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z. Muhammed'in yirmi üç y›ll›k peygamberli¤i döneminde tamamlanan vahiy
(Kur'an) ve onun aç›klamas› mahiyetindeki sünnet ‹slâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk yan›nda bireysel ve sosyal hayatla ilgili temel ilkelerini ve amaçlar›n› belirlemiﬂ ve dinin
ana çat›s›n› kurmuﬂtur. Bununla birlikte ‹slâm'›n bu iki aslî kayna¤›n›n, bu kaynaklarda
ifade edilen ilke, hüküm ve hedeflerin, örneklendirme ve benzetmelerin anlaﬂ›lmas›, yorumlanmas› ve bunlardan amelî hayat›n çeﬂitli yönlerine iliﬂkin baz› de¤er hükümlerinin ve
uygulanabilir sonuçlar›n ç›kar›lmas› aklî muhakeme ile ve dindarl›¤›m›z› güncelleﬂtirmemizle mümkün olmaktad›r. S›n›rl› say› ve içerikteki naslar›n yani Kur'an ve Sünnet metninin, s›n›rs›z say›da ve çok çeﬂitli olaylara ›ﬂ›k
tutabilmesi, farkl› tür ve mahiyetteki insan
davran›ﬂlar›n› yönlendirebilmesi ancak böyle
bir anlama ve yorumlama faaliyetiyle mümkün olur.
Anlama, yorumlama ve bak›ﬂ aç›s› yönüyle
bireyler aras›nda önemli farkl›l›klar›n bulunmas›, üstelik insanlar›n kültür, gelenek, bilgi
ve tecrübe birikimlerinin dönem ve bölgelere
göre de de¤iﬂmekte olmas› ayn› Kur'an veya
hadis metninden ayn› dönemde veya farkl› dönemlerde farkl› anlam ve hükümlerin ç›kar›lmas›n› kaç›n›lmaz k›lm›ﬂt›r. Bu durum, ‹slâm'da fikrî tart›ﬂman›n ve ihtilâf›n hoﬂgörüyle karﬂ›lan›p tabii bir hadise olarak görülmesinin de, ‹slâm toplumu içindeki dinle ilgili birçok görüﬂ ayr›l›¤›n›n bulunmas›n›n da ana sebebini teﬂkil etmiﬂtir.

H

Öte yandan, dinin ana metinlerinin insan
zihninin cevab›n› arad›¤› her soruyu, bireysel
ve sosyal hayat›n her alan›n› ayr›nt›yla ele almad›¤›, ço¤u yerde bu konulardaki cevaba ve
çözüme yard›mc› olacak ana ilke ve hedefleri
vermekle yetindi¤i ve geride dindara geniﬂ bir
hareket alan› b›rakt›¤› da bilinmektedir. Bu
alan müslüman birey ve toplumlar taraf›ndan,
dinin ilke ve hedeflerine ayk›r› olmamas› kayd›yla serbestçe düzenlenebilecektir. Bu serbestlik de haliyle ‹slâm dünyas›nda tarihî seyir
içinde dönemlere ve bölgelere göre de¤iﬂiklik
gösteren zengin bir çeﬂitlili¤in yaﬂanmas›n›n
bir di¤er sebebini teﬂkil etmiﬂtir.
Böyle olunca, Kur'an'›n metninden, sünnetin
içeri¤inden ve ‹slâm toplumunun as›rlarca devam eden gelene¤inden aç›kça anlaﬂ›lan ve
müslümanlar›n asgari müﬂtere¤ini teﬂkil eden
de¤iﬂmez bir ‹slâmî öz ve ana unsur yan›nda bir
de anlama, yorumlama ve bak›ﬂ aç›s›na göre de¤iﬂebilen ve çeﬂitli toplumlara renk ve ton fark›yla de¤iﬂerek yans›yan bir ‹slâmî hayattan ve
gelenekten söz etmek mümkündür.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet
Vakf› olarak on beﬂ y›ld›r icra etti¤imiz Kutlu
Do¤um Haftas›, insanl›¤›n yolunu ayd›nlatan
ve onlara kurtuluﬂ yolunu gösteren, buna kendi hayat›yla ve örnek ﬂahsiyetiyle fiili rehberlik
eden Hz. Muhammed’i ve O’nun sünnetini
hem yukar›da de¤indi¤imiz de¤iﬂmez özün
kurucu bir unsuru hem de o içinde yaﬂad›¤›
ça¤la sa¤l›kl› iletiﬂim kurmak isteyen günümüz insan›n›n ayd›nl›k yolu olarak tan›tmay›
amaçlamaktad›r.
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A. ‹hsan SARIMERT

nsanl›k tarihinin en önemli hadiselerinden biri
Hz.Muhammed'in (s.a.v.) risaletidir. Allah Resulü,
yeryüzüne numune-i imtisâl olarak gönderilmiﬂ
bir peygamberdir. Çünkü, Ebedi risaletin sahibi Hz.Peygamber, insanî bütün meziyetleri kendisinde toplam›ﬂ
müstesna bir ﬂahsiyettir.
Kutlu Do¤um Haftas›n› ihya etmekteki gayemiz, Erbil Atabe¤i Muzafferüddin Gökbörü ve Mevlid yazar› Süleyman Çelebi ile ayn›d›r. Ayn› kayg›lar ve ayn› inanç bizi
bu haftay› ihyaya yöneltmiﬂtir. Mevlidi; Türk kültürünün
sa¤lam bir mesnedi, milletimizi birlik ve bütünlük içinde
ayd›nl›k gelece¤e taﬂ›yacak sa¤lam bir gelenek olarak
görüyoruz. Hafta dolay›s›yla haz›rlad›¤›m›z programlar›
belirlerken gözetti¤imiz gaye hep bu olmuﬂtur.
Takip etti¤imiz gelene¤in gücü ve bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaﬂamas›, gelecek için bizleri
umutland›rmaktad›r. Yüzy›llard›r görülmüﬂtür ki Türk
Milleti inançl›d›r, hoﬂ görülüdür, dinî inançlar›n› bir kavga konusu olarak de¤il, bar›ﬂ ve huzur kayna¤› olarak
görmektedir. Bu düﬂüncelerle 15 yaﬂ›na basm›ﬂ olan
Kutlu Do¤um Haftas›, milletimizin arzusu ve tarihî gelene¤i üzerine bina edilmiﬂtir.
Yüce Allah’›n dünyay› esenlik ve bar›ﬂ yurdu haline
getirmek ve insanlar aras›nda adaletin gerçekleﬂmesi
için koydu¤u ilahi de¤erleri insanl›¤a ulaﬂt›rmak için görevlendirdi¤i peygemberler halkas›n›n son zinciri Hz.
Muhammed’in do¤umu, s›radan bir do¤um hadisesinin
çok ötelerinde, bir çok de¤iﬂim ve geliﬂmenin habercisi
olmuﬂtur. Bilindi¤i üzere insani de¤erler aç›s›ndan trajedilerin yaﬂand›¤› bir zaman diliminde Hz. Peygamber
arac›l›¤› ile bütün insanl›¤a sunulmuﬂ olan ilahi hakikatler, müslümanlar›n tarihinde oldu¤u kadar insanl›k tarihinin ak›ﬂ›nda da köklü de¤iﬂikliklere vesile olmuﬂtur.
‹lahi lütfun bir tecellisi olan bu olay›n önemini çok iyi
bir ﬂekilde idrak etmiﬂ olan milletimizin aziz fertleri,
as›rlardan beri bu Kutlu Do¤umu, Hz. Peygambere olan
derin ba¤l›l›klar›n›n izhar› ve O’nun varl›¤›n›n her aﬂamas› ile ilgili koydu¤u dipdiri ve hayat bahﬂedici ilkelerini

‹
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haf›zalar›na nakﬂetmenin bulunmaz bir f›rsat› olarak de¤erlendirmiﬂlerdir.
Kutlu Do¤um Haftas› ikliminde; Hz. Peygamberin açt›¤› manevi pencereden ça¤›n insan› olarak Kur’an’a,
sünnete ve hayata bakmal›, yaﬂanan dünya ﬂartlar›n› da
dikkate alarak Kur’an ve sünnetin ilahi ve evrensel mesajlar›yla ça¤›n insan›n› buluﬂturacak çal›ﬂmalar içerisinde olmal›y›z. Bir fazilet ve hidayet meﬂalesi olan Allah’›n
elçisini her yönüyle iyi tan›mal›; O’nun yüce hayat›n›, insanl›¤a tebli¤ etti¤i üniversal ahlakî de¤er ve faziletleri
çok iyi kavramal› ve hayat›m›za uygulamal›y›z. Yüce kitab›m›z Kur’an-›, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v)’i, mensubu oldu¤umuz ‹slâm dinini do¤ru bir ﬂekilde anlamal› ve anlatmal›, yanl›ﬂ anlay›ﬂ ve istismarlar›
gidererek, ortadan kald›rmak suretiyle müslümanlara
yeni bir ilim, düﬂünce, tefekkür ve çal›ﬂma aﬂk› kazand›rmal›y›z.
Kutlu Do¤um Haftas›’n› bu anlay›ﬂ ve düﬂünce ile ihya etmeye çal›ﬂmal›, Hz.Peygamber’e sevgi ve ba¤l›l›¤›m›z› yeniden gözden geçirerek de¤erlendirmeli ve bunun muhasebesini yapmal›y›z. Bununla beraber; O’nun
getirdi¤i sevgi, sayg›, hoﬂgörü, kardeﬂlik, yard›mlaﬂma,
bütün insanl›¤a faydal› olmak gibi prensipleri toplumda
yayg›nlaﬂt›rarak, birlik ve bütünlü¤ümüzü bozucu kin,
nefret ve düﬂmanl›k duygular›n› ortadan kald›rman›n
gayreti içerisinde olmal›y›z.
Unutmayal›m ki; ülkemizin ayd›nl›k gelece¤i, huzuru
ve mutlulu¤u; kin, nefret, husumet, ﬂiddet, kavga ve
çat›ﬂmalar›n kökünün kesilmesine, aram›zda hoﬂgörü ve
kardeﬂlik anlay›ﬂ›n›n kök sal›p yayg›nlaﬂmas›na, farkl› anlay›ﬂ ve düﬂüncelerle birlikte birbirimizi kabullenmemize, farkl› kulvarlarda bulunan insanlarla asgari
müﬂtereklerde buluﬂarak toplumsal uzlaﬂmay› sa¤lamam›za, kamplaﬂmalara ve ideolojik çat›ﬂmalara imkan ve f›rsat vermeden milletimizin kalk›nmas›, ilerlemesi ve yükselmesi için hep birlikte el ele, gönül
gönüle vererek çal›ﬂmam›za ba¤l›d›r.
Sayg›lar›mla.

K

ainat›n efendisi, varl›klar›n en
ﬂereflisi, Allah’›n sevgilisi, Peygamberler zincirinin son halkas›,
alemlere rahmet olarak gönderilen
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in evrensel
risaletini, yüce ahlak›n› ve örnek
ﬂahsiyetini bütün insanl›¤a yeni bir
anlay›ﬂ içinde anlatmak maksad›yla
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye

Diyanet Vakf› taraf›ndan 1989 y›l›ndan itibaren kutlanmaya baﬂlanan
Kutlu Do¤um Haftas›’n›n 15’cisi tüm
yurtta büyük bir coﬂkuyla kutland›.
Bu y›l Türkiye genelinde ve yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen Kutlu Do¤um
Haftas› çerçevesinde a¤›rl›kl› olarak
"Hz. Peygamberin Aile Hayat›". "Hz.
Peygamberde Çocuk Sevgisi", "Hz.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Peygambere Göre Kardeﬂlik, Sevgi,
Sayg› ve Hoﬂgörü" konular› üzerinde
duruldu. Düzenlenen programlarda,
manevi bunal›mlardan kurtuluﬂ reçetesi olarak Hz. Peygamberin tan›nmas› ve tan›t›lmas›, O’nun getirdi¤i
en saf ﬂekliyle bizzat uygulad›¤› üstün
ahlak prensiplerinin ö¤retilmesi, ihtiyaç duydu¤umuz sevgi, hoﬂgörü ve
uzlaﬂma ortam›n› gerçekleﬂtirmede
Hz. Peygamberin örnekli¤i anlat›ld›.
Kutlu Do¤um Haftas›’n›n 15’ncisi
Ankara’da düzenlenen bir programla
baﬂlad› ve bir hafta süren de¤iﬂik etkinliklerle devam etti. Sayg› duruﬂu,
‹stiklâl Marﬂ› ve Kur’an-› Kerim okunmas› ile Kocatepe Camii Konferans salonunda baﬂlayan programa T.B.M.M.
Baﬂkan Vekili ‹smail Alptekin, Devlet
Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Meh-
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met Ali ﬁahin, Büyük Birlik Partisi Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› R›dvan
Çak›r ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.
Hafta münasebetiyle 16-18 May›s
2003 tarihleri aras›nda “Hz.Peygam-

ber’in Tebli¤ Metodu Iﬂ›¤›nda ‹slâm’›n
Güncel Sunumu” konulu bir de sempozyum düzenlendi. Çok say›da ilim
adam›n›n kat›l›m›yla 16 May›s 2003
Cuma günü Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda baﬂlayan sempozyum
üç gün sürdü.
Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilen Kutlu Do¤um
Haftas› aç›l›ﬂ program›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan Vekili ‹smail
Alptekin, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin ile Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› R›dvan
Çak›r birer konuﬂma yapt›lar.
Aç›ﬂ konuﬂmalar›n› müteakip Ankara Müftülü¤ü Tasavvuf Musikisi Korosu taraf›ndan Türk tasavvuf ve sanat müzi¤inin seçkin örneklerinin sunuldu¤u bir konser verildi.

