizlik içerisinde b›rakt›. Tüm dünyan›n adeta seyirci
kald›¤› bu dram›n mazlum insanlar›, açl›k,
yokluk, sa¤l›k sorunlar› ve ifadesi mümkün olmayan ac›lara muhatap oldular.
Bize emanet olarak verilmiﬂ bir dünyay› fesat ve tu¤yanla, isyan ve zorbal›kla ya-

‹
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ﬂan›lamaz hale getirmek sadece insanl›¤a karﬂ› suç de¤il,
ilahi vahiyden ve rahmet elçisi bütün peygamberlerden
de nasipsizliktir. Kimden gelirse gelsin her türlü haks›zl›¤a karﬂ› ç›kmak, dini, dili, ›rk› ve cinsiyeti ne olursa olsun
mazlumun yan›nda olmak, semavi dinlerin ve kutsal kitaplar›n ortak ça¤r›s›d›r. Bunun için de, bugün bütün dini kurum ve liderlerin bir s›navla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu,
bu trajik geliﬂmeleri k›namalar›n›n yeterli olmayaca¤›n›,
ﬂiddet, zulüm ve fesad›n önlenmesi, huzur ve bar›ﬂ›n tesisi için hem kendi ülkelerinde hem de dünya kamuoyuna yönelik olarak seslerini yükseltmelerinin ve insani duyarl›l›¤› geliﬂtirmelerinin sadece dini de¤il insani ve ahlaki bir vazife haline de geldi¤ini ifade etmek isteriz.
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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Filistin’de yaﬂanan insanl›k dram›na seyirci kalmay›p sorumlular› teﬂhis etmek, k›namak, hasta ve yaral›lara yard›m elini uzatmak insani bir ödevdir. Ancak,
kayda de¤er bir ekonomik güce ve uluslararas› etkinli¤e sahip ‹slam ülkeleri de dahil, dünya uluslar›n›n ve
sorumlu devlet adamlar›n›n as›l görevi, savaﬂ›, ﬂiddeti
ve orant›s›z güç kullan›m›n› önlemek, bunu önleyecek
uluslar aras› mekanizmalar› çal›ﬂt›rmak olmal›d›r.
Y›llard›r mazlum insanlar›n yan›nda olmay› adeta
bir görev addeden Türk Milleti, bu gün de devlet yap›s›yla, sivil toplum kuruluﬂlar›yla bu kardeﬂlerimizin yan›nda olmay› bir sorumluluk olarak alg›lam›ﬂ ve bu konuda faaliyetlere baﬂlam›ﬂt›r.
Toplumsal huzuru, dayan›ﬂmay›, bar›ﬂ ve birlikteli¤i
sa¤layan her çabay›, toplumun dinî, sosyal ve kültürel
geliﬂmesine yönelik her faaliyeti önemseyen Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›, sosyal sorunlar karﬂ›s›nda duyars›z kalmamay›, bunlar›n giderilmesi ve ﬂartlar›n iyileﬂtirilmesi yönünde çok yönlü ve
uzun soluklu bir çaba göstermeyi insanî ve dinî bir görev saymaktad›r. Bu ba¤lamda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›yla iﬂbirli¤i yapmak suretiyle zaman zaman düzenlemiﬂ oldu¤u yard›m kampanyalar›yla, kurban bayramlar›nda vekâlet yoluyla kesilen
< 6
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kurbanlarla, oluﬂturmuﬂ oldu¤u zekat fonuyla bu konuda önemli bir görevi yerine getirmektedir. Vakf›m›z›n zekat fonundan ihtiyaç sahibi ö¤rencilere burs
imkan› sa¤land›¤› gibi, y›l›n belli zamanlar›nda maddi aç›dan zor durumdaki vatandaﬂlar›m›za ayni ve nakdi yard›mlar
yap›lmaktad›r. Türkiye Diyanet Vakf›,
bütün bu hizmetleri derin bir ahlakî sorumluluk, emanet ve hizmet anlay›ﬂ›yla
yürüterek bugünlere gelmiﬂtir.
Y›llard›r yoksulun, mazlumun ve
kimsesizin yan›nda olmay› kendine ﬂiar
edinen Türkiye Diyanet Vakf› bugün de
‹srail ateﬂi içinde büyük ›sd›raplara düçar olan Gazzeli kardeﬂlerimizin ac›s›n›
içinde hissetmiﬂ ve onlar›n ac›lar›n› bir
nebze olsun dindirmek amac›yla Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z ile birlikte ülke
genelinde yard›m kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›r.
09 Ocak 2009 Cuma günü tüm camilerde Filistinli kardeﬂlerimiz için baﬂlat›lan yard›m kampanyas›nda;
www.diyanetvakfi.org.tr

26.574.402,11 TL (Türk Liras›)
61.092,16 USD (Amerikan Dolar›)
2.691.244,27 EUR (EURO)
yard›m toplanm›ﬂt›r.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf› olarak toplanan yard›mlarla o insanlar›n günü birlik ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan ziyade, kal›c› bir bar›ﬂa hizmet etmesini ve oradaki insanlar›n
kimseye muhtaç olmadan ayakta durmas›na yönelik çal›ﬂmalarda kullan›lmas›n› arzu etmekteyiz. Bütün bu kampanyalarda toplanan paralar›n sadece bu
amaca matuf olarak harcanmas›n› ve
hiçbir kuruﬂunun israf edilmeden yard›mlar›n yerine ulaﬂmas›n› önemsiyor,
aç›kl›k ve hesap verebilir olmay› da
hem dini hem de insani bir sorumluluk
olarak görüyoruz.
Filistinli kardeﬂlerimiz için düzenlenen yard›m kampanyas› konusunda duyarl› olan vatandaﬂlar›m›za gösterdikleri
ilgiden dolay› teﬂekkür ediyor, yard›mlar›n›n kabul olmas›n› Yüce Mevla’dan
diliyoruz.
TDV

www.diyanetvakfi.org.tr
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urtuluﬂ Savaﬂ›n›n amac›n› ve ruhunu, milletin
ba¤›ms›zl›k istek ve azmini dile getiren ‹stiklâl
Marﬂ›’n›n kabul edildi¤i 12 Mart gününün, geniﬂ çapta ve sistemli bir ﬂekilde tüm kamu kurum ve
kuruluﬂlar› ile sivil kuruluﬂlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
suretiyle an›lmas› ve Mehmet Akif Ersoy’un anlat›lmas›na yönelik faaliyetler gerçekleﬂtirmek üzere “‹stiklâl
Marﬂ›’n›n Kabul Edildi¤i Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” hakk›nda yönetmelik ç›kar›lm›ﬂ ve
07 Mart 2008 tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu çerçevede; ‹stiklâl Marﬂ›’n›n kabulünün 88. y›ldönümü 12 Mart 2009 Perﬂembe günü resmi olarak
tüm yurt genelinde çeﬂitli etkinliklerle kutland›.
12 Mart 2009 Perﬂembe günü Taceddin Dergah›nda
düzenlenen anma toplant›s›na, Milli E¤itim Bakanl›¤›
Müsteﬂar› Muammer Yaﬂar Özgül, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. U¤ur Erdener, Vak›flar Genel Müdürü Yusuf Bayaz›t, Alt›nda¤ Kaymakam› Hamza Duygun, Türkiye Yazarlar Birli¤i Vakf› Mehmet Akif Ersoy
Araﬂt›rmalar› Merkezi Baﬂkan› D. Mehmet Do¤an, Ankara Milli E¤itim Müdürü Kamil Aydo¤an, Vakf›m›z›n
da aralar›nda bulundu¤u sivil toplum kuruluﬂu temsilcileri ve ö¤renciler kat›ld›.
‹ST‹KLÂL MARﬁI’NIN KABULÜ
‹stiklâl Marﬂ›, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin millî marﬂ›d›r. Mehmet
Akif Ersoy taraf›ndan kaleme al›nan bu eser, 12 Mart
1921’de Birinci TBMM taraf›ndan ‹stiklâl Marﬂ› olarak
kabul edilmiﬂtir.
‹stiklâl Harbi’nin baﬂlar›nda, ‹stiklâl Harbi’nin milli
bir ruh içerisinde verilmesi imkân›n› sa¤lamak amac›yla Maarif Vekaleti, 1921’de bir güfte yar›ﬂmas› düzenlemiﬂ, söz konusu yar›ﬂmaya toplam 724 ﬂiir kat›lm›ﬂt›r. Kazanan güfteye para ödülü kondu¤u için önce ya< 8
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r›ﬂmaya kat›lmak istemeyen Mehmet
Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah
Suphi’nin ›srar› üzerine, ‹stiklâl Harbi’nin özellikle hangi ruh ve ideolojik
çerçeve içerisinde verilebilece¤ini Türklere göstermek amac›yla, Ankara’daki
Taceddin Dergah›’nda yazd›¤› ve ‹stiklâl
Harbi’ni verecek olan Türk Ordusu’na ithaf etti¤i ﬂiirini yar›ﬂmaya koymuﬂtur.
Yap›lan elemeler sonucu Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli
oturumunda, Mehmet Akif’in yazd›¤›
‹stiklâl Marﬂ› kabul edilmiﬂtir. Mecliste
‹stiklâl Marﬂ›’n› okuyan ilk kiﬂi dönemin
Milli E¤itim Bakan› Hamdullah Suphi
Tanr›över olmuﬂtur.
Mehmet Akif Ersoy ‹stiklâl Marﬂ›’n›,
ﬂiirlerini toplad›¤› Safahat’›na dahil etmemiﬂ ve ‹stiklâl Marﬂ›’n›n Türk Milleti’nin
eseri oldu¤unu beyan etmiﬂtir.
ﬁiirin bestelenmesi için aç›lan ikinci
yar›ﬂmaya 24 besteci kat›lm›ﬂ, 1924 y›l›nda Ankara’da toplanan seçici kurul, Ali
R›fat Ça¤atay’›n bestesini kabul etmiﬂtir.
Bu beste 1930 y›l›na kadar çal›nd›ysa da
1930’da de¤iﬂtirilerek, dönemin Cumhurbaﬂkanl›¤› Senfoni Orkestras› ﬁefi Osman
Zeki Üngör’ün 1922’de haz›rlad›¤› bugünkü beste yürürlü¤e konmuﬂ, toplamda dokuz dörtlük ve bir beﬂlikten oluﬂan
marﬂ›n armonilemesini Edgar Manas,
bando düzenlemesini de ‹hsan Servet
Künçer yapm›ﬂt›r. Protokol gere¤i, sadece ilk iki dörtlük beste eﬂli¤inde ‹stiklâl
Marﬂ› olarak söylenebilmektedir.
www.diyanetvakfi.org.tr

Korkma, sönmez bu ﬂafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bast›¤›n yerleri “toprak” diyerek geçme, tan›!
Düﬂün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.
Sen ﬂehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r atan›;
Verme, dünyalar› alsan da bu cennet vatan›.

Çatma, kurban olay›m çehreni ey nazl› hilal!
Kahraman ›rk›ma bir gül! ne bu ﬂiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helal,
Hakk›d›r, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?
ﬁüheda f›ﬂk›racak, topra¤› s›ksan ﬂüheda!
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hüda,
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaﬂad›m, hür yaﬂar›m.
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›ﬂ? ﬁaﬂar›m;
Kükremiﬂ sel gibiyim, bendimi çi¤ner aﬂar›m;
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taﬂar›m.

Ruhumun senden ilahi, ﬂudur ancak emeli;
De¤mesin mabedimin gö¤süne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki ﬂahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli

Garb›n afak›n› sarm›ﬂsa çelik z›rhl› duvar,
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar.
“Medeniyet!” dedi¤in tek diﬂi kalm›ﬂ canavar?

O zaman vecdile bin secde eder varsa taﬂ›m;
Her cerihamdan, ilahi, boﬂan›p kanl› yaﬂ›m,
F›ﬂk›r›r ruh-i mücerret gibi yerden naﬂ›m;
O zaman yükselerek arﬂa de¤er belki baﬂ›m!

Arkadaﬂ! Yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n!
Siper et gövdeni, dursun bu hayas›zca ak›n.
Do¤acakt›r sana vaadetti¤i günler Hak’k›n;
Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Dalgalan sen de ﬂafaklar gibi ey ﬂanl› hilal;
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helal!
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlal.
Hakk›d›r, hür yaﬂam›ﬂ bayra¤›m›n hürriyet;
Hakk›d›r, Hak’ka tapan milletimin istiklal!

www.diyanetvakfi.org.tr
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M

ülkiyeti Türkiye Diyanet
Vakf›na ait Daniﬂment
Camii düzenlenen bir
törenle ibadete aç›ld›.
Törene, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve
Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Keçiören
Kaymakam› Mustafa Güler, Vakf›m›z
Mütevelli Heyeti II. Baﬂkan› Lütfi
ﬁentürk, Ankara ‹l Müftüsü M.Hakk›
Özer, Keçiören Müftüsü Ahmet
Durmuﬂ, Vakf›m›z Genel Müdürü A.
‹hsan Sar›mert, ilçe müftülüleri,
Daniﬂment Camii Dernek yöneticileri
ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.
Daniﬂment
Camii
Derne¤i
taraf›ndan k›sa bir süre içerisinde
inﬂaat› tamamlan cami dualarla
ibadete aç›ld›.

< 10 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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“Camilerimizde;
çocuklar›m›za dinimizin
ayd›nl›k bilgisini vermek;
hem vatan›m›z›n,
hem milletimizin,
hem bayra¤›m›z›n,
hem co¤rafyam›z›n,
hem tarihimizin bilincini
insanlar›m›za kazand›rmak gibi
bir ulvi görevimiz var.”
Prof. Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Türkiye Diyanet Vakf›
Mütevelli Heyeti Baﬂkan›

C

amilerin birleﬂme, buluﬂma ve
kardeﬂlik mekanlar› oldu¤unu
belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan
Prof. Dr. Ali Bardako¤lu Camii inﬂaat›n›n
yap›ld›¤› alanda Türkiye Diyanet Vakf›n›n lojman›n›n bulundu¤unu, buraya cami yap›lmas› yönünde talep geldi¤ini belirterek “Biz Türkiye Diyanet Vakf› olarak ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak
insan›m›z›n, kardeﬂlerimizin din hizmetinin hizmetkar›y›z, bizim görevimiz

www.diyanetvakfi.org.tr

ticaret de¤ildir, bizim görevimiz inﬂaat de¤ildir, bizim
görevimiz insanlara din hizmeti sunmakt›r. Memnuniyetle dedik ve bu güzel insanlar elbirli¤i ve güç birli¤i
yaparak, bu güzel eseri meydana getirdiler.” dedi.
Camileri gönüllü hay›rsever insanlar›n meydana getirdi¤ini belirten Porf. Dr. Ali Bardako¤lu “Zaten camileri
yapan da, yaﬂatan da insan›m›zd›r, halk›m›zd›r, siz de¤erli kardeﬂlerimizdir. Biz, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak
Türkiye Diyanet Vakf› olarak bu din hizmetinin sadece
bir ucundan, hizmet ve dua k›sm›yla tutmaktay›z. Ama
as›l bu camilerimizin sahipleri insanlar›m›zd›r.” dedi.