Recep Tayyip ERDO⁄AN
Baﬂbakan
[Kutlu Do¤um Haftas› Mesaj›]

‹smail ALPTEK‹N
TBMM Baﬂkan Vekili
Kutlu Do¤um’un ülkemize, ‹slâm
alemine ve bütün insanl›¤a bar›ﬂ,
huzur, birlik, beraberlik ve hay›rlar
getirmesi dile¤iyle konuﬂmas›na
baﬂlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan Vekili ‹smail Alptekin, Kutlu Do¤um Haftas› kutlama program›nda bulunmaktan dolay› büyük
bir mutluluk duydu¤unu ifade ederek, “Allah’›n, bütün zamanlara önder olarak seçti¤i emsalsiz ﬂahsiyet,
insanl›¤›n kurtuluﬂ rehberi, yüce ahlak sahibi, merhamet ve hoﬂgörü
timsali Yüce Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in dünyaya teﬂriflerini
kutlamak üzere düzenlenen Kutlu
Do¤um Haftas› münasebetiyle bir
arada bulunman›n engin mutlulu¤u
içerisindeyiz.” dedi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in do¤um y›ldönümlerinin Türk ve ‹slâm dünyas›nda as›rlard›r Mevlid Kandili olarak
büyük bir sevinç ve coﬂkuyla kutland›¤›n› belirten Alptekin bu kutlamalar›n özellikle Anadolu’da müstesna bir yerinin bulundu¤unu belirterek, “Hicri beﬂinci as›rda “Muzafferiddün Gökbörü” taraf›ndan
baﬂlat›lan Mevlid-i Nebevi yani
“Kutlu Do¤um” kutlamalar› Türk ve
‹slâm dünyas›nda çeﬂitli merasimler ve ihya geceleri ﬂeklinde, büyük
bir coﬂku içinde kutlanmaktad›r.
As›rlardan beri Anadoluda kutlanmakta olan Mevlid-i Nebi kutlamalar›n›n ayr› ve müstesna bir yeri vard›r.
Son ilahi vahiy ve son mukaddes kitap olan Kur-an’› Kerim’i insanl›¤a
bildiren ve ayn› zamanda kendi örnek
hayat›nda onu yaﬂayan yüce Peygamberimizin hayat modeli demek
olan “Siyret-i Nebi”nin ve “Sünnet-i

Yo¤un çal›ﬂmalar›m münasebetiyle iﬂtirak edemedi¤im Kutlu Do¤um Haftas› aç›l›ﬂ törenine davetiniz için teﬂekkür ederim. ‹slâmîyet tüm insanlara
kucak açan iyi ahlak›, do¤rulu¤u, dürüstlü¤ü, hakka ve hukuka sayg›y› emreden bir sevgi
dinidir. Sevgili Peygamberimizin örnek kiﬂili¤inde yüce dinimizin verdi¤i mesajlar›n ve insana katt›¤› güzelliklerin tüm
insanlarla sevgi ve hoﬂgörü
içinde paylaﬂ›lmas›, akl›n ve
bilimin ›ﬂ›¤›nda iyi anlaﬂ›lmas›
manevi huzur ve mutlulu¤umuzun teminat›d›r.
Kutlu Do¤um Haftas› çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin
bu amac›n gerçekleﬂtirilmesine ‹slâmîyetin ve sevgili Peygamberimizin tüm insanl›¤›
sevgiyle kucaklayan anlay›ﬂ›n›n anlat›lmas›na ve iyi anlaﬂ›lmas›na vesile olaca¤› inanc›yla baﬂar›l› geçmesini temenni
ediyor sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

O, kusursuzlu¤un, eksiksizli¤in,
mükemmelli¤in ve kemalin eﬂsiz temsilcisidir.
‹nsanl›k; küfür, kin, intikam, düﬂmanl›k,
zorbal›k ve zulüm saltanat›ndan
O’nun getirdi¤i din sayesinde kurtuldu;
O, peygamberlik zincirinin son halkas›d›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Devlet Bakan›
[Kutlu Do¤um Haftas› Mesaj›]

Bilindi¤i gibi, Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in do¤um y›ldönümü 1989 y›l›ndan itibaren
“Kutlu Do¤um Haftas›” ad›yla
ve çok zengin bir program çerçevesinde kutlanmaktad›r.
Bu faaliyetlerin önemli bir k›sm›, Peygamberimizin örnek ve
önder kiﬂili¤ini; ‹slâm’›n evrensel ilkelerini ve tarihin seyri
içinde zengin bir aç›l›m gösteren kültürel de¤erlerini konu
edinen bilimsel faaliyetlere ayr›lmakta; bu arada bas›n ve yay›n yoluyla toplumumuzun ayd›nlanmas›na katk›da bulunulmaktad›r.
13-19 May›s 2003 tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirilecek
olan Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle
düzenlenecek
olan; “Hz. Peygamber’de ‹nsan ve Çocuk Sevgisi”, “‹slâm’da Verimlilik ve Çal›ﬂma
Hayat›”, “Hz. Peygamberin Aile Hayat›” ile “Hz. Peygamberin Örnek Hayat›” konulu konferans ve panellere a¤›rl›k veren bu y›lki faaliyetlere yurtd›ﬂ›nda bulundu¤um için kat›lam›yorum.
Haftan›n baﬂaral› geçmesini diler, bu vesile ile sayg›lar›m› sunar›m.
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Seniyye”nin de ayr› ve müstesna bir
önemi vard›r.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan hadis-i ﬂeriflerin do¤ru ﬂekilde
ö¤retilmesi konusunun önemi üzerinde duran ‹smail Alptekin 2000 y›l›nda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›nca
oluﬂturulan “Hadis” komisyonunun
daha etkin hale getirilmesinin gereklili¤ini belirterek, “Ezberleme ve yaz›
ile tespit ﬂeklinde h›fzedilip, korunan
hadis-i ﬂeriflerin milletimizin genç
nesillerine ö¤retilip, do¤ru bir ﬂekilde aç›klanmas› konusunda en büyük
hizmet ﬂüphesiz Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›za terettüp etmektedir.
Yüce Peygamberimizin tebli¤ buyurduklar› mesaj›n temel esprisinin
milletimize anlat›lmas›nda en önemli kriterlerinden biri O’nun evrensel
sevgisinin ve örnek yaﬂay›ﬂ modelinin oryantalist etki ve özentilerin yapay müdahalelerinden korunmas›d›r. Bu ba¤lamda “Siyret-i Nebi” konusunda yeni çal›ﬂma üniteleri de
gerçekleﬂtirilebilir. 2000 y›l›nda, Din
‹ﬂleri Komisyonu döneminde, Baﬂkanl›kça oluﬂturulan “Hadis” Komisyonunun etkin hale getirilmesi bu
konuda, ilk olarak akla gelen faaliyetlerdi. “Reddiye” türünde kitaplar haz›rlanmas› da düﬂünülebilir.” dedi.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kiﬂili¤inden örnekler veren ‹smail Alptekin, Hz.
Peygamber’in toplumdaki adaleti tesis etmek için büyük çaba sarfetti¤ini ve ahlak›n O’nun için çok önemli
oldu¤unu belirterek, “Hz. Peygamber için ahlak ve dürüstlük çok
önemliydi. O, sevgi, hoﬂgörü, merhamet ve adalet timsaliydi: “‹man etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Bir-

birinizi sevmedikçe de iman etmiﬂ
olmazs›n›z” diyerek birbirimizi sevmenin önemini belirtmiﬂtir. “Komﬂusu açken tok yatan bizden de¤ildir”
diyerek merhamet ve sosyal yard›mlaﬂman›n dindeki yerini göstermiﬂtir.
O, ayn› zamanda, kusursuzlu¤un,
eksiksizli¤in, mükemmelli¤in ve kemalin eﬂsiz temsilcisidir. Dünyada
hiçbir fani, Peygamber efendimiz kadar sevilmemiﬂ ve O’nun kadar ilgi
görmemiﬂtir. ‹nsanl›k, küfür, kin, intikam, düﬂmanl›k, zorbal›k ve zulüm
saltanat›ndan O’nun getirdi¤i din sayesinde kurtuldu; O, peygamberlik
zincirinin son halkas›d›r.” dedi.
‹nsanl›¤›n kurtuluﬂunun Hz. Peygamberi anlamaktan geçiti¤ini vurgulayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan Vekili ‹smail Alptekin,
“Medeniyet, modernite, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü, yükselen
de¤erler, hümanizm... vb. kavramlar›n en çok kullan›l›r hale geldi¤i,
fakat bu iddialar›n sadece sözde kald›¤› günümüzde; insanl›¤›n gerçek
kurtuluﬂunun Kainat›n Efendisi ve
son Peygamberi Hz. Muhammed’i
ve O’nun Yüce Mesaj›n› iyi anlamak
ve yaﬂamak oldu¤unu art›k daha iyi
idrak edecektir. Bu dönemde ilahiyatç›lar›m›za terettüp eden önemli
görev de bunun yeni söylem ve yeni
yorumlar›n› getirmektir; ayr›nt›lar
konusunda bo¤ulup kalmak de¤ildir. Sosyal hadiseleri do¤ru alg›layarak, dinimizi özüne uygun bir ﬂekilde yorumlayarak, bid’at ve hurafelerden ar›nm›ﬂ temiz bir din duygusuyla insanlar›m›z›, çocuklar›m›z›,
gençlerimizi nak›ﬂ gibi iﬂlemeli ve
bezemeliyiz ki, yanl›ﬂlara sapmayal›m.” dedi.

Mehmet Ali ﬁAH‹N
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard.
Peygamber efendimizin getirdi¤i
kutlu mesaj›n milletimiz ve ecdad›m›z taraf›ndan as›rlar önce kabul
edilerek, milletimizin ‹slâm’la ﬂereflendi¤ini ve bugün bununla iftihar
ettiklerini belirterek konuﬂmas›na
baﬂlayan Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin “Aziz
milletimiz, hem ‹slâm’la ﬂereflenmiﬂ
hem de elinden geldi¤i kadar inançla ve samimiyetle ‹slâm’a hizmet etmeye gayret etmiﬂtir. O bak›mdan,
böylesine bir milletin bireyi olmak
hepimiz için birer iftihar kayna¤›d›r.”
dedi.
Bugün, insanl›¤›n, Peygamber
Efendimizin getirdi¤i mesaja ihtiyac›
oldu¤unu ifade eden Mehmet Ali ﬁahin, O’nun inançl› ve kararl› bir kiﬂili¤e sahip oldu¤unu vurgulayarak
“‹nanç ve kararl›l›¤›, O’nun hayat›nda, O’nun getirdi¤i mesajda görüyoruz. Bir elime ay›, bir elime güneﬂi,
tüm dünyay› ba¤›ﬂlasan›z davamdan
dönmem diyen kararl›l›k ve inanc›
O’nda görüyoruz. Hakk›, hakikati, kul
hakk›n› gözetmeyi, O’nun hayat›nda
görüyoruz. "Kimin mal›n› ald›msa, iﬂte mal›m gelsin als›n; kimin s›rt›na
vurdumsa, iﬂte s›rt›m gelsin vursun"
diyen bir anlay›ﬂ› O’nda görüyoruz.
O’nun getirdi¤i mesaj, namlunun
ucunda çiçekler açt›racak bir mesajd›r. ‹nsanlar› birbirine kardeﬂ yapa-

cak bir mesajd›r. O’na, bugün, insanl›¤›n, her zamankinden daha çok ihtiyac› oldu¤unu düﬂünüyorum. Tüm
yarat›klar› Yaratandan ötürü sevmeyi, O’nun mesaj›ndan al›yoruz.” dedi.
Peygamber Efendimizin as›rlar
önce getirdi¤i mesajlar›n, müslümanlar taraf›ndan yaﬂan›p ötelere götürülmesi gereken mesajlar oldu¤unu
belirten Mehme Ali ﬁahin bunun için
Peygamberimizin getirdi¤i mesaj› insanl›¤›n iyi anlamaya ve iyi yorumlamaya ihtiyac› oldu¤unu söyledi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n ayr›
bir yeri ve önemi bulundu¤una da
iﬂaret eden Mehmet Ali ﬁahin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha kurulurken, diyanî hizmetlere çok büyük
önem vermiﬂtir. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› cumhuriyetle yaﬂ›tt›r. Cumhuriyet kuruldu¤unda üç kiﬂinin makam arabas› vard›; biri Cumhurbaﬂkan›n›n, biri Genelkurmay Baﬂkan›n›n, di¤eri de yan›lm›yorsam Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkan›n›n. Anayasam›z, devlete birçok görev yükledi¤i gibi, bireylerin manevi gereksinmelerini karﬂ›lama sorumlulu¤unu ve görevini de
yüklemiﬂtir. Nitekim, Anayasan›n
24’üncü maddesinde de, din ve ahlak
dersleri zorunlu dersler aras›nda say›lm›ﬂt›r. O bak›mdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasas›yla, yasalar›yla ve kurumlar›yla vatandaﬂlar›na
dinini do¤ru ﬂekilde ö¤retme görevini Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›na vermiﬂ,
o da yasalar içerisinde, yasa çerçevesi içerisinde bu görevi yapagelmiﬂtir.
Ama, ﬂunu belirtmek durumunday›m ki: Bu konuda yap›lmas› gereken
birtak›m yasal düzenlemeler vard›r,
at›lmas› gereken ad›mlar vard›r. Bu
camian›n görevini daha iyi yapabilmesi için, devlete ve hükümetlere
düﬂen görevler vard›r. Bunun bilinci
ve ﬂuuru içinde oldu¤umuzu huzurunuzda belirtmek istiyorum.” dedi.