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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Kardeﬂlik mekanlar› olan camilerde önemli fonksiyonlar›n icra edildi¤ini dile getiren Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu “Bu cami hepimizin camisidir. Yoldan
geçen, uzaktan bakan, yak›nda duran, içinde ibadet
eden etmeyen herkesin ortak mekân›d›r. Burada çocuklar›m›za dinimizin ayd›nl›k bilgisini vermek, hem
vatan›m›z›n, hem milletimizin, hem bayra¤›m›z›n,
hem co¤rafyam›z›n, hem tarihimizin bilincini insanlar›m›za kazand›rmak gibi bir ulvi görevimiz var.”
dedi.
Camiler herkesin iftihar edece¤i mekanlar haline
getirmenin önemli oldu¤una ve camilerin izbe ve
rutubetli mekanlardan kurtar›larak, güzel mekanlara
kavuﬂmas› gerekti¤ine vurgu yapan Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu “Kur’an ‘Allah’›n mescitlerini ancak ve
ancak Allah’›n iyi kullar›, has kullar›, özellikli kullar›
imar eder’ buyuruyor. Mescidi imar etmek, birincisi
böyle güzel bir eseri meydana getirmektir. ‹kincisi, o
bize düﬂüyor, içerisini do¤ru, yerinde, ayd›nl›k din
hizmetiyle ve dini bilgiyle doldurmak demektir.
Onun için, camilerimizin gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›, aç›k
mekanlar olmas›, ayd›nl›k mekanlar olmas› hepimizin arzusudur. Art›k, camilerimizi yer altlar›nda, izbe
ve rutubetli yerlerden kurtar›p hepimizin iftihar edece¤i mekanlar haline getirmeliyiz. Çevre düzeni itibariyle, iç temizli¤i itibariyle, mimarisi, esteti¤i itibariyle ve içerisinde sundu¤umuz din hizmeti itibariyle, söylediklerimiz itibariyle, anlatt›klar›m›z itibariyle
hepimizi buluﬂturan, hepimizin gönlünü açan mekanlar olmal›d›r.” dedi.
Camilerin birer ibadet hane olmas›n›n yan›nda bir
çok fonksiyonun da bulundu¤unu dile getiren Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vak› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, camileri ayn› zamanda birer e¤itim kurumu, bir çok sosyal aktivitenin
gerkçekleﬂtirildi¤i mekan olarak nitelendirdi.
Caminin yap›m›nda eme¤i geçen dernek yöneticilerini de kutlayan Prof. Dr. Ali Bardako¤lu “Dernekte görev alan fedakar arkadaﬂlar›m› tebrik ediyorum. Bu arkadaﬂlar›m›n baﬂar›s› tek baﬂlar›na de¤ildir, siz Keçiörenli kardeﬂlerimledir. Bütün mali kaynaklar› da, ayni
yard›mlar› da siz yapt›n›z. Bat›l›lara bunu izah etmekte
zorlan›yoruz. Türkiye’deki bütün camilerimizi zaten insanlar›m›z›n kendisi yap›yor, kendisi yaﬂat›yor. Zaten
böyle bir talep olmasa, bunlar›n bir kiﬂinin, iki kiﬂinin
gayretiyle olmas› mümkün de¤il. Allah sizlerden raz›
olsun. Allah, bu camide yap›lan ibadetleri kabul eylesin. Eme¤i geçen, dua eden, destek veren, hoﬂ nazarla
bakan herkesten Allah raz› olsun ve Allah bu güzel insanlar›n say›s›n› art›rs›n.” dedi.
< 12 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹

Mustafa GÜLER
Keçiören Kaymakam›

C

aminin, Keçiören’e ve Daniﬂment
mahallesine hay›rl› olmas› temennisinde bulunarak konuﬂmas›na baﬂlayan
Mustafa Güler, böyle büyük bir caminin
16 ay gibi k›sa bir sürede yap›lmas›n›n
önemli oldu¤unu ve caminin yap›m›nda
görev alan insanlar›n çok çal›ﬂarak bu iﬂi
baﬂard›klar› anlam›n› taﬂ›d›¤›n› belirterek
“Ben baﬂta Dernek Baﬂkan›m›z› ve bu
dernekte görev alan bütün arkadaﬂlar›m›z› kutluyorum, tebrik ediyorum, Allah
emeklerinin karﬂ›l›klar›n› kendilerine
versin. Hadisi ﬂeriflerde de zaten ibadethane, cami, mescit yapt›ranlara Peygamber Efendimiz büyük müjdeler veriyor.”
dedi.
Camilerin bir e¤itim alan› oldu¤unu
belirten Mustafa Güler “Cami bir e¤itim
alan›, insanlar›n ibadetlerini yapt›klar›,
Kur’an-› Kerim ö¤rendikleri bir mekân.
‹nsanlar›n bir araya geldikleri, s›kça görüﬂtükleri, küslüklerin giderildi¤i, hoﬂgörü ve sevgi çat›s›n›n oluﬂtu¤u kutsal bir
mekân. Bu mekân› yapanlara gerçekten
teﬂekkür etmek laz›m.” dedi.
Büyük ﬂehirlerde estetik aç›s›ndan
güzel camilerin az oldu¤unu belirten
Mustafa Gürler “Çok say›da yer alt›nda
mescitlerimiz var. Bunlar›n da tabii yer
üstüne ç›karak, bu ﬂekli almas› daha uygun. Bu konuda hem imar planlar›nda
yer ayr›lmas›, hem de hay›rsever vatandaﬂlar›n arsa ba¤›ﬂ› yapmas›yla ancak
mümkün olabiliyor.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Ahmet DURMUﬁ

Orhan KAYA

Keçiören Müftüsü

Daniﬂment Camii Dernek Yöneticilerinden

âbeyi Muazzaman›n bir ﬂubesi mesabesinde olan Daniﬂment Camiinin
aç›l›ﬂ›n› yapmaktan büyük mutluluk duydu¤unu belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan
Keçiören ‹lçe Müftüsü Ahmet Durmuﬂ,
“Camimiz, gerçekten cemaat ruhuna, dinimizin o yücelik ruhuna yak›ﬂ›r ve o
onuru taﬂ›yacak ﬂekilde inﬂa edilmiﬂtir.
Hususiyle Dernek Baﬂkan›m›z›n gayretleriyle bu cami tamamland›. Bugün de,
mübarek Cuma gününde, tekrar Say›n
Baﬂkan›m›z›n huzurlar›nda aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtiriyoruz.” Dedi.
Caminin Keçiören halk›na hay›rl› olmas› temennisinde bulunan Keçiören ‹lçe Müftüsü Ahmet Durmuﬂ, caminin yap›m›nda ayni ve nakdi yard›mda bulunan herkese teﬂekkür ederek, hay›rlar›n›n kabul olmas›n› niyaz etti.

ahallelerinde böyle bir camiye büyük ihtiyaç oldu¤unu, fakat yer bulunamad›¤› için y›llard›r bir aray›ﬂ içinde
olduklar›n› söyleyerek söze baﬂlayan Orhan Kaya, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve
Türkiye Diyanet Vakf›n›n caminin yap›m› için arsa yeri vermesinden dolay› çok
memnun olduklar›n› ve teﬂekkür ettiklerini söyledi.
Cami inﬂaat›n›n 16 ay gibi k›sa bir sürede bitirilerek hizmete açt›klar›n› belirten Orhan Kaya, caminin 1.200 metrekare arsan›n üzerine yap›ld›¤›n›, kapal›
alanda 750 kiﬂinin namaz k›labildi¤ini
söyledi. Caminin ayni yard›mlar›n haricinde 490.000.- TL’ye yap›ld›¤›n› belirten
Orhan Kaya, caminin yap›m›nda ayni ve
nakdi yard›mda bulunan bütün hay›rseverlere teﬂekkür etti.

K

www.diyanetvakfi.org.tr
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D

ini-milli kültürümüzü evrensel alanlara
taﬂ›mak, bir oluﬂum içerisinde bulunan
müﬂterek dünya kültürü içerisinde Türk‹slam varl›¤›n›n en geniﬂ manada temsilini sa¤lamak amac›nda olan Türkiye Diyanet Vakf›, gerçekleﬂtirdi¤i kültürel faaliyetler çerçevesinde, Akl›n Önceli¤i, Vahyin Gereklili¤i konulu bir konferans düzenledi.
Ak›l ve Vahiy konular›n›n derinlemesine iﬂlendi¤i
konferansa konuﬂmac› olarak Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Hülya Alper kat›ld›.
Yo¤un izleyici kitlesinin kat›ld›¤› programa, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›lar› Prof. Dr. Fikret Karaman, Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti II. Baﬂkan› Lütfi ﬁentürk, TDV Yay›n Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. M.Saim
Yeprem, Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert. TDV Kad›n Faaliyetleri Merkezi Müdürü Ayﬂe Sucu da iﬂtirak etti.
< 14 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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Ayﬂe SUCU
TDV Kad›n Faaliyetleri Merkezi Müdürü
rogram›n aç›ﬂ konuﬂmas›n› Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Faaliyetleri Merkezi Müdürü Ayﬂe
Sucu yapt›.
Allah’›n insan dahil bütün varl›klar›
yaratt›ktan sonra baﬂ›boﬂ b›rakmad›¤›n›
belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Ayﬂe
Sucu, Allah’›n gönderdi¤i peygamberler
ve kitaplar ile dünya ve ahiret iliﬂkisini
bir düzene koyan, bir sisteme oturtan
bilgileri ve uyulmas› gereken kurallar›
bildirdi¤ini söyledi.

P

www.diyanetvakfi.org.tr

Gelen vahyin insanl›kla buluﬂmas›, aç›klanmas›n›n
bizzat Peygamber taraf›ndan yap›l›yor olmas› sebebiyle ilk dönem için problem olmad›¤›n› belirten Ayﬂe Sucu “Ancak, Peygamberimizin vefat›n› müteakip vahyin
anlaﬂ›lmas›yla ilgili farkl› yaklaﬂ›mlar, tart›ﬂmalar› da
beraberinde getirmiﬂtir. Burada ortaya ç›kan en önemli husus, ilahi olan metin üzerinde beﬂeri bilincin fark›ndal›klar›n›n farkl›l›¤› söz konusudur. Vahyin insan
için gelmiﬂ olmas›, insanla buluﬂmas›, ilahi bir dinin beﬂeri bilgiye dönüﬂmesiyle ancak mümkün olabiliyor,
yani insan akl› devreye giriyor. Vahyi anlayan, alg›layan oldu¤u andan itibaren ilahi olan›n beﬂeri olanla
birlikteli¤i baﬂl›yor. ‹çinde ilahi mesajlar taﬂ›yan beﬂeri
bilgi haline geliyor.” dedi.
Akl›n ve vahyin önceli¤i konusunda insano¤lunun
yüzy›llard›r tart›ﬂt›¤›n› belirten Ayﬂe Sucu, “Pozitivizm
ve materyalizm gibi ak›mlar, vahyin karﬂ›t› olmak üzere bilimi öne sürmüﬂlerdir. Buna karﬂ›t olarak, akl› devreden tamamen ç›kar›p her ﬂeyi vahiyle anlamak gerekir, vahiy yeterlidir, diyenler de olmuﬂtur. ‹tikadi mezhepleri do¤uran ana problemlerden biri de, yine bu soru olmuﬂtur yani vahiy mi önceliklidir, ak›l m›? Selefilik, Eﬂarilik, Maturidilik ve Mutezile, bu tart›ﬂman›n
farkl› taraflar›n› oluﬂturmaktad›r.” dedi.
Selefilerin vahyi, Mutezile’nin ise akl› öncelikli kabul ettiklerini belirten Sucu, “Ehli sünnet inanc›n› oluﬂturan Maturidi ve Eﬂari ise, ak›l ve vahyi esas alarak orta yolu benimsemiﬂlerdir. ‹slâm dünyas›n›n büyük ço¤unlu¤u ibadet konusunda Hanefi Mezhebine ba¤l›d›rlar, yani ‹mam-› Azam Ebu Hanefi’ye. ‹nançta ise ‹mam
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Maturidi’yi ve ‹mam Eﬂari’yi önder olarak kabul etmiﬂlerdir. Ancak öne ç›kan isim Eﬂari’dir, Maturidi ve görüﬂleri geri planda kalm›ﬂt›r veya geri plana itilmiﬂtir.
Hatta ‹mam Maturidi’nin eserleri uzun y›llar ne yaz›k ki
tercüme dahi edilmemiﬂ, okurlar›n istifadesine sunulmam›ﬂt›r.” dedi.
Mezhep imamlar›m›z olan ‹mam Maturidi ve ‹mam› Azam’›n bütün aç›klamalar›nda akl› öncelediklerini
belirten Ayﬂe Sucu, Ak›l - vahiy iliﬂkisini sistemli bir yap›ya kavuﬂturan kiﬂinin ise ‹mam Maturidi oldu¤unu
ifade ederek, “Mezhepte Maturidi’yi seçmemize ra¤men neden Eﬂarilik toplumda makes bulmuﬂtur? Alimlerimiz neden Eﬂari’nin bak›ﬂ aç›s›n› ye¤lemiﬂlerdir?
Acaba teslimiyetçi, sorgulamayan, akl› devre d›ﬂ› b›rak›n bir inanç sistemi insanlar›n daha m› kolay›na gelmiﬂtir yoksa tam tersi, Eﬂarilik daha m› mant›kl› bulunmuﬂtur? Hepimiz biliriz ki, mükellef olman›n ﬂartlar›n-

Doç.Dr. Hülya ALPER
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Kelam Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi
onuyu ‹mam Maturidi merkezli
anlataca¤›n› belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Doç. Dr. Hülya Alper, ‹mam Maturidi’nin yaklaﬂ›m›n›n akl›n önceli¤ini kabul edip, sonra da vahyin gerekli oldu¤u söylemi üzerine kurulu bir yaklaﬂ›m oldu¤unu söyledi.
‹mam Mansur El Maturidi hakk›nda
k›saca bilgi veren Hülya Alper, “Ebu
Mansur Muhammet bin Muhammet Bin
Mahmut Miladi 852 - 944 y›llar› aras›nda,

K
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dan biri, hatta ilki ak›l sahibi olmakt›r.
“Akl› olmayan›n dini yoktur.” Hemen hemen bütün ö¤retilerimizde bu hadisi ﬂerifi duyars›n›z.” dedi.
Dinin vahiyle ö¤renildi¤ini ama ak›lla
anlaﬂ›ld›¤›n› belirten Ayﬂe Sucu “Yüce kitab›m›zda Allah, kendisinden bahsederken bile anlamam›z için biz eksenli mesajlar vermekte, akl›m›za hitap etmekte
ve akl›n iﬂletilmemesi durumunda karﬂ›laﬂ›lacak olumsuzluklar› önümüze sermektedir.” dedi.
Ayﬂe Sucu konuﬂmas›n sonunda akl›n
önceli¤i ve vahyin gereklili¤i konusunda
yüzlerce soru sorulabilece¤ini belirterek,
Doç. Dr. Hülya Alper’in bu sorulara aç›kl›k getirece¤ini söyledi.

Hicri 238 - 333 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ. Kendi hayat›
hakk›nda hiçbir bilgi yok maalesef, sadece hocalar›n›
biliyoruz. Çocuklar›, yaﬂant›s›, neler yapt› onun hakk›nda bilgiye sahip de¤iliz. Sadece Maveraünnehir Bölgesinde yaﬂad›¤›n›, Semerkant’ta yaﬂad›¤›n›, bu sebeple
kendisine Semerkandi diye de ad verildi¤ini biliyoruz.
Semerkant’›n Maturid kasabas›nda büyüdü¤ü için, bölgesine nispetle kendisine Maturidi denir.” dedi.
Hazret-i Peygamber’den Maturidi dönemine kadar
geçen süreçte, ak›l - vahiy iliﬂkisinin nas›l alg›land›¤›
konusu üzerinde duran Hülya Alper, ‹slâm vahyinin,
Kur’an-› Kerim’in di¤er dinlerde olmayan farkl› bir özelli¤i oldu¤unu belirterek, “Asl›nda Kur’an-› Kerim akl›
harekete geçirmeye çal›ﬂ›yor. ‹lk inen surelerde, güçlü
ve etkileyici bir üslupla vahiy akl› iﬂlevsel hale getirme
çabas› içine giriyor. O zaman ancak ak›lla vahiy aras›ndaki bir iliﬂki söz konusu olabilir. Çünkü, vahiy, ak›l sahibi oldu¤u için insan› muhatap alm›ﬂt›r. Vahiy, insana
inmiﬂtir ama insan›n insanlaﬂmas› da akl›n› kullanmas›yla söz konusudur. Dolay›s›yla akl›n› kullanmayan insana vahiy hitap edemez. Bu sebeple vahiy çeﬂitli üsluplar deneyerek, yani Kur’an de¤iﬂik bir metot takip
ederek çok çarp›c›, güçlü, k›sa kelimelerle, edebiyat
aç›s›ndan yüksek bir edebiyat uygulanarak, insanlar›n
sadece zihinsel dünyalar›na de¤il, duygusal dünyalar›na da hitap ederek bir de¤iﬂimin gerçekleﬂmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›yor. Çünkü önyarg›lar k›r›lmad›ktan sonra,
duygusal de¤iﬂim sa¤lanmad›ktan sonra akl›n fonksiyonlu hale gelmesi söz konusu de¤il.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Kur’an-› Kerim’in ilk inen ayetlerinde
düﬂünme yollar›n›n aç›lmas›n›n da vurguland›¤›n› belirten Alper, “‹lk ayetler, düﬂünmenin yollar›n› aç›yor, düﬂünmenin
önüne ç›kan engelleri kesmeye çal›ﬂ›yor.
Toplumdaki haks›zl›k ve adaletsizliklere
vurgu yap›ld›¤›n› görüyoruz. Kur’an-› Kerim’in Mekki dönemi ayetlerinde çok s›k
vurgulanan bir baﬂka husus: K›yamet ve
ahiret sahneleriyle uyar› var. Kur’an-› Kerim insana kendisi ve gelece¤i hakk›nda
düﬂünmeye yol açacak sorular sorar. Bununla Kur’an’›n yapmak istedi¤i, vahyin
amac›, insan›n duygusal dünyas›na hitap
ederek, onda ciddî bir de¤iﬂimin olmas›n›
tetiklemektir. Böylece akl› kullanman›n
önüne geçen engelleri k›rar, ön yarg› ve
ﬂartlanm›ﬂl›klardan ar›nd›rarak insan› selim
bir ak›lla düﬂünmeye davet eder.” dedi.
Kur’an’›n daha ilk dönemlerden itibaren akl›n fonksiyonel hale gelmesini sa¤l›d›¤›n› belirten Alper, “Kur’an üzerinde
düﬂünmeye davet ediyor. Dolay›s›yla daha ilk dönemden beri, vahiy ilk indi¤i
zaman akl› yok edecek bir ﬂekilde muamele etmiyor, tam tersine onun fonksiyonel hale, iﬂlevsel hale gelip çal›ﬂmas›n›, aktif hale gelmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›yor. Bu anlamda vahiy, akl›n alan›n› yok
etmez, onun üzerinde hükümranl›k kurmaz, aksine akla kendi içinde bir alan
açar diyebiliriz.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Vahyin ilk iniﬂ sürecinden, Hazret-i Osman’›n ﬂehit
edilmesi dönemine kadarki dönemin ak›l - vahiy iliﬂkisi aç›s›ndan sükûnet dönemi oldu¤unu belirten
Doç. Dr. Hülya Alper. “Çünkü Hazret-i Peygamber hayatta oldu¤u zaman, insanlar›n vahiyle ilgili herhangi
bir sorunlar› oldu¤unda Peygamber’e soruyorlard›. Bu
konuda, f›khi konularda zaten Peygamber cevap veriyordu, Kur’an-› Kerim’de ayetler bizzat cevap veriyordu. Bu konuda soru sorma, sorgulama çok fazla olmam›ﬂt›r. Hazret-i Peygamber, vahyi kendisi tefsir ediyor
ve içtihat ediyor. Dolay›s›yla ak›l - vahiy iliﬂkisi aras›nda bir çat›ﬂma, bir problem söz konusu de¤il. Hazret-i Peygamber, içtihat yap›lmas›n› da onayl›yor. Bu
da bizim ilk dönemimiz, ak›ldan yoksun, tamamen
nakle dayal› düﬂünce dönemini temsil etmiyor. Evet,
felsefe yapm›yorlard› ama yine de konular üzerinde
düﬂünüyorlar, fikir üretiyorlar ve hükümler veriyorlar.” dedi.
Daha sonraki dönemde, aklî düﬂünceyi harekete
geçiren pek çok olay meydana geldi¤ini belirten Hülya
Alper “Bir kere iç kar›ﬂ›kl›klar, Cemel ve S›ffin savaﬂlar›, Muaviye’nin iktidar› ele almas› ve Arap tabiyeti gütmesi, ‹slâm topraklar›n›n fetihlerle geniﬂlemesi. Bunun
sonucunda ‹slâm inanç esaslar›n› anlaﬂ›l›r bir biçimde
insanlara anlatma zorunlulu¤u. Yabanc› kültür ve düﬂüncelerin tan›nmas› ve onlarla tart›ﬂmaya gidilmesi.
Farkl› din ve medeniyetlere mensup insanlar›n Müslüman olmas› sonucunda, o sükûnet devrinin kayboldu¤unu görüyoruz, düﬂünce tarihimiz aç›s›ndan bu noktalar önemli. O zaman ne oluyor? Bu sefer insanlar,
pek çok sorular gündeme getiriyor ve bu sorular zihinleri iﬂgal etmeye baﬂl›yor.” dedi.
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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Akli hareket denilen ak›lc› düﬂünce biçiminin, akli
metodun kullan›lmas›n›n Mutezile elinde ortaya ç›kt›¤›n› belirten Hülya Alper. “Mutezile ilk baﬂta ak›lc› metodu kullan›yor. Onun karﬂ›s›nda yer alan ise Selef. Selef
Mutezile’ye karﬂ›, Mutezile de Selef’e karﬂ›. Biz Mutezile karﬂ›tl›¤›n› akla karﬂ›tl›k olarak okursak kendi düﬂünce tarihimizi yanl›ﬂ yorumlar›z diye düﬂünüyorum. Ki
asl›nda bu çok da yap›lan bir ﬂey. O yüzden ben her
ikisi de akla karﬂ› de¤il diyorum. Çünkü, baﬂta da söyledi¤imiz gibi, vahiy zaten akl› kullanmay› emrediyor
ve enteresand›r, akla karﬂ› oldu¤unu, ak›lc› metodu
eleﬂtirdi¤ini söyleyen ‹slâm alimlerinin yapt›klar›na bak›n, hepsinin de yapt›¤› asl›nda akli delil getirmektir.”
dedi.
‹nsanda do¤uﬂtan olan akl›n yeterli olmad›¤›n›, bunun iktisap ya da kazan›lm›ﬂ akla dönüﬂmesi gerekti¤ini ve bunun için de insan›n kendi iradesinin, dahlinin
var olmas› gerekti¤ini belirten Hülya Alper, Maturidi’nin akl› alemin bir parças› olarak gördü¤ünü söyleyerek “Maturidi; ‘Ak›l, birleﬂebilenleri bir araya getiren
ve ayr›lmas› gerekenleri de ay›rabilme yetene¤ine sahiptir.’ der. Maturidi’nin bir baﬂka yaklaﬂ›m› ki ‹slâm
düﬂüncesinde bu çok kullan›l›r, Kur’an-› Kerim’de de
bu böyledir: Kalp ak›l ve anlay›ﬂ olarak ifade ediliyor.
Asl›nda Maturidi’nin akl› kendisiyle diye nitelikleriyle,
fonksiyonlar›yla tan›mlamas›, tam da Kur’an-› Kerim’in
felsefesiyle bire bir uyum arz eder. ﬁöyle ki, Kur’an-›
Kerim, hep söyleriz, akl›, düﬂünmeyi emreder. 49 ayette “akletmek” fiili geçiyor ama ak›l kelimesi Kur’an’da
geçmez, isim olarak “ak›l” Kur’an’da yer almaz. Öyleyse, Kur’an’›n bahsetti¤i akl›n olmas› yeterli de¤il, yani
garize olarak insanda akl›n olmas› yeterli de¤il. Onun
fonksiyonel hale geçmesi laz›m. O yüzden Kur’an,
fonksiyonel hale geçmeyen akl› “akletmezler” olarak
nitelendirir. Bu, ak›llar›ndan faydalanmazlar demektir.”
dedi.
Kur’an aç›s›ndan önemli olan›n ak›l sahibi olmak
de¤il, akl› kullanmak ve fonksiyonel hale getirmek oldu¤unu söyleyen Hülya Alper “Kur’an-› Kerim’de akl›
kullanmamak cehenneme gitme sebebi olarak nitelendirilir. Bu sebeple Maturidi de ‘Ak›l yemek içmek için
var edilmemiﬂtir, ak›l k›yas ve nazar için var.’demiﬂtir.
Maturidi’nin yaklaﬂ›m› burada gerçekten ak›lc› bir yaklaﬂ›m. Ak›l, metafizik alanda söz sahibidir, as›l alan›
budur. O yüzden ‹slâm düﬂüncesinde ak›l imana karﬂ›
de¤ildir, tam tersi ak›l iman› götürür zaten. Ak›l, Allah’›n varl›¤›n›n bilgisine ulaﬂabilir, hatta ulaﬂmakla da
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sorumludur. Bu sebeple yani bizim Mezhep imam›m›z olarak kabul etti¤imiz
Maturidiye göre Allah’a ﬂirk koﬂmak, Allah’› tan›mamak, ak›l aç›s›ndan haramd›r.” dedi.
Akl›n tek baﬂ›na, bu evreni yaratan
bir Tanr› oldu¤u fikrine ve O’na kulluk
etmesi gerekti¤ine ulaﬂabilece¤ini ve Rab
olarak da tan›ya bilece¤ini, akl›n bunun
için yeterli olaca¤›n› belirten Hülya Alper, kulluk bilincini ve hukuku vahyin
getirdi¤ini, akl›n tek baﬂ›na bunlar› bilemeyece¤ini söyleyerek “Vahiy, iﬂte o
kullu¤u nas›l yapaca¤›m›z bilgisini getirir, hukuku getirir. Ak›l bunu kendi baﬂ›na bilemez. Bu sebepledir ki, ‹mam Maturidi aç›s›ndan taklidi iman pek de makbul de¤ildir. Annesi babas› Müslüman olmuﬂ, Müslüman olarak yaﬂayan insan,
araﬂt›rmadan, ak›l yürütmeden yaﬂayan
insan›n dini durumu pek de hoﬂ de¤ildir
Maturidi’ye göre. Ak›l da Allah taraf›ndan
verilmiﬂ bir ﬂey oldu¤u için, vahiyden
önce ak›l vermiﬂ. O sebeple Allah’› bilmekle sorumlu ama hukuku bilemeyece¤i için sorumlu de¤il. ‹ﬂte bu noktada,
akl›n önceli¤i diyoruz. Akl›n önceli¤inin
zaruri bir ﬂekilde ortaya ç›kt›¤›n› söylüyorum ben. Ak›l öncedir, sonra vahiy gelir. Ama bu ﬂu demek de¤ildir: Ak›lla birbirine z›t… Bu ﬂekilde bir alg›lama yok.
Aksine, ak›l da Allah vergisidir. Tekrar
ediyorum bu cümleleri, bunlar asl›nda
çok temel prensipler. O yüzden, hakikati bulma noktas›nda farkl› alternatiflerden birini seçmekte bizim akl›n d›ﬂ›nda
hangi kriterimiz olabilir? O zaman akl›n
d›ﬂ›nda bir kriterimiz yok. Akl› öncelemek zorunday›z ve bu ayn› zamanda
sosyolojik bir realitedir. Yoksa herkes,
tamam benim daha çok tebam var, benimki hak diyebilir veya benim liderim
daha zengin, benimki hak diyebilir. Benimki daha yak›ﬂ›kl› diyebilir. Bunlar kriter olabilir mi, olamaz. O zaman akl› kriter almak zorundas›n›z. Ama akl›n önce
olmuﬂ olmas›, vahyin de¤erini düﬂürmek
www.diyanetvakfi.org.tr

anlam›nda da anlaﬂ›lmaz. Zaten bunlar
birbirine z›t ﬂeyler de¤il, her ikisi de Allah’tan gelen iﬂaretler, Allah’›n bize kendisini bilmemiz için gönderdi¤i lütuflar
ﬂeklinde de¤erlendirilebilir.” dedi.
Vahyin gereklili¤i konusu üzerinde
duran Doç. Dr. Hülya Alper “Peki, vahyin gereklili¤i neden? Bir kere, her ﬂeyden önce ak›l Tanr›’y› bildikten sonra
kendisine varl›k veren bir Tanr›’ya ﬂükretmenin gereklili¤ini de bilir. Ak›l aç›s›ndan bu noktada sorun yok. Ama nas›l
ﬂükredece¤ini bilemez. ‹ﬂte burada vahye ihtiyaç var. Biz, ibadetleri nas›l yapaca¤›m›z› vahiyden ö¤reniyoruz. Kendisine vahiy ulaﬂmam›ﬂ insan, de¤ersiz insan
de¤il, belki Allah kat›nda çok yüce bir
mertebeye iletilebilir. Ama vahiy geldi¤i
zaman, iﬂin kolay› olmuﬂ oluyor. O yüzden vahiy bir lütuftur. O yüzden ‹slâm
alimlerinin hepsi, Mutezilesi, Maturidisi,
Eﬂarisi hepsi vahyin bir lütuf oldu¤u
noktas›nda müttefikler, hepsi ayn› ﬂeyi
söylüyorlar.” dedi.
Vahyin insanlar aras› iliﬂkileri düzenledi¤ini belirten Hülya Alper “Ak›l,
evet Allah’›n varl›¤›na ulaﬂ›r ama nas›l
bir Allah? Allah’›n s›fatlar› nedir, hangi
niteliklere sahip? Bu konuda vahiyle
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bilgilendiriliyor. Daha da önemlisi, insanlar aras›ndaki iliﬂkileri düzenler vahiy. Vahyin bu noktadaki rehberli¤i bazen ihmal ediliyor, yani vahiy sanki sadece
ibadetleri düzenlemek için gelmiﬂ ﬂeklinde alg›lan›yor. Halbuki vahiy, tam tersi, sosyal hayat›, insanlar
aras›ndaki iliﬂkileri düzenlemek için gelmiﬂtir. Bu
noktada niçin ak›l yeterli de¤ildir derseniz, çünkü akl›n yan›nda insan›n do¤as› da var, tabiat› da var. O
sebeple vahiy insan›n do¤as›n›n akl› yan›ltmas›na engel olur.” dedi.
Doç. Dr. Hülya Alper konuﬂmas›n›n sununda, ak›l
ve vahiy aras›ndaki iliﬂkinin çat›ﬂma iliﬂkisi olmad›¤›n›
ve tam tersi ak›ldan vahye vahiyden akla giden döngüsel bir iliﬂki oldu¤unu belirterek “Ak›l, vahyin vahiy oldu¤unu belirliyor. Ayn› zamanda vahiy akl› çal›ﬂt›r›yor,
akl›n fonksiyonel olmas›na yard›m ediyor, onun vahiy
oldu¤unu tan›yan ak›l da, vahyin içine girdikten sonra
yeniden at›l yani iﬂlevsiz hale gelmiyor, vahyin nas›l
anlaﬂ›laca¤› konusunda, nas›l yorumlanaca¤› konusunda yeniden iﬂlev görüyor. Dolay›s›yla ak›ldan vahye,
vahiyden akla giden bir döngüsel süreç var. Aralar›nda
hiçbir zaman çat›ﬂma yok. Dolay›s›yla imana ermekte
de, imanda da ak›l fonksiyonu var. ‹man, inanç dedi¤imiz ﬂey akl›n bitti¤i yerde baﬂlamaz. Tam tersi, iman›n
içinde akl›n yeri vard›r. Ak›l, kiﬂiyi imana götüren bir
sebeptir. Son olarak ﬂunu söyleyeyim: Dünya ve ahiret
kurtuluﬂu için, ak›l ve vahiy birlikteli¤i ﬂart. Dolay›s›yla, kurtuluﬂ için hem vahye uymak, hem de akl› kullanmak ﬂart.” dedi.
TDV
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iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Vakf›m›z›n
davetlisi olarak ülkemize gelen; Rusya
Federasyonu Merkezi Dini ‹daresi Baﬂkan›
Talat Tacettin ve Yard›mc›s› (Çuvaﬂistan Müftüsü)
Albir Krganov, R›nat Raev, Cafer Bikmayev, Vakhtang
Ag›shev, ‹stanbul Temsilcisi Cafer Sad›k Özlevent ile
Vakf›m›zda yemekli bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vakf›m›z Mütevelli Heyeti
II. Baﬂkan› Lütfi ﬁentürk, Vakf›m›z Mütevelli Heyeti
Üyesi Ahmet Zeki Elturan ve Vakf›m›z Genel Müdürü
A. ‹hsan Sar›mert’in kat›ld›¤› toplant›da, Rusya Federasyonu ve Türkiye aras›nda dini alanda gerçekleﬂtirilecek konular görüﬂüldü.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu kendilerini Türkiye’de görmekten büyük memnuniyet duydu¤unu ifa< 20 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹

de ederek, “Dostlar›m›z sa¤ olsunlar,
nezaket buyurdular, kabul buyurdular,
ziyaret ettiler. Bu ziyaret, eskiden beri,
devam eden dostlu¤umuzun, iﬂ birli¤imizin yeni bir safhaya gelmesi ve daha
güçlü bir ﬂekilde ileriye do¤ru devam
etmesi manas›n› taﬂ›yor. Karﬂ›l›kl› ziyaretleri, mübadeleleri, fikir al›ﬂveriﬂini ve
destekleri art›ral›m. T‹KA, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf› elbirli¤iyle taﬂ üzerine taﬂ koyabilirsek
Rabbimize hamdederiz.” dedi.
Bugünden itibaren bir protokolü
baﬂlatt›klar›n› belirten Prof. Dr. Ali Bardako¤lu “De¤erli dostlar›m›z, protokolümüzün muhtevas›, merkezi dini idare
ile Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› aras›nda din
görevlilerinin e¤itimi, üniversite mezunlar›n›n Türkiye’de yüksek lisans, doktora
www.diyanetvakfi.org.tr