“O’nun getirdi¤i mesaj, namlunun ucunda çiçekler açt›racak bir
mesajd›r. ‹nsanlar› birbirine kardeﬂ yapacak bir mesajd›r. O’na, bugün,
insanl›¤›n, her zamankinden daha çok ihtiyac› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Tüm yarat›klar› Yaratandan ötürü sevmeyi, O’nun mesaj›ndan al›yoruz.”

R›dvan Çak›r
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard.
Alemlere rahmet olarak gönderilen, sevgi, ﬂefkat, merhamet ve hoﬂgörü timsali olan Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in dünyaya teﬂriflerinin
1432’inci y›ldönümünün kutland›¤›n› belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› R›dvan Çak›r, bu gecenin müslümanlar
aras›nda müstesna bir yere sahip oldu¤unu, ve bu gecenin Hz. Peygamberin evrensel risaletini, yüce ve örnek ahlak›n› haf›zalarda tazelemek
amac›yla as›rlardan beri “Mevlid
Kandili” olarak kutland›¤›n› söyledi.
Bütün müslümanlar ve özellikle
Türkler aras›nda köklü bir gelenek
olan Mevlid Kandilinin, milli ve dini
bir terbiye müessesesi, zarif ve samimi Türk dindarl›¤›n›n estetik bir
formu oldu¤unu belirten R›dvan Çak›r, “Her mevlidde okunan Kur’an-›
Kerim, sanki orada bulunan cemaat
için bir kere daha nazil oluyormuﬂ
gibi gönülleri ayd›nlatmakta ve ruhlar› serinletmektedir.” dedi.
Türk milletinin Peygamber Efendimizin do¤um y›ldönümlerini tarih
boyunca kutlad›¤›n› ifade eden R›dvan Çak›r, “Aziz milletimiz tarih boyunca, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin do¤umunu, ilahi bir lütfun tecellisi olarak idrak etmiﬂ ve as›rlardan beri bu kutlu do¤umu ‹slâmî de¤erlerin anlaﬂ›lmas›nda, birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›nda, düﬂmanl›klar›n bitip
dostluklar›n baﬂlamas›nda ve peygambere olan sevgi ve ba¤l›l›klar›n
ortaya ç›kmas›nda bulunmaz bir f›rsat olarak görmüﬂtür.” dedi.
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“Hz.Muhammed (s.a.v.),
müslümanlar için önemli oldu¤u
kadar bütün insanl›k için de ayr›
bir bahtiyarl›k ve kurtuluﬂ
memba›d›r. O’nun hayat› ve
sünneti, tatbik-i Kur’an’d›r.
Dini anlay›ﬂ› da, yaﬂamay› da
kolaylaﬂt›ran eksiksiz bir
nübüvvet örne¤idir. O ve O’nun
uygulamalar› olmadan ‹slâm
olmaz.”
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf›nca icra edilen Kutlu Do¤um Haftas›’n›n tarihi gelenekten yola
ç›karak bir manevi ziyafet ve o ziyafetten nasiplenme esas›na dayanan zihinlerin ve gönüllerin sevgi ile dolmas›n› sa¤layan bir organizasyon olarak alg›lanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirten R›dvan Çak›r, “Bu haftada Hz.Peygamberin, insanl›¤a sundu¤u ve Kur’an-› Kerim’de en yal›n ifadesiyle “Güzel ahlak” olarak tarif edilen
‹slâm’›n, bütün insanl›¤a sevgi, hoﬂgörü ve bar›ﬂ getiren evrensel mesaj›, yeni bir anlay›ﬂla ele al›nmakta, de¤erli
ilim ve fikir adamlar›m›z›n yorumlar›yla halk›m›za aktar›lmaktad›r.” dedi.
Hz. Peygamberin insanl›k için bir
kurtuluﬂ kayna¤› oldu¤unu vurgulayan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s›
R›dvan Çak›r, “Her peygamber kendi
kavmine gönderildi, ben ise bütün
insanl›¤a gönderildim” diyen eﬂsiz
insan Hz.Muhammed (s.a.v.), müslümanlar için önemli oldu¤u kadar
bütün insanl›k için de ayr› bir bahtiyarl›k ve kurtuluﬂ memba›d›r. O’nun
hayat› ve sünneti, tatbik-i Kur’an’d›r.
Dini anlay›ﬂ› da, yaﬂamay› da kolaylaﬂt›ran eksiksiz bir nübüvvet örne¤idir. O ve O’nun uygulamalar› olmadan ‹slâm olmaz.” dedi.
Peygamberimizi ve O’nun güzelliklerle dolu hayat›n› tan›maya ve anlamaya her devirde müslümanlar›n büyük ihtiyac› oldu¤unu belirten R›dvan
Çak›r, Kutlu Do¤um haftalar›n›n
Hz.Muhammed’i do¤ru anlama ve 21.
yüzy›l insan›na da anlatma gayretinin
bir ürünü oldu¤unu söyledi.
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‹nsanlara dünya ve ahiret mutlulu¤unu Kur’an-› Kerim’in ö¤retti¤ini;
Hz. Peygamber’in de örnek oldu¤unu
ve klavuzluk etti¤ini belirten R›dvan
Çak›r, “‹nsan›n dünya ve ahiret mutlulu¤u için, onun mant›k ve vicdan›n› ayd›nlatan, manevi varl›¤›m›z› karartan
her türlü kötülük ve olumsuzluktan
ar›nd›r›p, ahlaki de¤erlere yönelterek,
bizi mutedil ve huzurlu bir ruh yap›s›na ulaﬂt›ran Kur’an-› Kerim’dir.
Kur’an-› Kerim’i hayat›na uygulayarak
bu yolda bizlere örnek ve klavuzluk
eden, kitab›, hikmeti ve bilmediklerimizi ö¤reten ise Hz. Muhammed
(s.a.v.)’dir. Her türlü manevi, ahlaki,
vicdani ve medeni de¤erlerin ayaklar
alt›na al›nd›¤›, bireysel menfaatlerin
ön plana ç›kt›¤›, sosyal hayat›n bozuldu¤u, insanl›¤›n zarar›na olan her davran›ﬂ›n adeta itibar gördü¤ü, Hakk’›n
kuvvete boyun e¤di¤i, merhamet ve
ﬂefkatin gönüllerden silindi¤i bir zamanda Hz. Muhammed (s.a.v.), insanl›¤›n ufkunu ayd›nlatan bir rahmet
olarak do¤muﬂtur.” dedi.
Hz. Peygamberin geliﬂiyle kaybolan tevhid akidesinin yeniden canland›¤›n›, cehalet ve sap›k inançlarla kararan ruhlar›n ›ﬂ›¤a kavuﬂtu¤unu, insanl›k için ayd›nl›k bir devrin baﬂlad›¤›n› belirten R›dvan Çak›r, “Peygamberler zincirinin son halkas› olarak gönderilen bu büyük ve eﬂsiz insan; cehaletin her türlüsüne karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ,
getirdi¤i ilim ve tefekkür anlay›ﬂ›yla
karanl›klar› ayd›nlatm›ﬂ, hak, eﬂitlik,
merhamet, sevgi, hoﬂgörü gibi ilahi ve
evrensel prensiplerle, insan› insana
kul eden zincirleri ortadan kald›rm›ﬂt›r. Güçsüzün, yetimin yoksulun ve
kimsesizlerin hamisi olmuﬂ; sevgi ve
sayg›y› yayg›nlaﬂt›rarak, kin, nefret ve
haset gibi kötü duygular› da ortadan
kald›rmak suretiyle kardeﬂli¤i pekiﬂtirmiﬂ, böylece zulüm, haks›zl›k, hor görülme, kan ve gözyaﬂ›n› sona erdirmiﬂtir. Bizler O eﬂsiz insan›n davetine
icabet ederek, önümüzü ayd›nlatan
›ﬂ›¤› ile yüzy›llard›r mutlu ve huzurlu
bir yaﬂant› sürdük ve bütün iﬂlerimizde hep O’nu örnek almaya çal›ﬂt›k. Ne
zaman ki O’ndan ve O’nun getirdi¤i

mesajdan uzaklaﬂmaya, ﬂahsi h›rs ve
ihtiraslar›m›z›n peﬂinden koﬂmaya
baﬂlad›k, O’nu zamana göre iyi anlayamad›k, O’nun b›rakt›¤› miras› koruyamad›k iﬂte o zaman çeﬂitli s›k›nt›larla
karﬂ› karﬂ›ya kald›k.” dedi.
‹nsanlar› hüsrana sürükleyen olaylar›n temelinde, inançs›zl›k ve ahlaks›zl›¤›n oldu¤unu vurgulayan R›dvan Çak›r, “Dinimizin iman, amel ve ahlaki faziletlerini ö¤reten prensiplerinden
uzaklaﬂman›n; ailelerimiz, toplumumuz ve insanl›k üzerinde b›rakt›¤› etkiyi ve insanl›¤› ne gibi korkunç uçurumlara sürükledi¤ini görmekteyiz.” dedi.
‹nançs›zl›k ve ahlaks›zl›k anlay›ﬂ›n›n
yayg›nlaﬂmas›yla toplum huzurunun
bozuldu¤una dikkat çeken R›dvan Çak›r, “Vicdanlarda bütün insanl›¤› kucaklayacak umumi merhamet duygular›n›n yoklu¤u, insanlar›n hukuka sayg›l›
olmalar›n› sa¤layacak hak ve adalet
duygular›n›n sars›lm›ﬂ olmas› ve sözleri
ile yapt›klar› bir bütünlük arz eden model ﬂahsiyetlerin de azalmas›, inançs›zl›k ve ahlaks›z anlay›ﬂ›n›n yayg›nlaﬂmas›n›n bir sonucudur. ‹nsanl›¤› bunal›mlar›n eﬂi¤ine getirerek huzursuz eden
bu ›zd›raplardan kurtulman›n çaresi
de, bütün beﬂeriyeti kucaklayacak; ›rk,
dil, din ve bölge ay›r›m› yapmadan herkese ﬂamil olan, hak, adalet, dürüstlük
ve merhamet duygular›n›n insanl›¤›n
vicdan›nda hakim olmas›n› sa¤lamakt›r. Bunun yolu da, insanlar› mukaddes duygu ve düﬂünceler ile en
güzel arzu ve al›ﬂkanl›klarda birleﬂtiren

din duygusunun kuvvetlendirilmesi ve
yaﬂanmas›ndan geçmektedir.” dedi.
Bütün insanl›¤›n huzur ve güven
içinde yaﬂam›s›n›n bir hak oldu¤unu
ve bu hakk› ilahi iradenin verdi¤ini hat›rlatan R›dvan Çak›r, “Bugün bütün
insanl›k, huzur ve güven dolu bir hayat yaﬂaman›n özlemini çekmektedir.
ilahi irade, bu mukaddes hakk› bütün
insanlara bahﬂetmiﬂ, insanlar› bu kutsi haktan mahrum b›rakma yetkisini
hiç kimseye vermemiﬂtir. Temiz ve
güven dolu bir hayata eriﬂmenin usul
ve esaslar›na dair bilgiler de, yüce Allah taraf›ndan Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.) vas›tas›yla insanl›¤a bildirilmiﬂtir. Bunun ad› da ‹slâm’d›r. Kur’an-› Kerim’de Yüce Allah
“O kendisine ortak koﬂanlar hoﬂlanmasa da dinini bütün dinlere üstün
k›lmak için peygamberini hidayet ve
hak din ile gönderendir” buyrularak,
zaman zaman ‹slâm ile ilgili zihinleri
kar›ﬂt›ran yanl›ﬂ ve gerçe¤i yans›tmayan inanç ve düﬂünce virüslerine karﬂ›, hakikati ortaya ç›karacak çal›ﬂmalara dikkatimizi çekmektedir. Hz.Peygamber ve O’nun tebli¤ etti¤i dinin
anlaﬂ›lmas›nda en büyük engel, özüne
uygun bilgi eksikli¤i, önyarg› ve müslümanlar›n imaj sorunudur.” dedi.
‹nsanl›¤›n kurtuluﬂ için Hz. Peygamberi örnek almas› gerekti¤ini belirten R›dvan Çak›r, “Kur’an’a göre yüce ahlak›n modeli ve olgunluklar›n zirvedeki temsilcisi Hz. Muhammed
(s.a.v.)’dir. O halde Hz. Peygamberi iz-