yapmas›, çocuklar›m›z›n okutulmas›,
yay›n konusunda iﬂbirli¤i yapmak, hac
ve umre konusunda iﬂbirli¤i yapmak,
cami ve mescitlerin inﬂas›, ibadete haz›r
hale getirilmesi, yani din hizmetleri alan›nda akl›m›za ne geliyorsa, din hizmetleri ve din e¤itimi alan›nda, ellerimizi, dualar›m›z›, gönüllerimizi birleﬂtirmek.” dedi.
Ufa’daki üniversite ile ‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi aras›nda iﬂbirli¤ini art›rman›n gerekti¤ini belirten Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu “Sadece ilahiyat ve din alan›nda de¤il, di¤er alanlarda da e¤itim
faaliyetlerine destek veririz, yeter ki elimizdeki imkanlar› birleﬂtirelim.” dedi.
Dini din olarak alg›lad›klar›n›, hoﬂgörü ve tolerans› esas ald›klar›n› ifade
eden Prof. Dr. Ali Bardako¤lu “Tabiî,
her iki ülkede din - devlet iﬂleri ayr›. Radikal ak›mlara karﬂ›y›z. Din ad›na, siyasete, ticarete karﬂ›y›z. Dini din olarak
anl›yoruz, din olarak yap›yoruz. Hoﬂgörüyü, tolerans› esas al›yoruz, din özgürlüklerini esas al›yoruz. Kimsenin dinine,
diyanetine, dindarl›¤›na kar›ﬂm›yoruz.
Böyle olunca da bu ortak zemin bizim
protokolümüzün bir bak›ma dibacesini
oluﬂturuyor. ‹nﬂallah bu zemin üzerinde
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güzel meyveler veren bir s›k› iﬂbirli¤ini daha da güçlendiririz.” dedi.
Rusya Federasyonu Merkezi Dini ‹daresi Baﬂkan›
Talat Tacettin de y›llardan beri Türkiye’yi ve buradaki insanlar› görmeye niyetlerinin oldu¤unu belirterek,
bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyduklar›n› ifade etti.
Türkiye’de dini yaﬂant›n›n güzel oldu¤unu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n çok güzel ve baﬂar›l› hizmetlerinin bulundu¤unu, Orta Asya’da Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n çok güzel hizmetler gerçekleﬂtirdi¤ini ifade
ederek, iﬂbirli¤inin devam etmesi gerekti¤ini belirtti.
Mescitlerin say›s›n›n artt›¤›n›, Sibirya ve Ural Da¤lar›nda ö¤retmen olarak hizmet eden yi¤itlerin ç›kt›¤›n› belirten Talat Tacettin “Bizim de dile¤imiz, Allah’›n
dinine hizmet. Bu iﬂimizden Allah da raz› olur inﬂallah, kullar› da raz› olur.” dedi.
TDV
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azakistan’›n Astana ﬂehrinden Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n bir benzerini kurmak üzere ülkemize
gelen Smagulov Marat ve beraberindeki heyet,
Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert’i ziyaret ederek, Türkiye Diyanet Vakf›n›n kuruluﬂ amac›, tüzü¤ü ve
faaliyetleri hakk›nda bilgi ald›.
Kazakistan heyeti onuruna Vakf›m›z Genel Merkezinde bir yemek verildi. Yeme¤e Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof.Dr. M. ﬁevki Ayd›n, Vakf›m›z Mütevelli
Heyeti II. Baﬂkan› Lütfi ﬁentürk ve Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert iﬂtirak etti.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› Prof.Dr. M. ﬁevki
Ayd›n heyeti Türkiye’de görmekten duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak dinî alanda her türlü iﬂbirli¤ine aç›k olduklar›n› söyledi.
Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti II. Baﬂkan›
Lütfi ﬁentürk’de söz konusu heyetin Kazakistan’da Türkiye Diyanet Vakf›’na benzer bir Vak›f kurma çal›ﬂmalar›n›n çok anlaml› oldu¤unu dile getirerek, Türkiye Diyanet Vakf›’n›n bir benzerinin Kazakistan’da da olmas›n›n heyecan verici oldu¤unu kaydetti.
Uzun süredir Türkiye Diyanet Vakf›’n›n faaliyetlerini yak›ndan takip ettiklerini belirten Smagulov Marat, Vakf›n kurdu¤u sistemin mükemmel oldu¤unu,
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sa¤l›ktan, kültüre, ilim faaliyetlerinden,
e¤itim alan›ndaki faaliyetlere kadar gerçekleﬂtirdi¤i hizmetlerin çok önemli oldu¤unu ve bir sivil toplum kuruluﬂunun
bu kadar geniﬂ alanda hizmet üretmesinin ve baﬂar›y› yakalamas›n›n büyük bir
olay oldu¤unu belirterek, “Biz de Kazakistan’da Türkiye Diyanet Vakf›’na benzer bir vak›f kurmay› düﬂünüyoruz.
Özellikle Türkiye Diyanet Vakf›n› yerinde inceleyerek, gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetleri nas›l belirlediklerini, bu kadar geniﬂ
alanda baﬂar›y› nas›l elde ettiklerini görmek istedik. Bu konuda bizlere rehberlik ederek, bizim de benzeri bir vakf›
kurmam›za yard›mc› olursan›z seveniriz.” dedi.
Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert de kendilerini Türkiye’de görmekten mutluluk duyduklar›n› ifade
ederek, Türkiye Diyanet Vakf›’n›n bir
benzerinin Kazakistan’da kurulacak olmas›n›n heyecan verici oldu¤unu belirtti. A. ‹hsan Sar›mert, Türkiye Diyanet
www.diyanetvakfi.org.tr

Vakf›n›n kuruluﬂ amac›n› belirterek
“Vakf›n gayesi; Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›nca yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda yürütülecek hizmetlerin süratli ve etkin bir ﬂekilde yürütülmesine, ‹slam dininin gerçek hüviyeti ile araﬂt›r›lmas›na ve tan›t›lmas›na, toplumun din konusunda ayd›nlat›lmas›na yard›mc› ve destek olmak; gereken yerlerde cami ve Kur’an
kurslar› inﬂa edip donatmak, sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n desteklenmesine, yurt içinde ve yurt d›ﬂ›ndaki vatandaﬂ, soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›z›n sa¤l›k, kültür ve dini e¤itim seviyesinin geliﬂtirilmesine katk›da bulunmak, Vakfa
yap›lacak her türlü ayni veya nakdi ba¤›ﬂlar›n, zekat, fitre gibi yard›mlar›n, giyecek, g›da, araç-gereç vb. ihtiyaç maddelerinin, ﬂartlar›na uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamakt›r.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kuruluﬂ
amac›n›n gere¤i olarak Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› hizmetlerine önemli ölçüde
destek sa¤lad›¤›n› belirten A. ‹hsan Sar›mert “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n genel bütçeden karﬂ›lanamayan ihtiyaçlar› Türkiye Diyanet Vakf›nca imkanlar
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ölçüsünde karﬂ›lanmaktad›r. Vakf›m›z, Genel Merkez ve 930 ﬂubesi ile Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Merkezi ile bütün müftülüklerin, hizmet binas›, büro
mefruﬂat›, demirbaﬂ, araç, k›rtasiye vb. hizmete yönelik tüm ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama yönünde hizmet
üretmektedir.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n sa¤l›k, e¤itim, kültür ve
sosyal alanda gerçekleﬂtirdi¤i hizmetleri anlatan A. ‹hsan Sar›mert. Kazakistan’da kurulmas› düﬂünülen Vak›f için rehberlik yapmaya ve gereken deste¤i vermeye haz›r olduklar›n› kaydetti.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n yurt d›ﬂ›na yönelik gerçekleﬂtirdi¤i hizmetler hakk›nda da bilgi veren A. ‹hsan
Sar›mert, Vakf›m›z›n özellikle Türk Cumhuriyetlerinde
dinî ve e¤itim alan›nda çok önemli faaliyetlere imza att›¤›n› söyledi. Özellikle e¤itim alan›nda önemli mesafeler katetti¤ini belirten A. ‹hsan Sar›mert “bugün Türk
Cumhuriyetlerinde açt›¤›m›z okullardan ö¤rencilerin
mezun oldu¤unu görmek ve bu ö¤rencilerin ülkelerinde hizmete talip olmalar› bizlere büyük bir sevinç ve
huzur vermektedir. Bu hizmetleri gerçekleﬂtiren gönüllü bir kuruluﬂ olan Türkiye Diyanet Vakf›’n›n bir mensubu olmak bizler için ayr› bir gurur kayna¤›d›r. Bu
Vakf›n bir benzerini Kazakistan’da kurma çal›ﬂman›z
bu anlamda çok önemlidir.” dedi.
Smagulov Marat, iﬂbirli¤inin heyecan verici ve sevindirici oldu¤unu belirterek, ﬂimdiden gösterecekleri
her türlü yard›m için teﬂekkür etti.
TDV
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iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›'nca Türkiye'de hizmetiçi e¤itim seminerine al›nacak Kosova ‹slam
Birli¤i personeli 30 kursiyer ile e¤itim seminerinin aç›l›ﬂ›nda bulunmak üzere bir hafta süreyle ülkemize gelen Kosova ‹slam Birli¤i Baﬂkan› Naim TERNAVA ve Baﬂkan Yard›mc›s› Eyüp RAMADAN‹ ile beraberinde bulunan üç kiﬂilik heyet Vakf›m›z› ziyaret etti.
Vakf›m›z toplant› salonunda misafirleri a¤›rlayan
Vakf›m›z Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert, kendilerini
ülkemizde görmekten duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, Kosoval› Müslümanlarla çok güçlü tarihi bir ba¤›m›z›n oldu¤unu söyledi.
Tarih süreci içerisinde bu ba¤lar›n kopar›lmas› yönünde yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuç vermedi¤ini, gönül
ba¤›n›n devam etti¤ini ifade eden A. ‹hsan Sar›mert,
“Y›llard›r var olan gönül ba¤lar›m›z› bundan sonra daha güçlendirece¤imize inan›yorum.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n kuruluﬂ ve çal›ﬂmalar›
hakk›nda bilgi veren A.ihsan Sar›mert, Vakf›n 1975 y›l›nda çok cüzi bir sermaye ile kuruldu¤unu, ancak 34
y›l içerisinde Türkiye'nin önemli vak›flar›ndan biri haline geldi¤ini kaydetti.
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Türkiye Diyanet Vakf›n›n e¤itimden,
sosyal, kültürel, dini, ilmi ve sa¤l›k alan›nda önemli hizmetlere imza att›¤›n› belirten Sar›mert, bu hizmetlerin yurt içinde ve
yurt d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirildi¤ini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n e¤itim alan›nda gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetleri anlatan
A. ‹hsan Sar›mert, e¤itimin önemine de¤inerek “E¤itimin, bir milletin gelece¤i aç›s›ndan ne derecede önemli oldu¤u art›k
herkesçe bilinmektedir. Bununla beraber;
bütün insanlara yeterli e¤itimin verilmesi,
e¤itimde verimlili¤in sa¤lanmas›, geliﬂen
dünya ﬂartlar›na uygun nesiller yetiﬂtirmeye elveriﬂli modellerin hayata geçirilmesi
günümüz toplumlar›n›n halâ en önemli
problemini teﬂkil etmektedir. Bu problemin çözümünü ise sadece devletten beklemek büyük bir hata olur. Gönüllü kuruluﬂlar›n, sivil toplum örgütlerinin özellikle
e¤itim alan›nda devletin yan›nda olmas›
ve destek sa¤lamas› gelece¤imiz aç›s›ndan
www.diyanetvakfi.org.tr

büyük önem arz etmektedir. Bunun idrakinde olan Türkiye Diyanet Vakf›, gelece¤imizin ayd›nl›k olmas›, yetiﬂen nesillerin
ülkemizi modern ülkeler seviyesine ulaﬂt›rmas› düﬂüncesiyle imkanlar› ölçüsünde
e¤itim alan›nda önemli mesafeler kat etmiﬂtir.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n önemli faaliyetlerinden birinin de ‹slam Ansiklopedisi oldu¤unu belirten A. ‹hsan Sar›mert, “Türk - ‹slam kültürünü korumak,
geliﬂtirmek ve gelecek nesillere aktarmak amac›yla Vakf›m›z taraf›ndan te'lif
bir ansiklopedi haz›rlanarak yay›mlanmas›na karar verilmiﬂ ve 1983 y›l›nda
TDV ‹slam Ansiklopedisi çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Çok büyük bir kaynak, emek,
dikkat ve ilmî hassasiyetle haz›rlanan bu
eser, ‹slâm dünyas›nda haz›rlanan ilk
te'lif ‹slâm Ansiklopedisidir. 40 ciltte tamamlanmas› planlanan ve ilk cildi 1988
y›l›nda neﬂredilen TDV ‹slam Ansiklopedisi tamamen telif bir eser olup, ‹slâmî
ilimler, ‹slâm ülkelerinin tarihi, co¤rafyas›, kültür ve medeniyeti gibi alanlar› kapsayan madde dizisi orijinaldir. ‹lgili ilim
kurullar› taraf›ndan yaklaﬂ›k 500 temel
kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.441 maddeden oluﬂmakta, baz›
maddelerin farkl› ilim dallar›nca yaz›lan
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alt bölümleri de eklenince rakam 16.915'e ulaﬂmaktad›r. At›f maddelerinin say›s› ise 6539'dur. 35. cildi yay›mlanan ve k›rk ciltte tamamlanmas› planlanan ansiklopedimize ﬂimdiye kadar bir k›sm› yurt d›ﬂ›ndan olmak üzere, konusunda uzman 2000'i aﬂk›n yazar madde kaleme alm›ﬂt›r.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n sosyal alanda da önemli
hizmetler gerçekleﬂtirdi¤ini ifade eden A. ‹hsan Sar›mert “Vakf›m›z›n aslî hizmet alanlar›ndan biri de fakir
ve muhtaç vatandaﬂlara yard›m elini uzatmakt›r. Bu
hizmetimiz, hem kuruluﬂ gayelerimizden biri olarak
Vak›f senedimizde zikredilmesi, hem de Vakf›m›za ba¤›ﬂta bulunan hay›rsever Vatandaﬂlar›m›z›n hususi arzular›na uygun düﬂmesi itibariyle aslî faaliyet ve vazifelerimizin baﬂ›nda yer almaktad›r.
‹htiyaç sahibi vatandaﬂlar›m›z›n bizzat müracaatlar›
halinde ve Ramazan ay›, Kurban Bayram› ve Kutlu Do¤um Haftas› gibi özel gün, hafta ve aylarda düzenlenen
kampanyalar vesilesiyle yap›lan yard›mlar s›n›rl› da olsa bir ihtiyaca cevap vermektedir.
Sosyal yard›m konusunda önemli hizmetler icra
eden Türkiye Diyanet Vakf›, zekat-fitre vb. dini amaçl›
yard›mlar› gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaﬂt›rmaktad›r.
Vatandaﬂlar›m›z›n bu amaçla yapt›¤› ba¤›ﬂlar yurt içinde ve yurt d›ﬂ›ndaki yoksullara ve felaketzedelere ayni
ve nakdi yard›m olarak verilmektedir.” dedi.
Görsel bir sunu ile Türkiye Diyanet Vakf›n›n
kuruldu¤u tarihten bu yana gerçekleﬂtirdi¤i hizmetleri
misafir heyete anlatan A. ‹hsan Sar›mert, heyetin
sorular›n› da cevaplad›.
TDV
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ahtiyar Vahapzede, 16 A¤ustos 1925 y›l›nda,
Azerbaycan’›n da¤l›k yerlerinden biri olan eski ve köklü bir tarihe sahip ﬁeki ﬂehrinin “Yuhar› Baﬂ” mahallesindeki tek gözlü ber evde dünyaya gelmiﬂtir. Çocuklu¤unun ilk dokuz y›l› da bu ﬂehirde, bu mahallede geçmiﬂtir.
Dokuz yaﬂ›nda iken (1934) do¤ma ata ve anas›ndan
ayr›l›p Mahmut A¤a ve Gülizar anas›yla Bakü’ye göç etmiﬂtir. Bütün resmi kaynaklarda ve senetlerde babas›n›n
ad› Mahmud, anas›n›n ad› ise Gülzar olarak geçer. As›l babas›n›n ad› Zekeriyye, anas›n›n ad› ise Han›m’d›r.
1942 y›l›nda orta mektebi bitiren Bahtiyar Vahabzade,
annesinin iste¤i üzerine hekim olmak için T›p Entitüsünün “Müalice Fakiltesi” ne müracaat eder. Daha sonra ailesinden habersiz üniversitenin filologiye fakültesine müracaat eder. Burada okudu¤unu ancak 1943 y›l›nda ailesine söyler. 1947 y›l›nda üniversiteyi bitirir. Ayn› y›l yüksek lisansa kabul olunur. 1951 y›l›nda “Samed Vurgun’un
Lirikas›” konusunda yapt›¤› incelemeyle namzetlik derecini al›r. 1964’te de “Samed Vurgun’un Yarat›c›l›k Yolu”
konusuyla doktorluk tezini haz›rlar, müdafaas›n› verir.
1950 y›l›nda Azerbaycan Devlet Üniversitesinde muallim
doçent olur.
Bahtiyar Vahapzede, 1950 y›l›nda, anne ve babas›n›n
tavsiyesiyle eﬂi Dilare Han›mla evlenir ve üç çocu¤u olur.
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1980 y›l›nda Azerbaycan ‹limler Akademisi üyeli¤ine seçilen Vahabzade, 2001 y›l›nda emekli olana kadar üniversite de ders
vermiﬂtir.
Vahabzade, 1960’larda baﬂlayan özgürlük hareketlerinin öncülerindendir. Bu konuda kaleme ald›¤› 1959 tarihli Gülistan
isimli ﬂiirinde, ikiye bölünen (‹ran ve Rusya) Azeri halk›n›n yaﬂad›¤› felaketleri anlatm›ﬂt›r. Ad› geçen eserinden dolay› 1962 y›l›nda milliyetçi damgas› vurulan ﬂair, 2 y›ll›¤›na üniversitede ki görevinden de uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu olumsuzluklara ve Sovyet rejiminin bask›lar›na ra¤men özgürlük mücadelesinden hiç y›lmam›ﬂt›r. Azeri halk›n›n
s›k›nt›lar›n› konu etti¤i pek çok eserini yurt
d›ﬂ›na kaç›rarak yay›nlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Eserlerinde Azeri Türkçesi’ni en temiz
ﬂekilde kullanmaya özen gösteren ve halk›n›n duygular›na tercüman olan Vahabzade,
Azerbaycan’da Halk ﬁairi ad›yla an›l›r. 1995
y›l›nda Azeri özgürlük mücadelesindeki
hizmetlerinden dolay› ‹stiklal niﬂan› ile
ödüllendirilmiﬂtir. Ülkesinin özgürlük simgelerinden biridir. Vahabzade 1980-2000
www.diyanetvakfi.org.tr

y›llar› aras›nda 5 defa milletvekili seçilmiﬂtir. 13 ﬁubat 2009 tarihinde Azerbaycan’›n
baﬂkenti Bakü’deki evinde vefat etti. Bahtiyar Vahapzade’nin cenazesi, uzun y›llar
ders verdi¤i Bakü Devlet Üniversitesinin
salonunda düzenlenen törenden sonra tan›nm›ﬂ ﬂair; edebiyatç›, bilim ve siyaset
adamlar›n›n mezarlar›n›n bulundu¤u Fahri
H›yaban’da topra¤a verildi.
Eserleri
Bahtiyar Vahabzade, 40’› aﬂk›n ﬂiir kitab›,
11 ilmi eser, 2 monografi, çeﬂitli piyesler ve
yüzlerce makale yay›nlam›ﬂt›r. Eserlerinde
genellikle özgürlük, yurt sevgisi, din gibi
temalar› iﬂlemiﬂtir.
Özelliklerinden Baz›lar›
• Kendisinin nas›l ise öyle görülmesini
isteyen Bahtiyar Vahapzede, yaln›z gözle
görülen “ben” den de¤il gözle görülmeyen
“ben” den tan›nmas› gerekti¤ini söyler. O,
iç alemi ve his dünyas›yla de¤erlendirilmesini ister. Bir tek “ben” in içinde bir çok
“ben” in varl›¤›ndan söz eden Bahtiyar Vabapzade’nin kendiyle ilgili tan›mlamalar›
çok çeﬂitlidir: “Do¤an bir seherin selam›y›m”, “Ben sadece ben de¤ilim, yok, herkesim!”, “Dünyadan gidenin günü hasreti,
dünyaya gelenin inam›y›m”, “Yorulmaz,
dinlenmek istemez çelik ve demirim.”,
“Yüzlerce p›nar›n çeﬂmenin billur gözüyüm.”, “Binlerce gecenin geç aç›lan gündüzüyüm” ﬂeklinde tan›mlamalar› vard›r.
• Zaman zaman kendinden yak›nan Bahtiyar Vahapzede, baﬂkalar›n›n hatalar›n› ba¤›ﬂlar, anlay›ﬂla karﬂ›lar. Dinçlik ve rahatl›k
onun düﬂman›d›r. Bu yüzden ne gönlü ne
can› rahat eder.
• Bahtiyar Vahabzade, insan ne için yaﬂamal›, hayat›n manas› nedir, yaﬂamaktaki
maksat, gaye nedir, niçin çal›ﬂmal› sorular›n› çokça düﬂünüp kafa yormuﬂtur.
• Hayata mana kazand›ran, insan› insan yapan, Vahapzade’yi kendine köle eden, yolunda ölümü göze ald›ran, hayat› da ölümü
de güzelleﬂtiren akidesinin kayna¤›nda “vatan, millet, bayrak” gibi mukaddesler vard›r.
• Mesleksiz insan› yelkensiz gemiye benzeten Bahtiyar Vahapzade, “Mukaddes akiwww.diyanetvakfi.org.tr

de, büyük meslek” sahibi olanlar›n ömrünün f›rt›nalarla
geçti¤ini söyler.
• Onun akidesi her zaman büyük harfle yazd›¤› “vatan”,
“Tanr›, hag” olarak tarif etti¤i “azatl›k” t›r. “el, halk sevgisi” dir.
• Bahtiyar Vahapzade, kuvvetini ana topraktan, vatan
topra¤›ndan al›r; yürekle yaﬂad›¤› gibi yürükle de ölece¤i
inanc›ndad›r. Onun gücünün de saadetinin de kayna¤› vatan› ve milletidir. Yine de zaman zaman bu vatana, bu halka lay›k olamama endiﬂesini taﬂ›r.
• Ona göre “‹nanç, iman, aﬂk, akide” her vakit en a¤›r salahlara galip gelebilir. Bütün zaferlerin ad› da “inamd›r,
imand›r, meslektir”
• ‹nsan tabiat›na Yunusça bir bak›ﬂ içindedir Bahtiyar Vahapzade ve yarat›l›ﬂ hikmetlerinin fark›ndad›r. Hayat›n hemen yan› baﬂ›nda da ölümü hat›rlamadan edemez. “Ölüm
yer yüzende ebedi olan hayat›n yenileﬂmesidir” ona göre.
• Vahapzadeye göre hayat›n manas›n› yaln›z ve yaln›z sevenler, bir ﬂeylerin vurgunu, delisi olanlar anlar. Böyle insanlar, sürünerek yaﬂamay› as›l yaﬂamaktan ay›rabilir.
• Bahtiyar Vahapzade ﬂairli¤ine sebep olarak “halk›na
vurgunlu¤u”nu gösterir. Yüre¤inden aﬂ›p taﬂan, çaprazlaﬂan duygular›n›, beynini kemiren fikirlerini anlatmakta
seçti¤i ﬂiir yoluyla vatan›n›n ve halk›n›n “a¤r›-ac›lar›n›”
ﬂahsi “a¤r›-ac›lar›” gibi kendi kalbinde yaﬂat›r; sonra söz
incilerini dizer.
• Vahapzade için, sanat ve hakikat yanyanad›r. O, yazd›klar›yla hakikatleri dile getirmeye çal›ﬂ›r. Dünyay› dünyaya
gösteren, temizlik, yücelik, h›yanet bilmeyen sanat›n diliyle olacakt›r.
• Vahapzade, ﬂiirinde so¤ukkanl›lara, adam baﬂl› y›lanlara nefretini gizletmemiﬂ, aç›k sözlü olmuﬂtur. “Civa gibi
so¤uk görüp inenleri, s›cak görüp kalkanlar›; namusunu,
gayretini bir tek ›l›k bak›ﬂ kazanmak için satanlar›, sonra
da bu al›ﬂ veriﬂin gölgesinde rahat rahat yatanlar› kamç›lam›ﬂ, Öz ad›n› inkar edip ünvana kara iftira yazanlar›;
düz metlebi e¤irisiyle yorumlayanlar›; görünüﬂüyle gülüﬂ,
emeliyle zehir eken ﬂeker sözlü binbir yüzlü habisleri; kara niyetine sözlerinin a¤ rengiyle bezer vuranlar›, süsleyenleri; iblisleri; e¤ilerek yükselen alçaklar›, yaltaklar›;
rüﬂveti kendine akide edinenleri ﬂiiriyle kamç›lam›ﬂt›r.
• Vahapzade; “Manevi safl›¤› ve ahlaki temizli¤i ben ilk
önce yine vatandaﬂl›k hissinde, içindeki “ego”yu öldürmekte, öz ﬂahsi menfaatini umumun menfaatinden üstün
tutmamakta büyük ideallerle yaﬂamakta görüyorum. Büyük ideallerle yaﬂayan adamlarda ﬂahsi menfaat umumun
menfaati içinde erir ve buradan da manevi temizlik, ahlaki güzellik yaran›r.” der.
• O, ﬂiirleriyle gazab›n›, nefretini aﬂk›n› dile getirerek,
gönlünde yetiﬂmiﬂ tohumlar› beyinlere serperek yeﬂertTDV
mek ister.
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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yi niyetli, gayretli, idealist ve baﬂar›l› e¤itimcilerimizden emekli ö¤retmen Mustafa Baykal’› da kaybettik. Rahmetliyi, bayram›n dördüncü günü ikindi
güneﬂinin nurlu ayd›nl›¤›nda Sille s›rtlar›ndaki mezarl›kta topra¤a verdik. Merhum Baykal’›n hayat›, hep
bayram sadeli¤i ve temizli¤i içerisinde geçti¤i için son
nefesini de bir bayram günü, mü’minlerin dua ve tekbirlerinin gönülleri kaplad›¤› bir mübarek zamanda
verdi. Allah rahmet eylesin.
Rahmetli Mustafa Baykal’›, Konya ‹mam-Hatip Okulunun aç›ld›¤› y›llar öncesinde tan›m›ﬂt›m. 1950 y›l›nda
Konya ‹mam-Hatip Okulu aç›lmadan önce Dorlal› Nas›r Efendide bir grup arkadaﬂ›mla Araçça okuyorduk.
Bu arada bir çocuk hoca efendiye; ben de Arapça okumak istiyorum diye gelip gidiyor ve hocan›n kabul edece¤ini ümit ederek devaml› iki dizinin üstünde oturuyor ve bekliyordu. Hoca Efendi, kendisini çok küçük
gördü¤ü için herhalde onunla u¤raﬂmak ve talebeli¤e
kabul etmek istemiyordu. Fakat o çocuk, sevimli ve istekli haliyle talebeli¤e kabul edilmesi için diretiyor, inat
ve ›srar ediyordu. Merhum Hoca Efendi asl›nda öyle
tiplerden hoﬂlan›r ve mücadeleci insanlar› severdi. Rah-

‹
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metli Mustafa Baykal’›n Hoca Efendide o
zaman Arapça okumaya baﬂlay›p baﬂlamad›¤›n› çok iyi hat›rlam›yorum, ama bu
çocu¤un ilerde güzel hizmetlere vesile
ve örnek olacak Mustafa Baykal oldu¤unu ö¤renmiﬂtim. Kendisini gördü¤üm zaman bu olay› takdir ve g›pta ile hep hat›rlard›m. Nitekim bu çaban›n semeresini
gördü, sevilen ve sayg› gösterilen bir e¤itimci oldu, binlerce ö¤renci yetiﬂtirdi.
Konya ‹mam-Hatip Okulu mezunlar›
içerisinde sempatik ve sevecen haliyle
dikkat çeken ve herkesin sayg›s›n› kazanan Mustafa Baykal’la, Konya ‹mam-Hatip Okulunda veya Yüksek ‹slâm Enstitüsünde s›n›f arkadaﬂl›¤›m olmad›. Sonralar› kendisini daha yak›ndan tan›ma f›rsat›n› elde ettim. ‹stanbul Yüksek ‹slâm Enstitüsünü bitirdikten sonra bir müddet Gaziantep ‹mam-Hatip Okulunda ö¤retmenlik ve idarecilik yapt›. Sonra Konya’ya geldi ve uzun süre Konya ‹mamwww.diyanetvakfi.org.tr

Hatip okulunda ö¤retmenlik yapt›. Ö¤retmenli¤inin son y›llar›n› Karma Ortaokulunda geçirdi ve oradan da emekli
oldu.
Sade bir hayat›n, pürüzsüz bir düﬂüncenin, her an rahatl›kla hesab›n› verebilece¤i bir geçmiﬂin ve tertemiz bir
ahlâk›n sahibi olan Baykal, emeklilik
hayat›n› bu ölçüler ve al›ﬂkanl›klar içerisinde sürdürürken Türkiye Diyanet Vakf› Konya’ya yüksek ö¤renim gençli¤ine
hizmet vermek amac›yla modern bir
yurt binas› yapt›rd› ve hizmete açt›. Bu
yurdun müdürlü¤ünü kabullenmesini
kendisinden rica ettik, o da bizi k›rmayarak talebimizi kabul etti. Asl›nda bu
tip iﬂlerden tamamen çekilmiﬂti. Sa¤l›¤›
da müsait de¤ildi. Zaman›n› çok iyi bilmemekle beraber kalbine pil tak›lm›ﬂt›.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n Konya’ya yurt
açmaktaki niyetini çok iyi bildi¤i ve hizmette üniversite gençli¤ine yönelik oldu¤u için bu dâveti kabul etmek zorunda kald›. Bir bak›ma kurucu yurt müdürü olarak çok güzel hizmetlere vesile oldu ve k›sa zamanda bu yurdu benzerleri aras›nda temiz bir mekân ve örnek bir
kurum haline getirdi. Mahalli kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i yaparak k›sa zamanda yurdun bahçesini a¤açland›rd› ve geniﬂ bir
alan›n çevresini çamlarla donatt›. Yaﬂ
sebebiyle yurt müdürlü¤ünden belki de
istemeyerek emekli oldu. O y›llarda ben
de Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› oldu¤um için kendisiyle
çok yak›n iﬂbirli¤imiz oldu. Merhum
Mustafa Baykal iyi bir idareci ve e¤itimci oldu¤u gibi ayn› zamanda zengin bir
gönül adam› ve hal ehli idi de. ‹nanc›n›n gere¤ini yerine getiren ve prensiplerini yaﬂayan bir insand›.
Rahmetlinin en büyük özelliklerinden
birisi de arkadaﬂlar›na hizmet etmek ve
yard›mc› olmaktan büyük zevk almas›yd›. ‹ddias›z ve gösteriﬂsiz, mesai arkadaﬂlar›n› üzmemek ve k›rmamak için gayret
gösteren bir hizmet adam› idi. Ö¤rencilewww.diyanetvakfi.org.tr

ri, arkadaﬂlar› ve çevresi gibi, kendisini çok iyi bildikleri, hizmet aﬂk›na ve samimiyetine inand›klar› için
O’nun e¤itim karakterine bürünmeye ve hizmet düﬂüncesini benimsemeye ve prensiplerini uygulamaya özen
gösterirlerdi. Arkadaﬂ toplant›lar›nda ve gezilerinde
Mustafa Baykal, her türlü hizmete katlan›r ve arkadaﬂlar›na keyifle ve zevkle yard›mc› olurdu. Merhum Baykal Hocan›n bulunmad›¤› toplant›lar veya seyahatler
eksik geçerdi.
Bizim her ay›n ilk cumartesi günü Konya ‹mam-Hatip Okulu 1.2.3. devre mezunlar›n›n Türk Anadolu Vakf›nda toplant›lar› olur ve bu toplant›lar devam da ediyor. Rahmetli Baykal bu toplant›lara mutlaka kat›l›rd›.
Her toplant›ya bir hatim okur gelir ve ömrüm oldu¤u
sürece bu toplant›lara hep bir hatim okumuﬂ olarak
kat›laca¤›m derdi. Ve bu toplant›lara kat›ld›¤› süre de
öyle yapt›. Bunu yazarken içindeki samimi gayret ve
Kur’an-› Kerim aﬂk›, mahcup yüzünde tatl› bir tebessümle kendini belli ederdi haline iﬂaret etmek istiyorum. Kur’an-› Kerim’le dostlu¤unun ﬂahidi biz arkadaﬂlar›y›z.
Dikkatimi çeken çok iyi halinin yan›nda bir iyi hali
de epey zamand›r rahats›z olmas›na ra¤men Teravih
namaz›n› Kap› Camisinde hatimle k›lmas› idi. Örnek bir
aile reisiydi. Kendi çocuklar›n›n üzerinde titredi¤i gibi,
bütün talebelerinin üzerinde titrer ve onlardan sevgi ve
ﬂefkatini esirgemezdi. Benim alelacele kaleme ald›¤›m
bu yaz›m onu anlatmakta yetersiz kal›r. Kendisini
yak›ndan tan›yanlar rahmetli Baykal’›n nas›l bir k›ymet
oldu¤unu çok iyi bilirler. E¤itimcili¤inin yan› s›ra birçok meziyet ve kabiliyetiyle yeri doldurulamayacak bir
kardeﬂimizdi. Ben daha ziyade bu yaz›y› yak›nlar›na ve
sevenlerine baﬂ sa¤l›¤› ve sab›rlar dilemek için yazm›ﬂ
bulunuyorum. Kendisine Allah’tan bol bol rahmet
dilerim, hepimizin baﬂ› sa¤ olsun.
TDV
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Kad› Sicilleri Projesi'nin ‹lk Eseri olan
Üsküdar Mahkemesi 1 Numaral› Sicil Kitab›
Yay›mland›

‹SAM

'›n baﬂlatt›¤› ‹stanbul Kad› Sicilleri
Projesi'nin ilk ürünü olan ‹stanbul
Kad› Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaral› Sicil (H.
919 - 927 / M. 1513-1521) kitab› yay›mland›. Eser, 7
Ocak 2009 akﬂam› ‹SAM'da yap›lan bir toplant› ile ilgili çevrelere tan›t›ld›.
‹SAM Baﬂkan› Prof. Dr. M. Âkif Ayd›n'›n proje yöneticisi oldu¤u ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Dr. Bilgin
Ayd›n ve Ekrem Tak taraf›ndan haz›rlanan eserin editörlü¤ünü Dr. Coﬂkun Y›lmaz yapt›. Eserin Bilim Kurulunda Prof. Dr. ‹dris Bostan, Prof. Dr. Feridun Emecen,
Prof. Dr. ‹smail E. Erünsal, Prof. Dr. Mehmet ‹pﬂirli,
Doç. Dr. Bilgin Ayd›n ile Dr. Mustafa O¤uz yer ald›.
Tan›t›m toplant›s›na akademisyenler, araﬂt›rmac›-yazarlar, kültür-sanat çevreleri, yay›nc›, da¤›t›mc› ve medya mensuplar›ndan oluﬂan ikiyüze yak›n seçkin davetli kat›ld›.
Toplant›da ‹SAM Baﬂkan› Prof. Dr. M. Âkif Ayd›n ve Üsküdar Belediye Baﬂkan› Mehmet Çak›r birer konuﬂma yapt›.