ledi¤ini söyleyenlerin taﬂ›malar› gereken en belirgin nitelik, emin olma niteli¤idir. Peygamberimiz için emin olmak ne kadar gerekli ve önemli ise,
O’nu izleyenler için de o kadar önemli
ve gereklidir.” dedi.
Tarih sahnesinde büyük medeniyetler kuran müslümanlar›n yüzy›llar
boyunca ‹slâm’la dünyaya huzur ve
bar›ﬂ getirdiklerini, ﬂanl› bir geçmiﬂin
varisleri olan günümüz müslümanlar›n›n bugün, gözünü kan bürümüﬂ, etraf›na kin ve nefret saçan bir konuma
oturtulmaya çal›ﬂ›lmas›n› da asla tasvip etmedi¤ini belirten R›dvan Çak›r,
“Çünkü, müslüman olsun ya da olmas›n daima insanlar›n mutlulu¤unu ön
planda tutan ‹slâm’›n yap›s›nda, bu
tür davran›ﬂlara, canili¤e, teröre, ﬂiddete rastlamak mümkün de¤ildir.
Ama maalesef dünyada baz› çevrelerce ‹slâm terörizmle özdeﬂleﬂtirilmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r. Ben bunu büyük bir
talihsizlik olarak de¤erlendiriyorum.Tabii bunu söylerken dünyan›n
muhtelif yerlerinde, ‹slâmî kimliklerini
ön plana ç›karan baz› gruplar›n, bu
anlay›ﬂa maalesef zemin haz›rlad›klar›n› da biliyorum. ‹slâm toplumlar›n›n
bugün arzu edilen yere henüz ulaﬂmamalar› ve bir çok alanda dünyay›
geriden takip eder hale gelmelerinin,
bu aﬂ›r› yorumlara zemin haz›rlad›¤›
da bir gerçektir ve bu husus birçok
sosyal bilimci taraf›ndan da ifade edilmektedir. Ancak her ne gerekçe ile
olursa olsun, ‹slâm ve müslümanlar

hakk›nda oluﬂan bu olumsuz imaj›n
behemahal giderilmesi gerekir. Bunun yolu da müslüman toplumlar›n
bir an önce ilimde, irfanda, ekonomide ve sosyal yaﬂant›da medeni ülkeler
diye tarif edilen ülkelerin seviyesine
yükselmelerinden geçmektedir.” dedi.
Bugün müslümanlar›n önünde duran en büyük problemin, binlerce y›ll›k
ilmi birikimin titizlikle incelenip, gelene¤i inkar etmeden yeni bir anlay›ﬂ ve
yeni bir kavray›ﬂla yeni bir gelecek
oluﬂturamamakta yatt›¤›n› vurgulayan R›dvan Çak›r, “Ça¤daﬂ dünyan›n
ve ça¤daﬂ insan›n problemlerine yeni
çözümler üretirken, binlerce y›ll›k miras› yeni bir anlay›ﬂla ele al›rken en
önemli referans noktas›; ‹slâm’›n en iyi
tebli¤cisi, en güzel örne¤i ve en iyi yorumcusu Hz. Peygamberimiz ve O’nun
hayat› olacakt›r. O’nu anlamadan yeniyi üretmemiz mümkün de¤ildir. Bu
sebeple, müslüman topluluklar hem
kendi sorunlar›n› çözmek, hem de ‹slâmî de¤erleri yeniden günümüz ﬂartlar›na göre yorumlayarak, insanl›¤›n
önüne mutluluk reçetesi olarak sunmak mecburiyetindedirler.” dedi.
R›dvan Çak›r konuﬂmas›n›n sonunda tüm dünyada huzur, kardeﬂlik ve
sevginin yayg›nlaﬂmas›n›n karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve hoﬂgörüde yatt›¤›n› belirterek,
“Kan ve gözyaﬂ› içinde bunalan insanl›k; art›k birbirini üzmemeli, çat›ﬂmalardan, bölünmelerden uzak durmal›;
farkl› kulvarlarda bulunan insanlara
hasmane duygularla yaklaﬂmamal›,
karﬂ›l›kl› münasebetlerimizde mant›k
ve muhakeme temelleri üzerine kurulu sevgi, sayg›, hoﬂgörü ve diyalog yollar›n› kullanmal›d›r. Unutmamal›y›z ki;
ülkemizin ve dünyan›n ayd›nl›k gelece¤i, huzuru ve mutlulu¤u; kin, nefret,
husumet, ﬂiddet, kavga ve çat›ﬂmalar›n kökünün kesilmesine, aram›zda
hoﬂgörü ve kardeﬂlik anlay›ﬂ›n›n kök
sal›p yayg›nlaﬂmas›na, farkl› anlay›ﬂ ve
düﬂüncelere sahip insanlar›n birbirlerini kabullenebilmelerine, asgari müﬂtereklerde buluﬂarak toplumsal uzlaﬂmay› sa¤lamalar›na, kamplaﬂmalara
ve ideolojik çal›ﬂmalara imkan ve f›rsat
vermemelerine ba¤l›d›r.” dedi.
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ünümüzde insanl›¤›n en çok
ihtiyaç duydu¤u de¤erlerin
baﬂ›nda gelen sevgi ve hoﬂgörüyü toplumumuzun her kesiminde
yayg›nlaﬂt›rmak ve insanlar aras›nda
bir muhabbet, bir gönül köprüsü kurmak amac›yla 1995 y›l›nda baﬂlat›lan
“Bir Dal Gül Ver Kampanyas›”n›n dokuzuncusu Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› R›dvan Çak›r’›n Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan Vekili ‹smail Alptekin, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin ve Büyük Birlik Partisi Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu’na gül taktim etmesiyle baﬂlad›.
Çiçeklerin en güzeli olan gül, Sevgili Peygamberimizin simgesidir. Gülün
güzel kokusu da, Sevgili Peygamberimizin mübarek tenine benzetilmiﬂtir.
Gül, sevginin, muhabbetin, bar›ﬂ›n
sembolüdür.

G
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Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf› da; sevginin, muhabbetin, bar›ﬂ›n, hoﬂgörünün toplumumuzun her kesimine yay›lmas›, birlik ve
bütünlü¤ümüzün sa¤lam temellere
oturmas› ve toplumumuzda hoﬂgörünün kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla
“Gül Günü”nü ihdas etmiﬂtir.
Bugün ülkemizin her köﬂesinde
Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Vakf›m›z organizesinde, müftülüklerimizin gayretleriyle gül günü kutlanmaktad›r. Bir adet
gülün takdimiyle oluﬂan sevgi ve hoﬂgörünün kal›c› olmas›n› temenni ediyoruz.
Ayr›ca her y›l oldu¤u gibi bu y›l da
Vakf›m›za ücretsiz gül ba¤›ﬂ›nda bulunan Ankara Çiçekçilik Esnaf› Odas›na
ve Ankara Marmara Tar›m Sanayi ve
Ticaret Limited ﬁirketi’ne desteklerinden dolay› teﬂekkür ediyoruz.

GÜL
Türkler taraf›ndan eski devirlerden beri bilinmekte olup edebiyatta çokca kullan›lan motiflerden
biridir. Farsça’daki genel anlam›
“çiçek” olan gül, Türk edebiyat›nda
da “gül-i bâdâm” (bâdem çiçe¤i),
“gül-i yâsemen” (yasemin çiçe¤i)
gibi ifadelerde ayn› manada kullan›lm›ﬂt›r.
Gül, çeﬂitli vas›flar›yla daha çok
sevgilinin sembolü olarak kabul
edildi¤inden ﬂairlerin ilham kayna¤›, çiçeklerin de sultan›d›r. Divan
edebiyat›nda en çok sözü edilen
k›rm›z› güldür.
Bahar›n bir ad›n›n “gül mevsimi” oluﬂu güle verilen önemden
kaynaklanmaktad›r. Güller bu
mevsimde açt›¤›ndan bahar için
“vakt-i gül, mevsim-i gül, devr-i
gül” ifadeleri de kullan›l›r. “Gülzar,
gülﬂen, gülistan” gülün bulundu¤u
mahallerin ad›d›r.
Çiçeklerin en güzeli olan gül,
sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in simgesidir. Gül’ün güzel kokusu da sevgili Peygamberimizin
mübarek tenine benzetilmiﬂtir.

Bu benzetmeler, ‹slâm’› bir
“Sevgi dini” olarak alg›layan aziz
Türk Milletinde, bir hayat, kültür
ve medeniyet seçkincili¤iyle derin
bir zevk ve estetik boyut kazanm›ﬂt›r. Bunlar›n baﬂ›nda onun her
yönüyle Hz. Peygambere benzetiliﬂi gelmektedir. Yunus Emre’nin,
“Çiçek eydür ey derviﬂ gül Muhammed teridir” m›sras›nda ifade etti¤i gibi gülün kokusunu Resul-ü Ekrem’in terinden ald›¤›na inan›l›r.
Halk aras›nda, “Gül koklamak sevapt›r” sözü de daha çok bu çiçe¤in Hz. Peygamberin sembolü olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Gül
kokland›¤›nda, gülya¤› veya gül suyu ikram edildi¤inde salatü selam

getirilmesi, bu inan›ﬂ›n müslümanlar aras›nda köklü bir gelene¤e sahip oldu¤unu gösterir. Mevlid
törenlerinde gül suyu serpmek,
bunun için yap›lm›ﬂ sanat eseri niteli¤i taﬂ›yan gülabdanlar›n ortaya
ç›kmas›na vesile olmuﬂtur. Tasavvufi sembolizmde gül ilahi güzelli¤i ifade etti¤i gibi Allah’›n mahbubu Hz. Muhammed’i de temsil
eder. Bundan dolay› “verd-i Muhammedi” ve ya “gül-i Muhammed”i ad› verilen gül ﬂeklinde Hilye-i ﬂerifler yap›lm›ﬂt›r. Öte yandan tasavvufta servi vahdeti, gül
de kesreti temsil etti¤i için “serv-i
gül endam” gibi sözlerle kesret alt›nda gizlenen vahdet anlat›lmak
istenmiﬂtir.
Bütün klasik Do¤u edebiyatlar›nda oldu¤u gibi divan edebiyat›nda da gül bülbülle birlikte aﬂ›¤› ve
sevgiliyi temsil eder. Aﬂk maceras›,
bu ikisi aras›nda cerayan eden büyük bir hadise gibi bütün safhalar›yla anlat›l›r.
Klasik Türk edebiyat›nda gül
sevgili tipinin bütün özelliklerini taﬂ›r. Hatta çok defa sevgiliyle gül
güzellik yönünden karﬂ›laﬂt›r›l›r.
Tasavvufi sembolizmde gonca
halindeki gülün vahdeti, aç›lm›ﬂ
gülün kesreti ifade etmesine karﬂ›l›k gülﬂen gönül aç›kl›¤›n› yahut
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Can›m feda olsun,
Senin yoluna.
Ad› güzel,
kendi güzel Muhammed.
Yunus Emre

kirinden, pas›ndan temizlenerek
ilahi güzelli¤in yans›mas›na haz›r
hale gelmiﬂ kalbi ifade eder. Rivayete göre Hz. Ali son nefesine vermeden önce Selman-› Farisi’den
bir deste gül istemiﬂ ve getirilen
bu gülleri koklad›ktan sonra ruhunu Hakk’a teslim etmiﬂtir. Bundan
dolay› Bektaﬂilik’te gül önemli bir
semboldür.
Divan edebiyat›nda, Türk halk
ve tekke edebiyatlar›n›n hemen bü-

tün ürünlerinde de güle yer verilmiﬂtir. Gülün çeﬂitli özellikleriyle ele
al›nd›¤› mani, türkü, atasözü, deyim, ninni, a¤›t, ilahi, halk hikayesi
ve k›ssalar bugün de Türk halk› aras›nda canl› olarak yaﬂamaktad›r.
Gül, Osmanl›lar’dan baﬂlayarak
günümüze kadar Türklerin günlük
hayatlar›nda önemli bir yer tutar.
Erkek ve özellikle kad›n k›yafetinde
ve ziynet eﬂyas›nda yayg›n bir motif olarak kullan›lm›ﬂt›r. Türk mut-

fa¤›nda özel gül reçeli ve gül ﬂurubundan baﬂka parfümeri sanayiinde de gül suyu ve gül esans› eskiden beri bilinmektedir. Türkçe
eserlere ad verme gelene¤ine ba¤l› olarak gül kelimesiyle baﬂlayan
bir çok mesnevi, tarih, tezkire ve
teracim-i ahval kitab› bulunmaktad›r. K›z çocuklar›na gül ve içinde bu
kelimenin yer ald›¤› çeﬂitli adlar verilmesi de günümüze kadar gelen
yayg›n bir gelenektir.

Ankara Çiçekçiler Esnaf› Odas› Baﬂkan› Say›n Hüseyin Çak›r ve
Ankara Marmara Tar›m Sanayi ve Ticaret Limited ﬁirketi Ad›na Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Yakup Özk›l›ç'a
plaket verildi.
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Kutlu Do¤um Aﬂ›

Hafta münasebetiyle
5000 kiﬂilik olarak haz›rlanan
etli pilav ve ayrandan oluﬂan
Kutlu Do¤um Aﬂ›
16 May›s Cuma günü,
Cuma namaz›n› müteakip
Kocatepe Camii avlusunda
misafirlere ikram edildi.

K

utlu Do¤um Haftas› programlar› çerçevesinde
1996 y›l›nda baﬂlat›lan “Kutlu Do¤um Aﬂ›” uygulamas›na bu y›l da devam edildi.
Art›k Kutlu Do¤um Haftas›’n›n vazgeçilmez bir
unsuru haline gelen “Geleneksel Pilav Günü” her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da vatandaﬂlar›m›z taraf›ndan büyük ilgi gördü.
Misafirlere yemek ikram etme, bu yemek esnas›nda toplumumuzun de¤iﬂik kesimlerinden insanlar› kaynaﬂt›rma amac›yla Türk kültürünün derinliklerinde pilav günlerinin unutulmaz bir yeri vard›r. Bu
gelenek halen bir çok ﬂölenlerde, merasimlerde, y›l
sonu etkinliklerinde icra edilerek yaﬂat›lmaktad›r.
Kutlu Do¤um Haftas› etkinliklerinin bir aya¤›n› da bu
gelene¤imizin devam› olan “Kutlu Do¤um Aﬂ›” oluﬂturmaktad›r.
Hafta münasebetiyle 5000 kiﬂilik olarak haz›rlanan etli pilav ve ayrandan oluﬂan Kutlu Do¤um
Aﬂ› 16 May›s Cuma günü, Cuma namaz›n› müteakip Kocatepe Camii avlusunda misafirlere ikram
edildi.
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KUTLU DO⁄UM HAFTASI KERMES‹

T

ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›, ‹ncesu Kültür
Merkezi Kursiyerlerinin dönem boyunca haz›rlad›klar› el becerilerini Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle
Kocatepe Camii Konferans Salonu Fuayesi’nde düzenlenen bir kermes ile ziyaretçilerin be¤enisine sundu.
Beﬂ gün süreyle aç›k kalan kermeste, Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar› ‹ncesu Kültür Merkezi’nde e¤itim
gören kursiyerler taraf›ndan yap›lan ebru, tezhip, resim
gibi han›mlar›m›z›n el eme¤i, göz nuru olarak niteleyebilece¤imiz çeﬂitli el iﬂleri sergilendi. Ayr›ca han›mlar›m›z›n haz›rlad›klar› Türk mutfa¤›n›n seçkin örnekleri de
kermeste yer ald›.
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Hz. Peygamber’in Tebli¤ Metodu Iﬂ›¤›nda
‹slâm’›n Güncel Sunumu
Sempozyum

KUTLU
DO⁄UM
HAFTASI
2003

u y›l büyük bir coﬂkuyla kutlanan Kutlu Do¤um Haftas›
program› çerçevesinde “Hz.
Peygamberin Tebli¤ Metodu Iﬂ›¤›nda
‹slâm’›n Güncel Sunumu” konulu bir
sempozyum düzenlendi. Kocatepe
Konferans Salonu’nda tertip edilen
ve üç gün süren sempozyuma, Türkiye genelinden kat›lan sahas›n›n uzman› ilim adamlar› taraf›ndan sunulan tebli¤ler ve yap›lan müzakerelerde; günümüz araç, teknoloji, ekonomi ve de¤er yarg›lar› ›ﬂ›¤›nda tebli¤in
sunumunun nas›l yap›laca¤› akademik disiplinler çerçevesinde ele al›narak anlat›ld›.
Sempozyumda sunulan özenle
haz›rlanm›ﬂ tebli¤lerde ve yap›lan

B

müzakerelerde Peygamberimizin
tebli¤ metodu dile getirilerek, ‹slâm’›n toplumlara aktar›lmas›nda
neler yap›labilece¤i ve tebli¤cilerde
bulunmas› gereken özellikler detayl›
bir ﬂekilde anlat›ld›.
Üç gün boyunca dolu dolu geçen
sempozyum adeta bir ilim, bilgi, kültür sofras› idi. Bu sempozyumda sunulan tebli¤ler ile yap›lan müzakerelerin kitap olarak bast›r›larak kamuoyunun bilgisine sunulacak olmas› da
hiç ﬂüphesiz sevindirici bir durumdur.
Biz bültenimizin bu say›s›nda de¤erli okuyucular›m›za sempozyum
hakk›nda bir fikir vermek amac›yla
oturumlarda sunulan tebli¤leri k›sa
bir özet halinde sunmaya çal›ﬂt›k.
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I. Oturum
TEBL‹⁄DE TEMEL KAVRAMLAR VE ‹LKELER

T

ebli¤de Temel Kavramlar ve
‹lkeler konulu I. Oturuma
Prof. Dr. Nesimi Yaz›c› baﬂkanl›k
etti. Doç. Dr. Zekeriya Güler, Yrd.
Doç. Dr. ﬁevket Yavuz, Prof. Dr.

Halis Albayrak, Doç. Dr. ‹smail
Karagöz ve Prof. Dr. Mehmet Özdemir’in tebli¤ci olarak kat›ld›¤›
oturuma, Prof. Dr. Mustafa Ça¤r›c›, Prof. Dr. Nasuhi Karaaslan,

Prof. Dr. ﬁerafettin Gölcük, Prof.
Dr. M. ﬁevki Ayd›n, Prof. Dr. Suat
Cebeci ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Özdemir müzakereci olarak iﬂtirak etti.

TEBL‹⁄‹N MÂH‹YET‹ VE SINIRLARI

Doç. Dr. Zekeriya GÜLER
Selçuk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Tebli¤inin baﬂ›nda, tebli¤e muhatap insan›n veya kitlenin sahip oldu¤u inanç ve de¤er fark› bak›m›ndan iki kategoride ele al›nmas›n›n
uygun olaca¤›n› ifade eden Doç. Dr.
Zekeriya Güler, konuyu; “Gayr-i Müslimlere Tebli¤” ve “Müslümanlara
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Tebli¤ (Emir bi’l-Ma’rûf Nehiy Ani’lMünker)” baﬂl›klar› alt›nda ele ald›.
“O halde bu k›ssay› anlat, ki belki derin derin düﬂünürler” âyetinin
tebli¤ faaliyeti esnas›nda Kur’an k›ssalar›ndan faydalanman›n önemine
iﬂaret etti¤ine de¤inen Güler, tebli¤e muhatap fert ve topluluklar›n yaﬂad›klar› psikolojik durumlar›n, içinde bulunduklar› konjonktüre ba¤l›
olarak de¤iﬂen ﬂartlara ve ortamlara
göre tebli¤in aç›k ve gizli yönünün
söz konusu oldu¤unu ifade etti.
Peygamber efendimizin ve di¤er
peygamberlerin tebli¤ metodlar›n›
örnekleriyle aktaran Doç. Dr. Zekeriya Güler, “Bütün bu kullan›mlar, ‹slâmî literatürde tebli¤in, “dini tan›mayan/bilmeyen insanlara onu ulaﬂ-

t›rmak, onun hakk›nda do¤ru ve
sa¤l›kl› bilgi sahibi olmalar›n› sa¤lamak, ak›l ve idraklerine sunarak onlar›n müslüman olmalar› için gayret
göstermek” mânas›nda anlaﬂ›ld›¤›n›
göstermektedir.” dedi.
Davetin gayri müslimlere, irﬂad›n müslümanlara yap›labilece¤ini
belirten Güler, “Da’vet ve tebli¤in
muhataplar› daha ziyade gayr-i
müslimler iken, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker anlam›nda irﬂad›n
hedef kitlesi ise müslümanlar olmaktad›r. Baﬂka bir tabirle, da’vet
ve tebli¤ d›ﬂa dönük bir hareket vasf› taﬂ›rken, irﬂad ve ›slah içe yönelik
bir faaliyet olmaktad›r.” dedi.
Kötülüklerin ve çirkinliklerin üstesinden gelinebilmesi, iyiliklerin ve

güzelliklerin yayg›nlaﬂt›r›labilmesi
için müslüman›n tebli¤ görevini yerine getirmesi gerekti¤ini belirten Zekeriya Güler, “Müslüman›n yaﬂad›¤›
ortam ve ﬂartlar ne olursa olsun fitne ve fesad›n de¤il, huzur ve salah›n
yerleﬂmesi, savaﬂ›n de¤il bar›ﬂ›n yap›lmas›, kötülü¤ün de¤il iyili¤in egemen olmas› için gayret göstermelidir. O, sarfetti¤i gayretin müsbet
netice vermesi için, kendi hareket ve
davran›ﬂlar›n› kontrol alt›na alarak
topluma örnek olmal›d›r.” dedi.

KAYNAK, ALAN VE METOT AÇISINDAN M‹SYONERL‹K VE
TEBL‹⁄ FAAL‹YETLER‹N‹N EP‹STEM‹K ÇÖZÜMLEMES‹

Yard. Doç. Dr. ﬁevket YAVUZ
18 Mart Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Kaynak, Alan ve Metod Aç›s›ndan
Misyonerlik ve Tebli¤ Faaliyetlerinin
Epistemik Çözümlemesi konulu bir
tebli¤ sunan Yard. Doç. Dr. ﬁevket
Yavuz, tebli¤ini “Giriﬂ”, “Misyonerlik
ve Tebli¤in Meﬂruiyet Kaynaklar›n›n
Soy kütü¤ü, Alanlar›n›n Koordinatlar› ve Metotlar›n›n ‹nﬂas›” ile “Sonuç”
baﬂl›klar› alt›nda ele ald›.
Giriﬂ bölümünde her dinin kendini dillendirme ve yayma gayreti oldu¤unu, bunun H›ristiyanl›kta misyonerlik, ‹slâm’da ise tebli¤ olarak
adland›r›ld›¤›n› belirten ﬁevket Yavuz, bu dillendirmede kulland›klar›
yöntemler üzerinde durdu.
“Misyonerlik ve Tebli¤in Meﬂruiyet Kaynaklar›n›n Soy kütü¤ü, Alan-

lar›n›n Koordinatlar› ve
Metotlar›n›n ‹nﬂas›” bölümünü iki baﬂl›k alt›nda ele
alan Yavuz, bunlar› “H›ristiyan Misyonerli¤i” ve “‹slâm Tebli¤i” arabaﬂl›klar›
alt›nda aç›klad›.
H›ristiyanl›k Misyonerli¤i konusunu “Otoritenin
Dilimlenmesi veya Dilimlenen Otoritenin Kanonize
Edilmesi ve Manevî/Spiritüal Otoritenin Maddî/
Dünyevî Otoriteye Eklemlenmesi” ve “Misyonerlik
Metodlar›n›n ‹nﬂas›” olarak ele alan Yard. Doç. Dr.
ﬁevket Yavuz, “‹slâm Tebli¤i” konusunu ise, “Otoritenin ‹nﬂas›” ve “Metodlar›n ‹nﬂas›” ﬂeklinde iﬂledi.
Sonuç bölümünde dinlerin ve ideolojilerin varolabilmek için mesajlar›n›
baﬂkalar›na ulaﬂt›rmak
zorunda olduklar›na de¤inen Yavuz, bu zorunlulu¤un da ‘iletme’nin meﬂru
kaynaklar›n› belirledi¤ini
söyledi.
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TEBL‹⁄ VE DAVET KAVRAMLARININ ANAL‹Z‹

Prof. Dr. Halis Albayrak
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Tebli¤ ve davet kavramlar›n›n
kelime anlamlar›n› izah ederek tebli¤ine baﬂlayan Prof. Dr. Halis Albayrak, “tebli¤” kelimesinin ulaﬂmak/varmak, sona yaklaﬂmak, ulaﬂt›rmak; “davet” kelimesinin ise ça-

¤›rmak, seslenmek (dua etmek),
yard›m istemek, yalvarmak, adland›rmak, sormak ve temenni etmek
gibi anlamlara geldi¤ini söyledi.
Tebli¤de üç temel unsurdan söz
edilebilece¤ini ifade eden Albayrak,
bunlar›n tebli¤ eden, kendisine tebli¤ edilen ve tebli¤ edilecek mesaj oldu¤unu belirterek, her unsuru ayetlerle aç›klad›. Davet kavram›yla ilgili
dört boyut üzerinde durmak gerekti¤ini söyleyen Halis Albayrak, Bunlar›n da davet edenler, davet edilenler, kendisine davet edilen varl›klar
ve olgular, davetin biçimi oldu¤unu
ifade etti.
Konuﬂmas›nda tebli¤ ile davet
aras›ndaki farkl›l›klara de¤inen

Prof. Dr. Halis Albayrak, “Tebli¤’le
davet aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma
yapacak olursak, tebli¤, sadece
peygamberlerin iﬂi iken davet, di¤er insanlar›n da yapt›¤› bir iﬂ olarak karﬂ›m›za ç›kar. Tebli¤’de Allah’›n vahiy yoluyla gönderdiklerinin yal›n ve net biçimde duyurulmas› söz konusu iken, davet, davetçinin ihtiyaca göre kendi ifade
kal›plar›yla yeni formlar üreterek
gerçekleﬂtirdi¤i bir faaliyettir. Tebli¤de zaman zaman muhataplar›
azarlayan, eleﬂtiren, reddeden ve
polemi¤e giren bir nitelik mevcutken, davette; çekicilik, yumuﬂakl›k,
incelik ve ikna edicilik nitelikleri ön
plana ç›kar.” dedi.