Prof. Dr. M. Âkif Ayd›n konuﬂmas›nda
Kad› Sicilleri Projesi, Üsküdar Mahkemesi
1 Numaral› Sicil (H. 919 - 927 / M. 15131521) kitab› ve eserin haz›rlan›ﬂ süreci
hakk›nda davetlilere geniﬂ bilgi verdi.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, ‹SAM ve
Irak Cumhuriyeti
Vak›flar Divan› Görüﬂmesi
‹SAM'da Gerçekleﬂti

I

rak Sünnî ve ﬁiî toplumlar›n›n en üst
düzeydeki iki temsilcisi Irak Cumhuriyeti Vak›flar Divan› (Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›) Sünnî Vak›flar Divan› Baﬂkan› Ahmed
es-Sâmerrâî ve ﬁiî Vak›flar Divan› Baﬂkan›
Salih el-Haydarî, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Prof. Dr. Ali Bardako¤lu ve ‹SAM Baﬂkan›
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Prof. Dr. M. Âkif Ayd›n ile görüﬂmek ve her iki kurumun
çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi almak için 14.03.2009 tarihinde
‹SAM'a ziyarette bulundular. Baz› ‹SAM araﬂt›rmac›lar›n›n
da bulundu¤u görüﬂmede Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Türkiye Diyanet Vakf›, TDV ‹slâm Ansiklopedisi ile çeﬂitli
‹SAM projeleri hakk›nda Irak temsilcilerine ayr›nt›l› bilgi
verildi. Es-Sâmerrâî ve el-Haydarî görüﬂmede, Türkiye'nin
din hizmetleri ve ilmî araﬂt›rmalar konular›nda bölgedeki
öncü konumuna vurgu yaparak Türkiye kurumlar›n›n bu

‹SAM Baﬂkan›
Prof. Dr. M. Âkif Ayd›n
YÖK Üyeli¤ine Atand›

alandaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini ifade ettiler. Irak'ta birlik ve düzenin sa¤lanmas› konular›nda son dönemdeki olumlu geliﬂmeler konusunda da ayr›nt›l› bilgi veren temsilcilerle, Irak Vak›flar
Divan› ve bünyesindeki Araﬂt›rma Merkezi
ile D‹B, TDV ve ‹SAM aras›nda karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i ve bilgi al›ﬂveriﬂinin baﬂlat›lmas› konusunda görüﬂ birli¤ine var›ld›.

‹SAM Yay›nlar›'ndan
Kitâbü't-Tevhîd
‹ran'da Y›l›n Kitab› Seçildi

E

Y

üksek Ö¤retim Kurulu (YÖK) üyeli¤ine atanan Prof. Dr. Mehmet Âkif
Ayd›n 1971'de ‹stanbul Yüksek ‹slâm
Enstitüsü'nden, 1974'te ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1981 y›l›nda “Osmanl› Aile Hukukundaki
Geliﬂmeler ve Hukuk-› Aile Kararnamesi”
adl› teziyle doktor unvan›n› ald›. 1983 y›l›nda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ana bilim dal›na yard›mc› doçent olarak atand›. 1987 y›l›nda
ayn› ana bilim dal›nda doçent, 1993 y›l›nda da profesör oldu. 1988-1989 y›llar›
aras›nda Kahire Üniversitesi, 1998-1999
y›llar› aras›nda da Harvard Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde birer y›l misafir akademisyen statüsüyle araﬂt›rmalarda bulundu. Ayn› zamanda Türk Tarih Kurumu üyesi de olan Ayd›n, halen Türkiye
Diyanet Vakf› ‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi (‹SAM) baﬂkanl›¤› ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyeli¤i
görevlerini sürdürmektedir.
www.diyanetvakfi.org.tr

bu Mansur el-Matüridî'nin 1100 y›l önce kaleme
ald›¤› Kitâbü't-tevhîd, ‹slâm dünyas›n›n en önemli
itikadî ekollerinden biri olan Mâtürîdiyye mezhebinin
temel kitab› olup, ayn› zamanda birçok görüﬂün kayna¤› olarak gösterilmektedir.
Eser, Prof. Dr. Bekir Topalo¤lu ve Doç. Dr. Muhammet Aruçi taraf›ndan tahkikli neﬂir olarak iki defa ‹SAM
taraf›ndan (2000, 2003) yay›mlanm›ﬂ, eserin üçüncü
bask›s› ise Beyrut'ta gerçekleﬂtirilmiﬂti (2007). Sözü edilen neﬂirde tek yazma nüshas› bulunan metnin anlaﬂ›labilmesi için gramer düzeltmeleri cihetine gidilmiﬂ, yer
yer metne köﬂeli parantezler içinde eklemeler yap›lm›ﬂ
ve dipnotlar›na müellifin maksad›n› anlatan aç›klamalar
eklenmiﬂtir. Yazma nüshan›n derkenarlar›nda bulunan
ve kimin taraf›ndan kaydedildi¤i bilinmeyen notlar›n
bir k›sm›, metnin anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olmas› amac›yla dipnotlara aktar›lm›ﬂt›r. Eserin neﬂre haz›rlanmas›
dört y›l sürmüﬂ, ‹lâhiyat Fakültelerinde kelâm dersleri
ve ‹slâm Dünyas›'ndaki araﬂt›rmac›lar için önemli bir
ihtiyac› gidermiﬂtir. Eser Prof. Dr. Bekir Topalo¤lu taraf›ndan Türkçe'ye çevrilmiﬂ ve TDV ‹SAM yay›nlar› aras›nda neﬂredilmiﬂtir (Ankara 2002).
‹ran ‹slâm Cumhuriyeti Kültür Bakanl›¤› (Vezâret-i
Ferheng ve ‹rﬂâd-› ‹slâmî) taraf›ndan düzenlenen “Y›l›n
Kitab›” (Kitâb-› Sâl) yar›ﬂmas›nda söz konusu eser, kelâm
dal›nda y›l›n kitab› olarak seçildi. Bununla ilgili olarak,
eserin tahkikli neﬂrini haz›rlayan Prof. Dr. Bekir Topalo¤lu ve Doç. Dr. Muhammet Aruçi, ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan ‹ran'a davet edildi. 07 ﬁubat
2009 tarihinde düzenlenen törende, ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› Say›n Mahmûd Ahmedînejad taraf›ndan “Kelâm dal›nda y›l›n kitab› ödülü” bizzat verildi.
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Dr. Casim Avc›
“2009 Dost ‹slâm'a Hizmet Ödülü”nü Kazand›

TÜRKKAD

(Türk Kad›nlar› Kültür Derne¤i), CENAN E¤itim Kültür ve Sa¤l›k Vakf›, ALTAY Kültür ve
Sanat E¤itim Vakf› taraf›ndan her y›l ‹slâm'a hizmet
eden kiﬂilere verilen "Dost ‹slâm'a Hizmet Ödülü" bu
y›l yurt içinden Muhammedü'l-Emin: Hz. Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayat› (Hayykitap 2008)
adl› kitab› dolay›s›yla ‹SAM'›n araﬂt›rma uzmanlar›ndan
olan Dr. Casim Avc›'ya verildi.
‹SAM'da ‹slâm Tarihi ve Medeniyeti araﬂt›rma uzman› olarak görev yapan Dr. Casim Avc›'n›n Muhammedü'l-Emin adl› eseri, ‹slâm öncesi Mekke tarihi ile
birlikte Hz. Peygamber'in çocuklu¤u, gençli¤i, Hz.
Hatice ile evlili¤i ve vahye haz›rlan›ﬂ›n› anlatmakta ve
Allah Resûlü'nün peygamberlik öncesi hayat›na dair
ilk müstakil kitap olarak bilinmektedir. 7 Mart 2009 ta-

rihinde ‹stanbul Grand Cevahir Kongre
Merkezi'nde düzenlenen, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, ‹SAM
Baﬂkan› Prof. Dr. M. Âkif Ayd›n'›n da
bulundu¤u törende Dr. Avc›'ya ödülü
Rauf Tav taraf›ndan verildi. Dr. Avc›'n›n
ayr›ca ‹slâm-Bizans ‹liﬂkileri (Klasik
2003) adl› kitab› ve editörlü¤ünü yapt›¤› Son Peygamber Hz. Muhammed (Hayat›, ﬁahsiyeti, ‹slâm dini ve Kültüründeki Yeri) (‹SAM 2007) adl› eseri bulunuyor.
Ödüle yurt d›ﬂ›ndan Hz. Âiﬂe ile ilgili
eseri Politics, Gender, and the Islamic
Past: The Legacy of 'Aisha bin Abi Bakr
(New York 1994) dolay›s›yla Texas Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Denis A.
Spellberg lay›k görüldü.

‹LMÎ TOPLANTILAR
Ayl›k Konferanslar
“Gecenin Fethi: Kahve, Kahvehane ve
Yemen'den ‹stanbul'a, ‹stanbul'dan Londra'ya
Modernite'nin Do¤uﬂu Hikâyesine Bir Katk›”
•
Prof. Dr. Cemal Kafadar - Harvard Üniversitesi
Aral›k 2008

H

arvard Üniversitesi Tarih Bölümü ö¤retim üyesi
ve ayn› üniversiteye ba¤l› Center for Middle Eastern Studies'in (Ortado¤u Araﬂt›rmalar› Merkezi) baﬂkan› olan Kafadar, moderniteye kap› aralayan bir unsur
olarak kahvehane olgusunu merkeze alan bir konferans verdi.
Kahvehanelerin, XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Osmanl› ülkesine giriﬂiyle sosyokültürel hayatta bir dizi
de¤iﬂikli¤in gerçekleﬂmesine sebep oldu¤unu belirten
Kafadar, kahvehanelerin, sadece hoﬂ vakit geçirme mekânlar› olarak de¤il, ayn› zamanda siyasî konuﬂmalar›n
yap›ld›¤› yerler olarak da öne ç›kt›¤›n›, dolay›s›yla siyasî “söylenti” mekân› olarak adland›r›labilecek kahvehanelerin güncel deyimiyle “kamusal alan” niteli¤i de taﬂ›d›¤›n› vurgulad›. Konferans, Kafadar'›n öne ç›kartt›¤›
hususlar, günlük hayata ait birtak›m olgular›n irdelendi¤inde, farkl› bak›ﬂ aç›lar›n›n kazan›labilece¤ine güzel
bir örnek oluﬂturdu.
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“17. ve 18. Yüzy›llarda
Osmanl› Esnaf›”
•
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi
Bilgi Üniversitesi
ﬁubat 2009

P

rof. Dr. Suraiya Faroqhi, 20 ﬁubat
2009'da verdi¤i “17. ve 18. Yüzy›llarda Osmanl› Esnaf›” konulu konferansda;
Faroqhi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda ekonomik alanda oldu¤u kadar gündelik hayatta da önemli bir role sahip olan esnaflar üzerine yapt›¤› ve kitaplaﬂma aﬂamas›nda olan çal›ﬂmas›ndan bahsetti. Faroqhi, konuﬂmas›na bir tarihçi olarak çal›ﬂmas› s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤› üç temel zorlu¤a
iﬂaret ederek baﬂlad›. Araﬂt›rman›n kapsad›¤› uzun bir zaman diliminde esnaf örgütlenmelerinin geçirdi¤i de¤iﬂimleri göstermenin zorlu¤undan; araﬂt›rman›n çok
geniﬂ bir co¤rafi alan olan ‹mparatorluk
topraklar›n›n tamam›n› kapsamas›ndan
ötürü esnaflar›n gösterdi¤i bölgesel farkl›l›klar nedeniyle-genellemeler yapman›n
www.diyanetvakfi.org.tr

zorlu¤undan ve kaynaklarla ilgili yaﬂanan
zorluklardan söz etti. Osmanl› Kad› Sicilleri ve Tereke Defterleri gibi birçok farkl›
arﬂiv belgesine dayand›rd›¤› araﬂt›rmas›nda, kaynaklar›n kendisine söyledi¤i ile yetindi¤ini vurgulayan Faroqhi, sonuç olarak esnaf örgütlerinin devletin hizmetinde
oldu¤unu, bunlar› devletin mahalli uzant›lar› olarak kabul etmenin yanl›ﬂ olmayaca¤›n›, fakat bu örgütlenmelerin fonksiyonlar›n›n bundan ibaret olmad›¤›n› vurgulad›. Esnaf örgütlenmelerinin, ustalar›n
ç›karlar›n› gözetmek ve bilhassa k›s›tl› imkanlar› olan esnaf› korumak gibi iﬂlevleri
de oldu¤unun alt›n› çizdi.
“Irak'ta Yeni Dönem:
Ortado¤u ve Türkiye”
•
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
‹stanbul ﬁehir Üniversitesi
Mart 2009
‹SAM ayl›k konferanslar›n›n Mart 2009
konu¤u, ‹stanbul ﬁehir Üniversitesi'nin
kurucu Rektörü Prof. Dr Gökhan Çetinsaya oldu. Çetinsaya Irak'da Yeni Dönem, Ortado¤u ve Türkiye ba¤lam›nda
bir konferans verdi. Daha önce SETA
(Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araﬂt›rmalar›) için yazd›¤› rapor çerçevesinde sunumunu yapan Prof. Çetinsaya, konuﬂmas›n› üç alt baﬂl›klar alt›nda ele ald›:
birincisi güvenlik, ikincisi politik ve kültürel geliﬂmeler ve üçüncüsünü de,
uluslararas› iliﬂkiler ve Ortado¤u / bölge ba¤lam›nda de¤erlendirdi. Güvenlik
konusunda, baﬂlang›çta ABD yönetimin
plans›z ve öngörüsüz yapt›¤› müdahale
sonucunda ortaya ç›kan güvenlik boﬂlu¤unda çok say›da sivil halk ve güvenlik
güçlerinden katliamlara sebep oldu¤unu, ülke içinde 4 milyon insan›n göçe
zorland›¤›n› ve 2 milyona yak›n insan›n
da bölge ülkelerine ve yurt d›ﬂ›na göç
etmek zorunda kald›¤›n› söyledi. ABD
öncülü¤ü ve çok uluslu güvenlik güçlerin garantörlü¤ünde, Irak'da iki seçim
www.diyanetvakfi.org.tr

yap›ld›¤›n›, ve 2005 ve 2006'dan sonra ülkenin giderek artan bölgesel, mezhepsel, ve etnik gerilim ve kar›ﬂ›kl›klara sahne oldu¤unu dile getirdi. Irak’›n son bir
y›ldan beri k›smi bir normalleﬂme dönemine girdi¤ini
belirten Çetinkaya, politik ve demokratik aç›l›mlar›n
olabilece¤ini söyledi. Çetinkaya, Uluslar aras› ve Ortado¤u kontekstinde ise, Irak iﬂgali ve sonras› geliﬂmelerin bölge co¤rafyas›na yapt›¤› politik ve kültürel etkiler ve bunlar›n Türkiye'ye yans›mas› üzerinde durdu. Özellikle, Türkiye'nin Mart 2003 Tezkere krizinden sonra Irak politikas›n›n iniﬂleri ve ç›k›ﬂlar›yla çizdi¤i profili, Kuzey Irakla ilgili geliﬂmeler çerçevesinde
yorumlayan Çetinkaya, son dönemlerde Türkiye ve
Irak merkezi yönetimi aras›ndaki politik ve diplomatik geliﬂmelere de¤inerek konuﬂmas›n› bitirdi.
TDV