TEBL‹⁄ YÖNTEMLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹
KUR’ÂN KAVRAMLARININ ANAL‹Z‹

Doç. Dr. ‹smail KARAGÖZ
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi
Tebli¤ine kavram kelimesinin
manas›n› aç›klayarak baﬂlayan Doç.
Dr. ‹smail Karagöz, "Kavram; bir fikri, bir sistemi anlatmak için kullan›lan; o fikrin, o sistemin ifade edilmesinde önemli ve baﬂ rolü oynayan
sözcüklerdir. Bu sözcüklere önemine
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binaen "anahtar terim", "teknik terim", "odak kelime" denir.” dedi.
‹nsana ait bilgilerin, kavramlarla
ifade edildi¤i gibi, Kur'ân'da yer alan
bilgilerin de ayn› ﬂekilde kavramlarla
ifade edildi¤ini ifade eden Karagöz,
“Bu nedenle "Kur'ânî bilgiler" demek, bir anlamda "Kur'ânî kavramlar" demektir. ‹nsan›n iradeye ba¤l›
bütün söz, fiil ve davran›ﬂlar› kazand›¤› kavramlara ba¤l› oldu¤una göre, "Kur'ânî bilgilerin" hayata aktar›lmas› da bu kavramlar›n kazan›lmas›na ba¤l›d›r. ‹nsan, "Kur'ânî kavramlar›" ne kadar çok elde ederse o
kadar Kur'ân'› tan›m›ﬂ ve davran›ﬂlar›na yans›tm›ﬂ, dolay›s›yla yeterli düzeyde "Kur'ân bilgisine" ve kültürüne sahip olmuﬂ olur.” dedi.

Kur'ânî bilgilerin, Kur'ânî laf›zlarla ifade edilen bilgiler oldu¤unu vurgulayan ‹smail Karagöz, “Dolay›s›yla
Kur'ân'› tan›mak, tan›tmak ve baﬂkalar›na anlatabilmek için Kur'ân
kavramlar›n› iyi ö¤renmek ve analiz
etmek gerekmektedir.” dedi.
Konuﬂmas›nda tebli¤ ve davet
yöntemleriyle ilgili kavramlar› detayl›
olarak analiz eden Doç. Dr. ‹smail Karagöz, bu ba¤lamda Va’z, Mev’›ze;
Zikr, Zikrâ, Tezkire; Nasîhat; Tavsiye,
Ta’lim, ‹rﬂâd, Hidâyet, Emr-i bi’lma’rûf ve Nehy-i ani’l-münker, ‹nzâr,
Tahzîr, Tebﬂir, Hikmet, Kavl-i Leyin,
Kavl-i Beli¤, Kavl-i Hasen, Kavl-i
Ma’rûf, Mücadele, Üsve-i Hasene ve
ﬁâhid kavramlar›n› tek tek ele alarak
detayl› bir ﬂekilde aç›klad›.

FET‹H-TEBL‹⁄ ‹L‹ﬁK‹S‹

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEM‹R
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Fetih ve tebli¤ iliﬂkisi konulu bir
teblig sunan Prof. Dr. Mehmet Özdemir, fetih hareketlerinin Ortaça¤
tarihinin en önemli olay› oldu¤unu
ifade etti.
Fetihlerin öneminin, fetihler
sonras› fethedilen ülkedeki insanlar›n müslüman olmas›ndan kaynakland›¤›n› belirten Özdemir, “Fetihlerin as›l önemli taraf›, ülkelerin ele
geçirilmesine paralel olarak buralarda yaﬂayan halklar›n›n da tedrici

bir biçimde kitleler halinde ‹slâm dinine girme iradesi sergilemiﬂ olmalar›d›r. Bu ihtidalar sayesinde fethedilen topraklar birer müslüman
yurduna dönüﬂmüﬂ ve sonuçta günümüz ‹slâm dünyas›n›n büyük bir
bölümü bu suretle ortaya ç›km›ﬂt›r.” dedi.
Fetih-tebli¤ iliﬂkisi ile fetihlerin
gerekçeleri konusunda Peygamber
efendimiz zaman›ndan örnekler veren Prof. Dr. Mehmet Özdemir, “Hz.
Peygamber’in askerî faaliyetleri ve
bunun bir sonucu olarak gerçekleﬂtirdi¤i fetihlerin arka plan›nda, Medine’de kendi liderli¤i alt›nda oluﬂan
dinî siyasî yap›y› muhafaza etme
gayreti yan›nda; en baﬂta Mekkeli
müﬂriklerin, buna paralel olarak da
di¤er müﬂrik Arap kabilelerinin ve
yahudi topluluklar›n›n ‹slâm dininin
yay›lmas›na mani olmak için oluﬂturduklar› cepheyi çökertme niyeti yatmaktayd›. Ancak, bu niyet, asla, kar-

ﬂ› cephedeki insanlar›n, askerî güç
ya da hep söylendi¤i gibi k›l›ç korkusu alt›nda ‹slâm dinine girmelerinin
sa¤lanmas› gibi bir düﬂünceyi ihtiva
etmiyordu. Zaten, her ﬂeyden önce
gerek Mekke, gerekse Medine döneminde birbirini tamamlar ﬂekilde
Kur’an’da ortaya konan tebli¤ ilkeleri, buna imkan tan›mayacak kadar
aç›k ve kesindi.” dedi.
Fetihlerdeki as›l gayenin tebli¤in önündeki engelleri kald›rmak
oldu¤unu belirten Özdemir, “Hz.
Peygamber’in askerî faaliyetlerinin
ya da fetihlerin ‹slâmî tebli¤e katk›s›, fetih esnas›nda veya sonras›nda insanlar› bask› alt›nda din de¤iﬂtirmeye zorlama ﬂeklinde de¤il,
tebli¤in önündeki direnç merkezlerinin kontrol alt›na al›nmas› suretiyle buralarda davetin daha rahat
ve güvenli bir biçimde yap›lmas›na
zemin haz›rlama biçiminde olmuﬂtur.” dedi.
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II. Oturum
TEBL‹⁄DE GÜNCEL SORUNLAR

T

ebli¤de Güncel Sorunlar konulu II. Oturuma Prof. Dr.
ﬁerafettin Gölcük baﬂkanl›k etti.
Doç. Dr. Recep Kaymakcan, Doç.

Dr. Sönmez Kutlu, Prof. Dr.
Nasrullah Hac›müftüo¤lu, Prof.
Dr. Hayati Hökelekli’nin tebli¤ci
olarak kat›ld›¤› oturuma, Doç.

Dr. Ali Erbaﬂ, Doç. Dr. M. Ali Büyükkara, Doç. Dr. Yusuf Ziya
Keskin müzakereci olarak iﬂtirak etti.

TEBL‹⁄‹N ÖNÜNDE B‹R ENGEL OLARAK ‹MAJ SORUNU
(MÜSLÜMAN ‹MAJI)

Doç. Dr. Recep KAYMAKCAN
Sakarya Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Tebli¤inde ‹slâm dininin bu dine mensup olmayanlar taraf›ndan
nas›l alg›land›¤›n› ve bu alg›lamaya
etki yapan sebepleri anlatan Doç.
Dr. Recep Kaymakcan, bat›da
‹slâm ve müslüman imaj›n›n ‹ngil-
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tere örne¤inde ders kitaplar›nda
nas›l sunuldu¤unu ve s›n›flarda ‹slâm’›n sunumundaki yanl›ﬂ anlat›mlar› aç›klad›.
Öncelikle Bat›daki müslüman
imaj› üzerinde duran Kaymakcan,
“Nüfusunun büyük ço¤unlu¤unu
Hristiyan dini mensuplar›n›n teﬂkil
etti¤i bat›ya ‹slâm tebli¤inin yeterince yap›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.” dedi.
Günümüzde iletiﬂim araçlar›n›n ço¤almas›n›n ‹slâm’›n tebli¤inde bir yandan önemli f›rsatlar oluﬂtururken di¤er yandan da ‹slâm
hakk›nda yanl›ﬂ ve önyarg›lar›n
yayg›nlaﬂmas›n› kolaylaﬂt›rd›¤›n›
ifade eden Recep Kaymakcan, ço¤u zaman da ‹slâm hakk›nda oluﬂ-

turulan olumsuz imaj›n kayna¤›n›n
yaln›z bilgisizlik ve müslümanlar›n
yapm›ﬂ oldu¤u olumsuz uygulamalar olmay›p bazen de bilinçli olarak
üretilen imajlar oldu¤unu söyledi.
Bat›’daki ‹slâm imaj›na tarihsel
aç›dan de¤indikten sonra ‹ngiltere’deki ders kitaplar›nda ve s›n›flarda ‹slâm ö¤retiminde oluﬂan ön
yarg›l› ve yanl›ﬂ anlat›mlar› ortaya
koyan Doç. Dr. Recep Kaymakcan,
“Özellikle ders kitaplar›n›n geniﬂ
kullan›m› sebebiyle okullardaki milyonlarca ö¤rencinin zihninde ‹slâm
imaj›n›n oluﬂmas›n› etkiledi¤i bir
gerçektir. ‹ngiltere’de ‹slâmîyetin
asl›na uygun olarak anlat›lmas›na
yönelik gayretlere ra¤men olumsuz ‹slâm ve müslüman imaj›n›n

varl›¤›n› sürdürdü¤ü görülmektedir.” dedi.
‹slâm’a bak›ﬂ aç›s›yla alakal› önyarg›l› ve yanl›ﬂ anlat›mlara di¤er
Avrupa ülkelerinde de yer verildi¤ini söyleyen Kaymakcan, “‹slâmîyetle ilgili olumsuz imaj›n, ‹slâm ve
ﬂiddet, ‹slâm’da kad›n, ‹slâmîyetin
kuralc› bir din olmas›, Hz. Muhammed’in sunumu gibi konular üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir.

Özellikle Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki 11 Eylül sald›r›s› sonras›
‹slâm ile ﬂiddet, terörizm aras›nda
irtibat kurma ﬂeklindeki yanl›ﬂ ‹slâm sunumu medya yard›m›yla daha da artmaktad›r.” dedi.
Yap›lacak etkili bir ‹slâm tebli¤i
ile bat›daki insanlar›n ‹slâm’› daha
iyi anlamalar›n› sa¤laman›n ve ön
yarg›lar›n› olabildi¤ince gidermenin
mümkün olabilece¤ini belirten Kay-

makcan, “Geniﬂ bir kitleyi etkileme
gücüne sahip ders kitaplar› haz›rlanma sürecinde bat›l› her ülkenin
kendine özel hukuki durumu da dikkate al›narak din dersi, tarih vb.
derslerde ‹slâm’›n gerçeklere uygun
olarak anlat›m›n› sa¤lamak için
özellikle bat›da yaﬂayan müslümanlar›n bulunduklar› ülkelerin e¤itim
otoriteleri ile iﬂbirli¤i yapmalar›n›n
gereklili¤i ortadad›r.” dedi.

TEBL‹⁄LE ‹LG‹L‹ MEVCUT ORGAN‹ZASYONLARIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Doç. Dr. Sönmez KUTLU
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Dinî, siyasî veya ideolojik bir mesaj›n, insanlar taraf›ndan benimsenmesi ve toplumda taban bulabilmesi için, mesaj›n do¤rulu¤u kadar kim
taraf›ndan, nas›l ulaﬂt›r›ld›¤›n›n da
son derece önemli oldu¤unu vurgulayarak tebli¤ine baﬂlayan Doç. Dr.
Sönmez Kutlu, bir mesaj›n ne kadar
do¤ru olursa olsun, kaynaktan al›c›ya iyi bir zamanlamayla uygun kanallardan iletilmemesi durumunda,
olumlu bir yans›man›n al›nmas›n›n
mümkün olamayaca¤›n› ifade etti.
Allah’›n, ilahî mesajlar›n› gönderirken, bu göreve insanlar aras›nda,
ak›ll›, güvenilir, dürüst, emanete hiyanet etmeyen, hoﬂgörülü baﬂar›l›
ve onurlu kimseleri seçti¤ini belirten Kutlu, “Böyle oldu¤u halde bile,

elçiler, tebli¤ görevlerini yerine getirirken zaman zaman baz› hatalar
yapt›klar› için, Allah’›n ikaz›na muhatap olmuﬂlard›r. Ancak mesaj› ileten Peygamber hayatta oldu¤undan, bu gibi hatalardan ve yanl›ﬂ
anlamalardan kaynaklanan sorunlar
‹lahi bir müdahaleyle çözüme kavuﬂturulmuﬂtur.
Bu
sebeple
‹slâm’›n insanlara en baﬂar›l› ve
do¤ru bir ﬂekilde ulaﬂt›r›ld›¤›, imaj
ve güven probleminin yaﬂanmad›¤›
dönem, Hz. Peygamber dönemi olmuﬂtur.” dedi.
‹slâm mesaj›n›n, Hz. Peygamber’in ölümünden sonra, sahabenin
gayretleri, bilginlerin ilmî faaliyetleri, siyasî iktidarlar›n fetihleri, mezhepler, tarikatlar ve di¤er yollarla
yay›lmaya devam etti¤ini belirten
Sönmez Kutlu, “Mezhepler, felsefî
ekoller ve tarikatlar›n kurumlaﬂmas›ndan sonra, mesaj›n anlaﬂ›lmas› ve
aktar›lmas›nda farkl› anlay›ﬂlar ve
metodlar geliﬂtirildi. Ancak Peygamberlik Hz. Muhammed’le sona erdi¤i
için, ondan sonra bu mesaj›n anlaﬂ›lmas› ve insanlara ulaﬂt›r›lmas›nda
yap›lan hatalar›n bizzat mesaj›n sahibi Allah taraf›ndan düzeltilmesi
yolu kapand›.” dedi.

Bugüne gelindi¤inde dünyada siyasî, kültürel ve ekonomik alanlarda
küresel düzeyde yaﬂanan rekabetten, dinler ve kültürlerin de nasibini
ald›¤›n› ifade eden Kutlu, bu sebeple de tarihi çok gerilere giden dinler
aras› ve kültürler aras› rekabetin büyük bir ivme kazand›¤›n› söyledi.
Günümüzdeki bireysel ve toplumsal iliﬂkilerde yaﬂanan de¤iﬂmeler sonucu ortaya ç›kan dini ihtiyaçlar›n giderilmesi için ‹slâm’›n yeniden yorumlanmas› ve ‹slâm’›n bugünkü iletiﬂim
ve halkla iliﬂkiler konusundaki geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda bütün insanl›¤a uygun
yollarla en iyi bir biçimde sunulmas›na
büyük ihtiyaç oldu¤unu belirten Doç.
Dr. Sönmez Kutlu, “Bugün baz› cemaatlar, insanlar› ‹slâm’a ›s›nd›rmak yerine ‹slâm’dan so¤utmaktad›rlar. Onlar›n ‹slâm’› bizatihi siyasal bir din veya mistik bir dünya görüﬂü ya da ritüel dindarl›k olarak alg›lamalar› sebebiyle, ‹slâm’›n ve müslümanlar›n tarihte b›rakt›klar› olumlu imaj, yerini
korkulan ve ihtiyatla yaklaﬂ›lan bir
‹slâm imaj›na b›rakm›ﬂt›r. Halbuki
‹slâm, as›l gücünü siyasî olmaktan de¤il insanl›¤a emniyet ve güven telkin
eden iman ve ahlak sistemi sunmuﬂ
olmaktan almaktad›r.” dedi.
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TEBL‹⁄C‹DE N‹TEL‹K SORUNU

Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜO⁄LU
Atatürk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi

Bir ilahiyatç› olarak, y›llard›r
tebli¤ göreviyle meﬂgul oldu¤unu ve bütün ilahiyatç›lar›n ayn›
pozisyonda bulundu¤unu belirterek tebli¤ine baﬂlayan Prof.
Dr. Nasrullah Hac›müftüo¤lu,
‹mam-hatip, ilahiyat ve bu alanda yap›lan bütün çal›ﬂmalar›n nihai hedefinin tebli¤ oldu¤unu
ifade etti.
‹nsanlar›n kemâl ve irﬂat bak›m›ndan üç ana gruba ayr›ld›¤›n› belirten Hac›müftüo¤lu, bunlar› ﬂöyle s›ralad›:
“Birincisi; kendisi kâmil olmad›¤› gibi, baﬂkas›n› da kemale erdirme gücüne sahip de¤il. Bu
grup, irﬂada ve tebli¤e muhtaç
bir grup.
‹kincisi; kâmil, mükemmel;
ama, baﬂkas›n› ikmal etmeye,
kemale erdirmeye gücü yok, yetene¤i yok, bilgi bak›m›ndan eksik. Ama, kendisi mükemmel,
ahlak› mükemmel, mümince,
müslümanca yaﬂayan, her türlü
kötülüklerden etraf› kendisinden
emin, fevkalade dört dörtlük
model bir insan. Peygamber’i
takdir eden bir insan; ama, ne
hikmetse, kendisinden baﬂka hiç
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kimseye etkisi yok, olmuyor, Allah nasip etmemiﬂ.
Üçüncüsü; bu zümre hem zat›nda mükemmel, hem baﬂkalar›n›
kemale erdirmede de güçlü; yani,
fevkalade yetenekli, yetiﬂmiﬂ. Tabiî
bu zümreyi meydana getirenlerin
baﬂ›nda peygamberler gelir, ondan
sonra ulema, hususiyle yetiﬂmiﬂ
tebli¤ciler vesaire gelmektedir.
Tebli¤de belagat esaslar›na
riayet edilmedi¤i takdirde etkisinin olmayaca¤›n› belirterek belagat›n ne oldu¤u üzerinde duran
Prof. Dr. Nasrullah Hac›müftüo¤lu, “Belagat, yorulmadan ve
yormadan manalar› karﬂ› tarafa
aktarma sanat›d›r.” dedi.
Tebli¤ etmekle görevli olan insanlar›n sunaca¤› tebli¤e iyi haz›rlanmalar› gerekti¤i üzerinde de
duran Hac›müftüo¤lu, “Hangi kademede olursa olsun, önce imam,
vaiz; müftü, üniversitedeki ö¤retim eleman›, hangi seviyede olursa olsun irﬂat göreviyle direkt memur olanlar, kendisini çok güzel
bir takdimle haz›rlamak mecburiyetindedir, mecburiyetindeyiz.
Nas›l sunaca¤›z, onu mutlaka halletmemiz laz›m.” dedi.

TEBL‹⁄DE YÖNTEMLE ‹LG‹L‹ SORUNLAR
(YAYGIN E⁄‹T‹MDEK‹ UYGULAMALAR)

Prof. Dr. Hayati HÖKELEKL‹
Uluda¤ Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Tebli¤inin baﬂ›nda, modern
iletiﬂim ve ulaﬂ›m tekniklerinin
geliﬂti¤i günümüzde, ‹slâm dininin farkl› din ve kültür mensuplar›na duyurulup, davetin yeterince
yap›ld›¤›n› söyleyebilmenin mümkün olmad›¤›n› ifade eden Prof.
Dr. Hayati Hökelekli, bu hizmetlerden tatmin edici sonuçlar elde
edilememesinin çok yönlü sebepleri oldu¤unu belirterek, tebli¤
yöntemi ile ilgili eksik ve hatalardan kaynaklanan bir k›s›m sorunlar üzerinde durdu.
Din hizmetinin iki tür bilgiyi
gerektirdi¤ini söyleyen Hayati Hökelekli, “Birincisi, dini esas ve ö¤retilerin bilgisi; ikincisi de, bunlar›n kendisine ulaﬂt›r›ld›¤› insan ya
da hedef kitlenin bilgisi. Yöntemle ilgili düzenleme ve belirlemeler
ise bu iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin tasarlanma biçimine ve ulaﬂ›lmak istenen hedeflerin durumuna göre ortaya ç›kar. Dini tebli¤ ile ilgili sorunlar›n önemli bir
k›sm›, tebli¤e muhatab olan kiﬂi
ya da kiﬂilerin özelliklerinin bilinmemesi ya da dikkate al›nmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.” dedi.

Kitle iletiﬂim araçlar› vas›tas›yla
geniﬂ halk kesimlerinin gözü önünde yap›lan dini tart›ﬂmalar›n bir çok
sak›ncal› duruma yol açt›¤›n› belirten Hökelekli, “Bilindi¤i gibi bu
programlarda birçok ilâhiyatç›, dini
araﬂt›rma ve yaz›lar›yla ünlü uzman
kimseler yer almakta ve konular ço¤ul bir ortamda tart›ﬂ›lmaktad›r.
Böyle bir ortamda din, ilâhi de¤erler
bütünü konumunda de¤il, "piyasa
koﬂullar›nda tüketici toplulu¤una
pazarlanan bir ürün" durumuna düﬂürülmüﬂ olmaktad›r.” dedi.
Radyo ve televizyonlarda yap›lan dini programlar›n arzu edilen
neticeyi vermedi¤ini belirten ve bu
programlar›n faydal› olabilmesi
için neler yap›lmas› gerekti¤i hususlar›na de¤inen Prof. Dr. Hayati
Hökelekli, “Radyo ve televizyonlarda yap›lan dini programlar ço¤u
zaman cans›z, s›k›c›, tek biçim; dolay›s›yla fazla ilgi uyand›rmayan bir
özellik göstermektedir. Daha çok
tek baﬂ›na ya da iki kiﬂinin karﬂ›l›kl› konuﬂmas› tarz›ndaki sunumlar›n, günümüz bilgisayar teknolojisinin sa¤lad›¤› imkanlarla ilgi çekici, de¤iﬂik biçimlerde denenmesi
sa¤lanabilir. Söz konusu teknoloji
ile her tür görüntüyü oluﬂturma
ve yay›nlama imkân› bulunmaktad›r. Arka fonda konuyla ilgili, dini
ve kutsal sembollerin görüntülerine, sesli ifadelerin ayn› zamanda
yaz›l› karﬂ›l›klar›na yer verilmesi ya
da, verilmek istenen mesaj›n temsili veya gerçek bir olay›n tabii ak›ﬂ› içerisinde sunulmas›, daha dikkat çekici ve dolay›s›yla iletiﬂimin
etkisini art›r›c› olacakt›r.” dedi.
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III. Oturum
GÜNCEL TEBL‹⁄DE HZ. PEYGAMBER’‹N ÖRNEKL‹⁄‹

G

üncel Tebli¤de Hz. Peygamber’in Örnekli¤i konulu III.
Oturuma Prof. Dr. Suat Cebeci baﬂkanl›k etti. Prof. Dr. ‹brahim Sar›-

çam, Doç. Dr. Bünyamin Erul, Doç.
Dr. Cem Zorlu, Yard. Doç. Dr. Osman
E¤ri’nin tebli¤ci olarak kat›ld›¤› oturuma, Prof. Dr. Cemal Tosun, Prof.

Dr. Hüseyin Algül, Doç. Dr. Muhammed Çelik, Doç. Dr. ﬁinasi Gündüz,
Yard. Doç. Dr. Ahmet Keleﬂ müzakereci olarak iﬂtirak etti.

DE⁄ERLER‹N HAYATA GEÇ‹R‹LMES‹NDE
HZ. PEYGAMBER: GÜVEN ÖRNE⁄‹

Prof. Dr. ‹brahim SARIÇAM
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
De¤erlerin Hayata Geçirilmesinde Hz. Peygamber (Güven Örne¤i) adl› bir tebli¤ sunan Prof. Dr.
‹brahim Sar›çam, öncelikle “De¤er” ve “Güven” kavramlar› üzerinde durdu.
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De¤er kavram›n›n felsefe sözlüklerinde çeﬂitli tan›mlar›n›n yap›ld›¤›n› ifade eden Sar›çam, De¤er’in; "Arzu edilen, arzu edilebilen ﬂey ve
olaylarla ilgili insan davran›ﬂ›", "Bir
toplum, bir s›n›f, bir insan için önem
taﬂ›yan nesne ve olaylar", "Bir ﬂeyin
arzu edilebilir/iyi veya edilemez/kötü
oldu¤u hakk›ndaki inanç" gibi anlamlar taﬂ›d›¤›n› söyledi.
Güven’in de bir duygu ve ayn›
zamanda bir de¤er oldu¤unu ifade
eden ‹brahim Sar›çam, "Güven, bir
kimseden beklenen vas›flar›n, o
kimsede mevcut oldu¤unu görmektir." Bunu günlük hayat›m›zda
"itimat etme" olarak da kullan›r›z.
"Güven, bir toplumun iﬂ hayat›na,
siyasî durumuna ve benzerlerine
ba¤l› emniyet duygusudur.", "Güven, korku, çekinme ve kuﬂku duy-

madan inanma ve ba¤lanma duygusudur." dedi.
Hz.Peygamber ve Güven konusunu geniﬂ ﬂekilde ele alan Sar›çam,
Hz. Peygamber’in ad› ile biraraya
geldi¤inde güvenin tüm boyutlar›yla
ortaya konulmas›n›n bu bildirinin s›n›rlar›n› aﬂaca¤›n› ifade etti.
Hz.
Peygamber’in
güveni,
mü’minde zaruri olarak bulunmas›
gereken vas›flar aras›nda sayd›¤›n›
belirten Prof. Dr. ‹brahim Sar›çam,
Peygamber Efendimizin bu konudaki baz› sözlerini ﬂöyle s›ralad›:
"Mü’min, insanlar›n kendisine
güvendi¤i kimsedir.”
"Emanete riayeti olmayan›n
iman› yoktur."
"Kiﬂinin kalbinde iman ile küfür
birarada olmaz. Güvenilirlik ve hainlik de birarada bulunmaz."