Yeni Yay›nlar›m›z
F›k›h Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi
A. Cüneyd Köksal
❏
‹stanbul: ‹SAM Yay›nlar›, 2008,
280 sayfa
ISBN 978-975-389-562-0

F

›k›h usulü; dinin temel kaynaklar›n›n nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤ini, bu kaynaklardan hareketle ibadet ve hukukla ilgili meselelere hangi metotlarla çözüm getirilebilece¤ini inceleyen bir
ilim dal› olarak tarih boyunca say›s›z esere konu edilmiﬂtir. ‹slâm
hukuk düﬂüncesinin temel ilkelerini ve metodolojisini içermesi
bak›m›ndan, hem aklî hem de naklî bir özellik taﬂ›yan bu disiplin, metodolojiyle ilgili çal›ﬂmalar›n her zaman merkezinde yer
alm›ﬂt›r. ‹slâm muhitinde yayg›n olan ilimlere dair ortak bir metodoloji ve ortak bir ilim dili tesis edilmesine yönelik çabalar›n
yo¤unlaﬂt›¤› Gazzâlî sonras› dönemde, f›k›h usulünün de söz konusu çabalardan etkilendi¤i görülür.
Bu çal›ﬂmada, özellikle Gazzâlî sonras› dönem dikkate al›narak, bütün ilimler için geçerli oldu¤u kabul edilen kavramlar çerçevesinde f›k›h usulünün mahiyeti ve gayesi araﬂt›r›lmaktad›r.
Söz konusu kavramlar, öncelikle f›k›h usulünden ba¤›ms›z olarak ortaya konulup inceledikten sonra f›k›h usulüne tatbik edilmiﬂ, ard›ndan da modern Bat› hukuk düﬂüncesi çerçevesinde Bat›l› hukuk disiplinleriyle f›k›h usulünün mahiyet ve gaye bak›m›ndan bir mukayesesi yap›lm›ﬂt›r.
‹SAM Yay›nlar› için
‹SAM ve Ca¤alo¤lu TDV Yay›n Sat›ﬂ bürolar›n›
Tel: ‹SAM (0216) 472 12 02-03, Ca¤alo¤lu (0212) 511 44 32
arayabilir veya istek@isam.org.tr e-posta adresinden
istekte bulunabilirsiniz.
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A

ntalya, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir.
Turizm, il ve kent merkezi ekonomisini belirler. Antalya ayn› zamanda,
Türkiye’nin büyük ölçekli göç alan kentlerinden biridir. Nüfusu 2008 y›l› sonu itibariyle 913.000’dir.
Do¤as›, palmiyelerle s›ralanm›ﬂ bulvarlar›, geleneksel mimarisini korumuﬂ
merkezi Kaleiçi ve büyük ölçekli turizm
yat›r›mlar› ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir.

Hadrianus Kap›s›
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TAR‹H‹
M.Ö. 7. yüzy›ldan itibaren 546 y›l›na kadar bölgede
süren Lidya Krall›¤›n›n egemenli¤ine, bu tarihten sonra
da Pers egemenli¤ine girmiﬂ. Makedon Komutan› Büyük ‹skender, bölgedeki Pers egemenli¤ine M.Ö. 336
y›l›nda son vererek bölgedeki bütün kentleri iﬂgal eder.
Büyük ‹skender M.Ö. 323 y›l›nda ölünce, generalleri
aras›nda uzun y›llar süren savaﬂlar baﬂlar ve bu savaﬂlar M.Ö. 188 y›l›na kadar sürer. M.Ö. 2. yüzy›lda Antalya’n›n bat› kesimi Bergama Kral› II. Attalos’un eline geçer ve Kral Akdeniz’in bat› k›y›s›nda kendi ad› ile an›lan “Attalia”y›; yani bugünkü Antalya ﬁehrini kurar. Bu
tarihten itibaren kent Attaleia ad›yla an›l›r. Daha sonra
Adalia ve Adalya gibi isimler alarak günümüze Antalya
olarak ulaﬂ›r.
• Bölgenin en eski insanl›k tarihi izleri, Antalya ﬁehir
merkezinin 30 kilometre kuzeyindeki Karain Ma¤aras› bulgular› ile M.Ö. 200.000 y›la kadar uzanmaktad›r, yöredeki di¤er izler Neolitik ve ileri devirlerde medeniyetlerin sürekli olarak Bölgede yaﬂad›¤›n› kan›tlamaktad›r.
• Hitit dönemi (Anadolu’da ﬂehirlerin birleﬂerek tarihteki ilk devlet yap›laﬂmas›) kay›tlar›nda Bölgenin
Anzarva Topraklar› ad›yla an›ld›¤›n› ve M.Ö. 1700
www.diyanetvakfi.org.tr

Kale

•

•

•

•

•

tarihlerinde bölgeler aras› iliﬂkilerin
sürdürüldü¤ü görülmektedir.
Tarihsel belgeler, bölge ﬂehirlerinin
ba¤›ms›z bir yap›da geliﬂti¤ini, geniﬂ
bölge olarak Pamfilya olarak isimlendirildi¤ini ve zaman zaman bu ﬂehirleraras›nda federasyonlar kuruldu¤unu, Truva Savaﬂ›’ndan sonra Akha
Klan›’n›n M.Ö.1300’de bölgeye geldi¤ini anlatmaktad›r.
Bat› Anadoludaki Lidya ‹mparatorlu¤u’nun M.Ö. 560 y›l›nda Bölgedeki hâkimiyetinin, 546 y›l›nda Orta
Anadolu’daki Sard savaﬂ›nda Perslere yenilmesiyle sona erdi¤ini görüyoruz.
Büyük ‹skender’in M.Ö. 334 y›l›ndaki
ölümüne kadar bölgedeki iki ﬂehir
haricindeki (Sillyon ve Termessos)
tüm ﬂehirleri fethetmesi ile Pers hükümranl›¤› sürdürülmüﬂtür.
Selevkos’un Apameia (Dinar)’da yenilmesi ile bölgeye Bergama Krall›¤› hakimiyeti girmiﬂ ve Bergama
Kral› II.Attalos M.Ö. 150 y›llar›nda
kuvvetli donanmas›n› bar›nd›rmak
amac›yla Attaleia (Antalya) ﬂehrini
kurmuﬂtur.
Son Bergama Kral› III.Attalos’un
M.Ö.133 y›l›ndaki ölümünde “Bölgenin ölümünden sonra Roma ‹mparatorlu¤una terk edilmesi” ﬂeklindeki
vasiyeti ile gelen Roma ve ba¤lant›l›
Bizans dönemi, 13 yüzy›l boyunca
sürmüﬂtür.

www.diyanetvakfi.org.tr

Kale ‹çi

• Selçuklu Türkleri Antalya’y› 1207’de ve Alanya’y›
1220’de fethederek Roma-Bizans dönemini sona erdirmiﬂtir.
• Osmanl› dönemi 1391’de baﬂlam›ﬂ ve Birinci Dünya
Savaﬂ› sonucunda bölgede gerçekleﬂtirilen ‹talyan
iﬂgali, 1923’teki Türkiye Cumhuriyeti ile ortadan
kalkarak Bölge, Türkiye Devleti s›n›rlar› içinde bir il
olarak tescil edilmiﬂtir.

CO⁄RAFYA
• Güney Anadolu’da Türkiye’nin Akdeniz k›y›s›nda
yer al›r.
• Bölge, Antalya Körfezi’ni 20.815 Km. karelik bir
alanla çerçeveler.
• Alan›n büyük bir bölümü (%76) Toros Da¤lar› ile
kapl›d›r.
• Yaklaﬂ›k 10 da¤ 2500 metreden ve iki da¤ 3000 metreden yüksektir.
• Bölgenin yaklaﬂ›k %60’› çam ormanlar› ve Akdeniz
bitkileri ile yeﬂillenmiﬂtir.
• Bölgede da¤lardan denize ulaﬂan birçok ba¤›ms›z
›rmak vard›r.
• Ovalar alüvyonlu topraklar ile zengin tar›m arazisi
karakteri vermektedir.
• 590 Km.lik sahil band›n›n 290 Km.si do¤al kumsallardan oluﬂmaktad›r.
• Antalya’n›n özgün co¤rafi özellikleri, insanl›k tarihinin bölgede birçok medeniyetler yaﬂatm›ﬂ olmas›n›n baﬂl›ca nedenidir.
Antalya’da Türkiye’nin 3 Do¤al ﬁelalesi bulunmaktad›r bunlar:
• Düden ﬁelalesi
• Kurﬂunlu ﬁelalesi
• Manavgat ﬁelalesi
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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‹LÇELER
Antalya ilinin ilçeleri; Akseki, Alanya, Elmal›, Finike,
Gazipaﬂa, Gündo¤muﬂ, ‹brad›, Kale, Kaﬂ, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik’tir. Ayr›ca yeni kurulan Merkez ‹lçelerimiz: Aksu, Döﬂemealt›, Kepez,
Konyaalt›, Muratpaﬂa’d›r.
Önemli Da¤lar
Antalya do¤udan bat›ya yüksek da¤larla çevrilidir.
Toros Da¤lar›nda K›ﬂ Sporlar› (Sakl›kent) Beyda¤lar›nda Jeep Safari - Trekking- Mountaining yap›l›r. Belli aylarda avc›l›k yap›l›r.
• Bölgesel Da¤lar: Akda¤, Susuz Da¤lar, Alacada¤,
Beyda¤lar›, Tahtal› Da¤, Geyik Da¤lar›.
• Önemli Zirveler: K›zlar Sivrisi (3086 metre), Akda¤
(3024 metre).
Önemli Yaylalar
• Bat›: Ördübek, Uçarsu, Gömbe, Gödene, Yeﬂilyayla, Taﬂkesik.
• Do¤u: Akçaalan, Kesikbel, Avason, Gücer, ‹kiz, Dumanl›, Derme, Al›ç, Topalceviz, Beloluk, Gü¤lenp›nar›, Geriﬂ, Güzelsu, Meﬂat, Sülek, Dereköy, Mahmutseydi, P›narbaﬂ›, Gedevet.
Baﬂl›ca Akarsular
Antalya tarihi geçmiﬂi ile oldu¤u kadar tarihi ismi ile
an›lan birçok akarsuya da sahiptir.
• Irmaklar: Eﬂen, Demre, Aksu, Köprü, Manavgat,
Alara, Sedir.
• Çaylar: Akçay, Alak›r, Ac›su, Barsak, Bo¤açay, Arapsuyu, Düden, Karpuz, Çolakl›, Çavuﬂköy, Delice,
Dim, B›çk›, ‹nce A¤r›, Kaled›ran.
Önemli Ovalar
Akdeniz iklimine uygun Turunçgiller ve sera tar›m›
geniﬂ ovalarda yap›l›r.
• K›y›: Kumluca, Finike, Tekirova, Manavgat, Alanya,
Gazipaﬂa.
• ‹ç: Tekeli ve Taﬂeli Platolar›, Elmal›, Mü¤ren, K›z›lcada¤, Korkuteli.
Plajlar
Antalya uzun plajlar› ile ünlüdür. Kum ve çak›l olan
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plajlar›n›n bir ço¤u Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiﬂtir. Do¤uda Patara en uzun
do¤al kum plaj›d›r. Phaselis ve Adrasan
do¤al ve tarihi yap›lar›yla ayr› güzellikte
ünlü plajlard›r. Konyaalt› hemen ﬂehrin
yak›n›ndaki Mavi Bayrak’a sahip ince çak›l plaj›d›r. 2001 y›l›nda altyap›s› yeniden
düzenlenmiﬂtir. Bat›da Side ‹ncekum en
ünlü kumlu plajlardand›r.

‹KL‹M
Tipik Akdeniz iklimidir: yazlar s›cak
ve kurak, k›ﬂlar ›l›k ve ya¤›ﬂl›d›r. Antalya’n›n ikliminin en ilginç yönlerinden biri, Türkiye’nin ço¤u bölgesinde kara k›ﬂ
yaﬂan›rken, ﬂehirde görülen ›l›k ve güneﬂli havad›r. Antalya’da k›ﬂ›n bile güneﬂli havada ﬂehirde yaﬂayan insanlar ve
baz› turistlerin denize girildi¤i görülmektedir. Ayr›ca baz›lar›n›n denize girebildi¤i o k›ﬂ günlerinde 30 km. ilerdeki Bey
Da¤lar›nda kayak yap›labilmektedir.

NÜFUS
Antalya’n›n nüfusu 2007’de yap›lan
say›ma göre 775.157’dir. Bunun
388.133’ü erkek, 387.024’ü kad›nd›r.Türkiye’nin sekizinci büyük ﬂehri olmakla
birlikte yo¤un göç almaktad›r. 2008 nüfusu ise 913.000’dir. Akdeniz Bölgesi’nin
Adana’dan sonra ikinci büyük ﬂehridir ve
bir çok turistik özellik taﬂ›r.

EKONOM‹
• Antalya Bölgesi, sosyal-kültürel-ekonomik alanlarda ülkenin önde gelen
illerindendir.
• Turizm, tar›m ve tar›ma dayal› endüstri, bölgenin temel ekonomik karakterini oluﬂturmaktad›r.
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• Ülkesel bazda 1996 tespitlerine göre,
Antalya 81 il içinde geliﬂmiﬂlik s›raland›rmas›nda 7.’dir.
• Kiﬂi Baﬂ›na Milli Gelir de¤erlendirmesinde, Antalya Türkiye ortalamas›n›n
%13 üzerindedir.
• 1987-1996 aras› 9 y›ll›k dönemde bölgenin kiﬂibaﬂ› milli gelir de¤erleri
%78 artm›ﬂt›r.
• ‹l baz›ndaki milli gelirin ilçelere da¤›l›m›nda Merkez ‹lçe %44 pay ile önde
olup, Alanya %12, Manavgat %11, Serik %6, Kemer, Elmal› ve Korkuteli
%5, Kumluca %4 pay almaktad›r.
• Bölgesel Milli Gelirin %32’sini ticaret,
%21’ini tar›m, %7’sini sanayi ve
%9’unu inﬂaat oluﬂturmaktad›r.

Bölgedeki ticaret sektörü, toplam gelirlerin %34’ünü
oluﬂturan önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir.
• ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odas›) üyesi 27
bin firmadan 20 bin üzeri Merkez ‹lçe’dedir.
• Bölge ihracat› 1993-1997 döneminde %53 artarak
260 milyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
• Bölge ithalat› ayn› dönemde %62 artarak 139 milyon dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
• ‹hracat›n %67’si ve ithalat›n %60’› Avrupa Birli¤i
Üye Ülkeleri ile gerçekleﬂmektedir.
• Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, 1988’den itibaren
d›ﬂ ticaretin geliﬂmesinde önem kazanm›ﬂt›r.

SANAY‹

TARIM

• Bölgede sanayi sektörü di¤erleri kadar a¤›rl›k taﬂ›mamaktad›r.
• Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi pay› sadece %4,3 gibi bir oranda
kalmaktad›r.
• Yine de kendi içinde h›zl› geliﬂme
gösteren sanayi iﬂletmeleri say›s›,
1965’te 19 iken, 1985’te 79’a ve günümüzde 200’e ulaﬂm›ﬂ, bunlar›n 63
adedi ise AKORSAN’da toplanm›ﬂt›r.
• Akdeniz Organize Sanayi Bölgesinde

• Antalya ili toplam ekilen alanlar›n›n %21 gibi önemli bir oran›, tar›m arazisidir.
• Küçük ve orta ölçekli tar›m iﬂletmeleri, arazinin
%76’s›n› ve iﬂletme say›s›n›n %90’›n› oluﬂturmaktad›r.
• Tar›msal arazilerin %58’i tah›l, %13’ü meyve, %9’u
sebze ekiminde kullan›lmaktad›r.
• Narenciye ve serac›l›k konular›, bölge tar›m›n›n
önemli ve genel karakterini belirlemektedir.
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mevcut 195 parselden 97’si üretimde olup, ayr›ca 38
parselin de tahsisi yap›lm›ﬂ ve bunlardan 16’s› yat›r›m halindedir.

T‹CARET

TUR‹ZM
Antalya sahip oldu¤u arkeolojik ve do¤al güzellikler sayesinde “Türk Riverias›” ad›n› alm›ﬂt›r. Deniz, güneﬂ, tarih ve do¤an›n sihirli bir uyum içinde bütünleﬂti¤i Antalya, Akdeniz’in en güzel ve temiz k›y›lar›na sahiptir.
630 km. uzunlu¤undaki Antalya k›y›lar› boyunca, antik kentler, antik limanlar, an›t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeﬂil ormanlar ve akarsular yer al›r.
Palmiyelerle s›ralanm›ﬂ bulvarlar›, uluslararas› ödül
sahibi marinas›, geleneksel mimarisi ile ﬂirin bir köﬂe
oluﬂturan Kaleiçi ve modern mekânlar› ile Türkiye’nin
en önemli Turizm merkezi olan Antalya, Aspendos
opera ve bale festivali, uluslar aras› plaj voleybolu, triathlon, golf müsabakalar›, okçuluk, tenis, kayak yar›ﬂmalar› vb. etkinliklere, 1995 y›l›nda aç›lan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi
gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinli¤e ev sahipli¤i
yapmaktad›r.
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Türkiye Diyanet Vakf› ANTALYA ﬁUBES‹

T

ürkiye Diyanet Vakf› Antalya ﬁubesi; Mütevelli
Heyetimizin 20.08.1978 gün ve 76 say›l› karar›nca aç›lm›ﬂt›r. ﬁube kuruldu¤u tarihten itibaren Genel
Merkezin faaliyetleri çerçevesinde, mevzuatlara uygun
olarak hizmetlerini büyük bir gayret ve titizlik içerisinde sürdürmektedir. Bu zaman diliminde Antalya’da bir
çok önemli faaliyete imza atan ﬁubemiz, bunun hakl›
gururunu taﬂ›maktad›r.

ﬁUBE YÖNET‹M KURULUMUZ
1- Mahmut YELESER
Baﬂkan (‹l Müftüsü)
2- Kadir ÇET‹N
Baﬂkan Yard. (Emekli ‹l Müftüsü)
3- Ramazan TU⁄RUL
Muhasip (‹mam-Hatip)
4- ‹brahim ÇALIﬁKAN
Üye
5- Sabri ÖZEN
Üye (Esnaf)
6- Hüseyin TEZCAN
Üye (Emekli Vaiz)
7- Ali ﬁAHBAZ
Üye (‹mam-Hatip)
ﬁube Temsilcisi
Hüseyin SONKAL
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H‹ZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

‹l Müftülü¤ünün Hizmet binas›n›n yap›m›,
‹limizdeki Camilerin bak›m ve onar›mlar›,
Bölgemizdeki Yat›l› Kuran Kursunun iaﬂe ibateleri,
Meltem Mahallesi Meltem Camisinin yap›m›,
Kuzeyyaka Mahallesi K›z Kuran Kursunun yap›m›,
Etiler Mahallesinde Merkez Cami görevlilerine ve
müftülük personeline 12 adet lojman yap›m›,
ﬁubemize müracaat eden fakir ve yoksullara nakit
ve g›da yard›m›,
Ramazan ay› içersinde iftar çad›rlar›,
Ramazan ay› içerisinde g›da paketi yard›mlar›,
‹limizin Büyükﬂehir olmas› nedeniyle, kuruluﬂ aﬂamas›nda bulunan 5 yeni merkez ilçe müftülüklerinin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›,
Önemli gün ve tarihlerde konferanslar düzenlenmesi,
Vak›f Haftas› çal›ﬂmalar›nda hastane ve huzurevlerinin ziyaretleri,
‹l Müftülü¤ümüz bünyesinde hac ve umre bürolar›n›n yeniden teﬂkili.

Mahmut YELESER
Antalya ‹l Müftüsü
TDV ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›

09.06.1950 Y›l›nda Erzurum’da
do¤du. 10 yaﬂ›nda haf›zl›¤› ikmal etti. 1971-1972 e¤itim-ö¤retim döneminde ‹mam-Hatip Lisesini, 1976 Haziran ay›nda Erzurum Yüksek ‹slam
Enstitüsünü bitirdi. ‹stanbul Müftü
Muavinli¤ine atand›.

TDV

S›ras›yla Kemaliye Müftülü¤ü,
1977-1979 y›llar›nda Yedek Subay
(Aste¤men) olarak vatani vazifesini
yapt›. 1979 May›s’›nda Ardahan
Müftülü¤ü, 1980-1982 y›llar›nda Haseki E¤itim Merkezi ihtisas kursunu
bitirdi.
1982 y›l› Aral›k ay›nda re’sen Belçika’ya din bilgisi ö¤retmeni olarak
atand›. 1986 y›l›nda bu görevden
döndü. S›ras›yla ‹mranl›, Kumru ‹lçe
Müftülü¤ü yapt›. 1994 y›l›nda Tunceli ‹l Müftülü¤üne atand›. 1997 y›l›nda
Çank›r› ‹l Müftülü¤üne, 2001 y›l› Kas›m ay›nda Mu¤la ‹l Müftülü¤üne
atand›. 13 ﬁubat 2006 Antalya ‹l Müftülü¤ü görevine baﬂlad›.
Evli ve bir çocuk babas› olan Mahmut Yeleser, Arapça ve Frans›zca bilmektedir.
www.diyanetvakfi.org.tr
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29 May›s Hastaneleri Beyin
ve Sinir Cerrahisi Bölümü,
beyin ve sinir sistemi ile ilgili tüm cerrahi giriﬂimleri modern t›bb›n en son
yenilikleri ile uygulayarak ve hastalar›m›za kesintisiz hizmet sunmay› amaçlamaktad›r.
Yetiﬂkin ve çocukluk dönemi beyin
ve omurga/omurilik hastal›klar›n›n yan›
s›ra, periferik sinir hastal›klar›n›n travmaya ba¤l› kesileri ve s›k›ﬂ›kl›klar›n›n tan›
ve tedavileri en ileri yöntemlerle yap›lmaktad›r.

TDV

Nöroﬂirurji Bölümü'nün En Çok
‹lgilendi¤i Hastal›k Gruplar›
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beyin tümörleri,
Beyin kanamalar›,
Bel ve boyun f›t›klar›,
Kafa travmalar›,
Omurga ve omurilik travmalar›,
Omurga ve omurilik tümörleri, kistleri,
7. Periferik sinir travmalar›na ba¤l› kesiler, s›k›ﬂmalar,
8. Çocukluk ça¤›na ait konjenital ve geliﬂimsel anomaliler (hidrosefali, gergin omurilik sendromlar›, ensefalosel,
meningosel, meningomyelosel, dermal sinüs, lipomeningomyelosel ve
kraniosinostozlar).

Nöroonkoloji
Beyin, omurilik, sinirler, beyin zarlar›, kafa ve omurga kemiklerinden kaynaklanan tümörler, hipofiz bezi tümörleri
< 40 TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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ve konjenital tümörleri kapsamaktad›r.
Yap›lan nörolojik muayene sonras› genelde beyin tomografisi (BT) ve manyetik rezonans (MR) tetkikleri ile tan› konulur ve mikroskop ve mikroﬂirürjikal
aletler yard›m› ile tedavileri yap›l›r. Tümörün yerleﬂimine göre ameliyat s›ras›nda beynin ve sinirlerin fonksiyonlar›n› korumak amaçl› intraoperatif nöromonitorizasyon (EMG, SEP, MEP, kortikal stimülasyon ve BAEP) uygulanmaktad›r. Gerekti¤inde uyan›k kraniotomi
eﬂli¤inde hassas bölgelerde yerleﬂmiﬂ
tümörler ç›kar›labilmektedir. Beyindeki
tümörlerin yerinin tam tespiti ve bütün
olarak ç›kar›labilmesi amac›yla ameliyat
s›ras›nda ultrasonografik görüntüleme
kullan›lmaktad›r. Hipofiz bezi ve ventrikül içi tümörlerde endoskop yard›m›
ile mikroﬂirürjikal teknik birleﬂtirilmektedir.

Beyin Damar Hastal›klar›n›n
Cerrahisi
Subaraknoid kanama, kanamam›ﬂ
anevrizmalar, beyin ve omurilik arteriovenöz malformasyonlar› ve baz› inme
(stroke) vakalar›n›n cerrahi tedavisini
içermektedir. Subaraknoid kanama, genellikle beyin atardamarlar›n›n duvar›nda olan incelme sonras› oluﬂan baloncu¤un (anevrizma) patlamas› ile beyin etraf›nda bulunan beyin-omurilik s›v›s›n›n
içine kanamas› sonucu oluﬂur. Bu durumda anevrizman›n yeri tomografikangiografi ile veya femoral arterden (kas›k atardamar›) girilerek yap›lan konvansiyonel angiografi ile belirlenir. Cerrahi ile ya da endovasküler yöntemlerle
(angiografik olarak) anevrizma kapat›labilir. Özellikle kanam›ﬂ anevrizmalarda
operasyon sonras› 3-13 gün aras›nda,
s›kl›kla anevrizman›n bulundu¤u damarda geliﬂebilecek daralma (vazospazm), günlük "transkranial doppler" ile
izlenmekte ve güncel tedaviler uygulanmaktad›r.
www.diyanetvakfi.org.tr

Spinal Cerrahi
Omurga ve disk dejenerasyonuna ba¤l› disk hernileri, dar kanallar, omurga/omurilik tümörleri ve do¤uﬂtan gelen bozukluklar›n cerrahi tedavileri bölümümüzde aç›k mikroﬂirürjikal yöntemlerle gerçekleﬂtirilmektedir. Omurgada oluﬂabilecek çökme k›r›klar›nda kifoplasti ve vertebroplasti teknikleri uygulanmaktad›r.

Periferik Sinir Cerrahisi
El bile¤i, dirsek, ayak bile¤i gibi bölgelerde oluﬂabilecek sinir s›k›ﬂmalar› ve yaralanmaya ba¤l› tam veya
parsiyel sinir kesileri mikrocerrahi yöntemlerle tedavi
edilmektedir.

Travma
Ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olan kafa
travmalar›nda oluﬂabilecek ikincil hasar› önlemeye yönelik güncel tedaviler bölümümüzde teknolojinin de
katk›s›yla uygulanmaktad›r. Bu hastalarda kafa içi bas›nc› ve beynin oksijenlenmesi monitorize edilerek, tedavi yönlendirilmektedir.

Bütün Çocukluk Ça¤›
Beyin Cerrahisi Operasyonlar›
• Hidrosefali - Shunt Cerrahisi ve Nöroendoskopik
hidrosefali tedavisi,
• Kraniosinostoz Cerrahisi,
• Meningosel (Kese) Ameliyatlar›,
• Geliﬂimsel Beyin ve Di¤er Omurilik Anomalileri.
Hastanemizin Nöroﬂirurji Bölümü'nde konusunda
uzman bir ekip taraf›ndan yenido¤andan geriatrik (ileri yaﬂlarda) dönem dahil olmak üzere tüm yaﬂ gruplaTÜRK‹YE D‹YANET VAKFI HABER BÜLTEN‹
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r›na hizmet verilmektedir. Randevulu
hastalar poliklinikte de¤erlendirilirken,
acil hastalar acil servis doktorunun konsültasyon iste¤i ile acil serviste de¤erlendirilir. Hastalar›n gerek görülen tüm radyolojik ve laboratuar tetkikleri ve baﬂka
bölümlerden konsültasyon istekleri hastanemiz bünyesinde gerçekleﬂtirilir. Her
an için BT veya MR çekilebilmekte, ameliyathane her zaman için müdahalelere
haz›r beklemektedir. Pek çok modern
nöroﬂirurji aleti, ameliyat mikroskobu,
mikro ﬂirurji aletleri, yüksek h›zl› drill sistemi ameliyatlar için sürekli haz›r tutulmaktad›r.
Acil servis, poliklinik ve yatan hasta
alanlar›nda hizmet veren bölüm, Nöroloji bölümü ile birlikte çal›ﬂarak cerrahi gerektirmeyen hastalar›m›z›n takip ve tedavilerini multidisipliner bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmektedirler.

Omurga ve Omurilik Cerrahisi
Omurga cerrahisi, kafan›n alt noktas›ndan kuyruk sokumu kemi¤ine dek
uzanan omurga bölgemizde oluﬂan çeﬂitli sorunlar› tedavi etmek amac›yla yap›lan cerrahi giriﬂimleri kapsar. En s›k rastlanan sorunlar basitce:
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1. Deformiteler, ﬂekil bozukluklar›
a. Skolyoz
b. Kifoz
c. Spondilolistezis (omurgada kayma)
2. F›t›klar
a. Bel
b. Boyun
c. S›rt
3. Dejeneratif sorunlar
a. Spinal stenoz (darl›k)
b. Dejeneratif disk hastal›¤›
4. Omurgan›n tümörleri
5. Omurgan›n enfeksiyonlar›
6. Omurgan›n yaralanmalar›
a. K›r›klar
b. Ç›k›klar
olarak s›ralanabilir. Bu sorunlar›n bir ço¤unun cerrahi tedavileri hem Ortopedi ve Travmatoloji hem de
Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlar› taraf›ndan ayr› ayr› yap›labilmekle birlikte, baz› konular bu bölümlerin yaln›z biri taraf›ndan çok daha iyi tedavi edilebilmektedir. Bu zor durum her iki disiplinden gelen
cerrahlar›n birlikte çal›ﬂabilecekleri “Omurga ve
omurilik cerrahisi” merkezleri ile çözüme kavuﬂturulmuﬂtur. Hastanemiz omurga cerrahisi merkezinde de omurgan›n tüm hastal›klar›na konunun uzmanlar› taraf›ndan en ileri teknolojilerle müdahale
edilebilmekte, hastalar tek bir adreste sa¤l›klar›na
kavuﬂturulmaktad›r.
TDV
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eﬂitli faaliyetlerde bulunmak üzere Sakarya'ya
giden Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Bardako¤lu
Vakf›m›z Yay›n Matbaac›l›k ve Ticaret ‹ﬂletmesi bünyesinde bulunan Sakarya Yay›nevimizi de ziyaret etti.
Sakarya Yay›nevimizi gezen ve yetkililerden bilgi
alan Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, kitap sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤›
mekanlar›n böyle ferah olmas›ndan duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teﬂekkür etti.
Kitap yay›nc›l›¤› ve yay›nevi konusuna önem veren
Türkiye Diyanet Vakf›, kültürümüzün gelecek nesillere
aktar›lmas› noktas›nda önemli rol oynad›¤›na inanmaktad›r. Bilindi¤i üzere iletiﬂim imkân ve vas›talar›n›n sürekli geliﬂti¤i günümüzde bile kitap, halâ bilginin en etkili kayna¤› ve nakil vas›tas›d›r. Toplumsal düﬂünceyi
belirleyen ve yönlendiren bilgi hiç süphesiz kitabî bilgilerdir. Bu meyanda; bir yanda ecdad›n bilgi birikimi
yeniden toplumun istifadesine sunmak, di¤er yandan
kitaplaﬂm›ﬂ çal›ﬂmalara bas›n ve da¤›t›m imkan›n› vererek bilginin mobilazasyonunu sa¤lamak, ecdâd›n yolundan giderek dine en büyük hizmeti yapmakt›r. Hiç
ﬂüphesiz di¤er yay›n vas›talar›ndan da azamî ölçüde istifade etmek durumunday›z. Bu itibarla Vakf›m›z kitab›n yan›nda sesli ve görüntülü yay›n faaliyetlerine de
büyük önem vermektedir.
Vakf›m›z›n yay›n hizmetlerini ﬂu alt baﬂl›klar alt›nda
toplamak mümkündür;
Dini, milli, ilmi, tarihi ve kültürel konularda bas›l›,
sesli ve görüntülü yay›nlar haz›rlay›p okuyucular›n hizmetine sunmakta olan Vakf›m›z›n 419'i bas›l›, 37'si sesli ve 6's› görüntülü olmak üzere yay›n say›s› 462'ye
ulaﬂm›ﬂt›r. Bas›l› yay›nlar›m›z aras›nda 9 adet Almanca,
7 adet ‹ngilizce, 2 adet Frans›zca, 1 adet Flamence, 1
adet Rusça ve 10 adet Arapça olmak üzere çeﬂitli yabanc› dillerde neﬂredilmiﬂ 30 adet eser bulunmaktad›r.
Eserlerimizin bask› iﬂlerinin tamam› kendi tesislerimizde gerçekleﬂtirilmektedir.
TDV
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