HZ. PEYGAMBER VE BEDEN D‹L‹

Doç. Dr. Bünyamin ERUL
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Mazereti sebebiyle Sempozyuma
kat›lamayan Doç. Dr. Bünyamin
Erul’un tebli¤ini, yerine görevlendirdi¤i Muhammed Emin sundu.
Doç. Dr. Bünyamin Erul tebli¤inde; ‹letiﬂimde Beden Dili ve Önemi,
Hz. Peygamber ve Beden Dili, D›ﬂ
Görünüm ve ‹lk ‹zlenim, El, Kol ve

Parmaklar›n Kullan›m› (Jestler), Samimiyet, Yak›n Mesafe ve Temas,
Yüz ‹fadeleri ve Baﬂ Hareketleri, Mimikler; Duruﬂ, Oturuﬂ ve Yürüyüﬂ
Tarz› konular›na yer verdi.
Tebli¤inde bedenin insan›n iç
dünyas›n›n dili oldu¤unu ifade eden
Erul, “Buna göre bedene ait her duruﬂ, her hareket, her kaﬂ-göz iﬂareti, bak›ﬂ biçimleri, yüz ifadeleri,
oturma, kalkma ve yürüyüﬂ ﬂekilleri,
ses tonlar›, birisine karﬂ› önü veya
arkay› çevirme davran›ﬂlar› gibi bedenle ilgili her davran›ﬂ, bir kimseye
karﬂ› duygu ve düﬂüncelerimizi ifade
eder. Hatta giyim, kuﬂam, saç, sakal
ve her türlü makyaj, a¤lama, gülme
gibi eylemlerle insanlar baﬂkalar›na
bir ﬂeyler anlatmak isterler. Bütün
bu anlat›lanlar bedenin duygular›
ifade eden dilidir.” dedi.

Bildirisinde günümüzde ‹slâm’›
kitlelere anlatma konumunda bulunan din görevlileri ve din e¤itimcilerinin, ça¤›m›z insan›na daha etkili ve baﬂar›l› sunuﬂ yapabilmeleri
için beden dili konusunda bilgi sahibi olmalar› ve bu alanda yap›lan
baz› çal›ﬂmalar› okuyarak, bu husustaki tespit ve verileri dikkate almalar› gerekti¤i üzerinde duran
Bünyamin Erul, beden dilinin kullan›lmas›n›n getirece¤i faydalar› ﬂöyle s›ralad›:
1. Kendimizi ifade etmeyi kolaylaﬂt›r›r.
2. Karﬂ›m›zdaki insan› daha kolay
anlamam›z› sa¤lar.
3. Konuﬂmaya bütünlük katar.
4. Kendimizin ve iliﬂkide oldu¤umuz insanlar›n iç dünyalar›n› anlamada önemli ipuçlar› verir.

TEBL‹⁄DE ÖNCEL‹K VE TEDR‹C‹L‹K

Doç. Dr. Cem ZORLU
Selçuk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Davetçinin gayesine ulaﬂabilmek için s›hhatli ve do¤ru olan usûl
ve metotlara baﬂvurmak zorunda
oldu¤unu belirterek tebli¤ine baﬂlayan Doç. Dr. Cem Zorlu, bunu yaparken de kaynaklara ve ‹slâmî

esaslara ba¤l› olunmas›n›n gere¤i
üzerinde durdu.
Davette tedricilik ve önceli¤in davetin baﬂar›ya ulaﬂmas›ndaki önemine dikkat çeken Zorlu, öncelik ve tedricilik noktalar›n› üç ana çerçevede
ele alarak, bunlar›; metotta tedricilik,
muhtevada tedricilik ve muhatapta
tedricilik olarak s›n›fland›rd›.
Metotta Tedricilik konusunu
“Hikmetle Davet”, “Güzel Ö¤üt”,
“Mücadele ve Münakaﬂa” ve “Sert
Davran›ﬂ” baﬂl›klar› alt›nda ele alan
Doç. Dr. Cem Zorlu, “Cenâb-›
Hakk’›n Resûlüne "(‹nsanlar›) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel
ö¤ütle davet et ve onlarla en güzel
yol ve ﬂekille mücadele et." buyurarak temel hareket tarz›n› belirlemiﬂtir.” dedi.

Muhtevada tedricilik konusunu iﬂlerken insan psikolojisinin kolaya
meyyal oldu¤una iﬂaret eden Zorlu,
“Bu sebeple ona yap›lan teklif ve sunulan tebli¤, kolaydan zora, esastan
teferruata, bilinenden bilinmeyene
do¤ru zamanla ilerleyen bir tedriç
metoduna sahip olmal›, muhataptan
yapabilece¤i ﬂey istenmeli, ondan, yerine getirebilece¤i, alt›ndan kalkabilece¤i ﬂeyler talep olunmal›d›r.” dedi.
Üçüncü olarak Muhatapta tedricilik konusuna de¤inen Doç. Dr. Cem
Zorlu, tebli¤de muhatap kitleyi tedric
esas› çerçevesinde ﬂöyle s›ralad›: 1Kendisi 2- Ailesi 3- Yak›n akraba 4Uzak akraba 5- Dost, ahbab ve arkadaﬂlar 6- Komﬂu 7- Hemﬂehri (Ayn› ﬂehir halk›) 8- Vatandaﬂ (millet) 9- Ümmet 10- Beﬂeriyet 11- Kainat (alem)
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B‹R TEBL‹⁄ ARACI OLARAK
B‹RARADA YAﬁAMA KÜLTÜRÜ

Yard. Doç. Dr. Osman E⁄R‹
Gazi Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi / ÇORUM
Tebli¤ini “Giriﬂ”, “Hz. Peygamber
Devrinde Birarada Yaﬂamay› Temin
Edici Uygulamalar ve Sonuçlar›” ve
“‹slâm Tarihi’nde Birarada Yaﬂamay›
Temin Edici Uygulamalar ve Sonuçlar›” anabaﬂl›klar› alt›nda ele alan
Yard. Doç. Dr. Osman E¤ri, konuﬂmas›nda:
1. Hz. Peygamber, mesajlar›n› insanlara ulaﬂt›r›rken onlar›n ›rk,
din, milliyet ve cinsiyet farkl›l›klar› konusunda nas›l bir kriter
ve anlay›ﬂ geliﬂtirmiﬂtir? Bu kriterler, uygulamaya nas›l yans›m›ﬂt›r?
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2. ‹slâm Tarihi’nde, Hz. Peygamber
devrini hat›rlatan uygulamalar
olmuﬂ mudur? Bu uygulamalarda hangi tebli¤ ilkeleri gözetilmiﬂ
ve hangi sonuçlar al›nm›ﬂt›r?
3. Tebli¤ faaliyetinin baﬂar›s› ile, birarada yaﬂama kültürünün canl›
tutulmas› aras›nda nas›l bir iliﬂki
vard›r? Gelecekte yap›lacak tebli¤ faaliyetlerini baﬂar›l› k›lmak
için birarada yaﬂama kültürü nas›l canland›r›labilir?
Sorular›na cevap arad›.
Peygamber efendimizin insanlara mesaj ulaﬂt›r›rken ›rk, cinsiyet
vb. ayr›mlara gitmedi¤ine iﬂaret
eden Osman E¤ri, “Hz. Muhammed
(s.a.v.), Allah taraf›ndan görevlendirilmiﬂ bir elçi olarak mesajlar›n›
verirken, ›rk, din, milliyet ve cinsiyet ay›rdetmeksizin bütün insanlara hitab etmiﬂtir. ‹slâm, ta baﬂ›ndan beri ne bir kabile dini, ne bir ›rk
dini, ne de bir milli din olmuﬂtur.
Bugün yeryüzündeki her ›rk ve milletten oluﬂan bir buçuk milyar
müslüman, Hz. Peygamber’in görevini ne kadar baﬂar›l› yapm›ﬂ oldu-

¤unun aç›k bir delili olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. Ondan sonraki
dönemlerde yaﬂayan müslümanlar
da, ‹slâm’› ideal ölçüler içerisinde
temsil ve tebli¤ edebildikleri sürece
pek çok insan "din" olarak ‹slâm’›
seçmiﬂtir.” dedi.
Herhangi bir kültüre ait davran›ﬂ
biçimlerinin, o kültüre ﬂekil veren;
muhtevas›n› oluﬂturan de¤er yarg›lar› ile aç›kland›¤›n› belirten Osman
E¤ri, “Bizim kültürümüzün temel
karakteristiklerinden olan ve toplumlar›n birarada yaﬂayabilmeleri
için en çok laz›m olan sevgi, hoﬂgörü, adalet, misafirperverlik, cömertlik gibi duygu ve davran›ﬂlar, kültürümüzün kayna¤› niteli¤inde olan
de¤er yarg›lar›m›zla aç›klanabilirler.” dedi.
Müslüman Türklerin de¤er yarg›lar›n›n teolojik iki temel referans›n›n Kur’an ve Hz. Muhammed oldu¤unu ifade eden Yard. Doç. Dr.
Osman E¤ri, kültürel miras›n oluﬂmas›nda, bu iki kayna¤›n belirleyici
ve yönlendirici bir rolü oldu¤unu
söyledi.

IV. Oturum
TEBL‹⁄DE MODERN ‹LET‹ﬁ‹M TEKN‹KLER‹
VE YÖNTEMLER‹

T

ebli¤de Modern ‹letiﬂim
Teknikleri ve Yöntemleri konulu IV. Oturuma Prof. Dr. Nasrullah Hac›müftüo¤lu baﬂkanl›k

etti. Prof. Dr. Nusret Çam, Doç.
Dr. Ramazan Acun, Prof. Dr. Naci Bostanc›, Yard. Doç. Dr. Naci
Kula’n›n tebli¤ci olarak kat›ld›¤›

oturuma, Prof. Dr. Metin Yurdagür, Yard. Doç. Dr. ﬁakir Gözütok müzakereci olarak iﬂtirak
etti.

TEBL‹⁄DE SANAT UNSURLARININ KULLANIMI
(T‹YATRO, S‹NEMA, KAR‹KATÜR, RES‹M, Ç‹ZG‹ F‹LM...)

Prof. Dr. Nusret ÇAM
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Bildirisinde insano¤lunun sanatla olan münasebetini ve sanat›n tebli¤ arac› olarak kullan›lmas›n› çok
çarp›c› örneklerle aç›klayan Prof. Dr.

Nusret Çam, dünyan›n bilinebilen en
eski devirlerinden beri, insanlar›n ﬂu
veya bu ﬂekilde sanatla iﬂtigal ettiklerini söyledi.
‹nsano¤lunun kendini ifade etmekte kulland›¤› en güzel ve kolay
yollardan birinin sanat oldu¤unu ifade eden Nusret Çam, “Gerçekten de
dinî telakkileri ve ideolojileri ne olursa olsun, tarih boyunca insanlar›n,
kendilerini ifade etme hususunda
mürâcaat ettikleri en mühim yollardan bir tanesi de hiç ﬂüphesiz sanat
olmuﬂtur. Hatta bilindi¤i üzere pekçok araﬂt›rmac›, sanat›n tamam›yle
dinden do¤muﬂ oldu¤u kanâatindedirler.” dedi.

‹slâm sanat›n›n daha çok soyuta
yönelmiﬂ oldu¤unu ve böylece kendisine yepyeni bir ç›¤›r açt›¤›n› belirten Prof. Dr. Nusret Çam, “‹slâmî
tecrübenin belki de en saf ve en derunî bir ifade tarz› olan mûsikinin
yan›nda, hat, tezhip ve mimarî ﬂaheserlerimiz ile bunlarda kullan›lan
tezyinat, her zaman için ‹slâm›n sessiz, fakat vakur tebli¤cileri olmuﬂtur. Bunun en güzel iki misali hâlen
bu görevlerini büyük bir haﬂmet ve
huﬂû ile devam ettiren ‹stanbul'daki
Sultanahmet Câmii ile Kurtuba'daki
Ulu Câmiidir. Hatta denilebilir ki,
taﬂ, tu¤la, mermer gibi gûya cans›z
malzemelerden meydana gelen bu
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eserler, bunlara ruh veren dinî, felsefî ve estetik de¤erler neticesinde
eriﬂtikleri yüksek sanat sayesinde
günümüzde hiçbir kimsenin ve devletin yapamad›¤› güler yüzlü tebli¤i
yaln›z baﬂlar›na yapmaktad›rlar. Ayn› ﬂekilde, heybetli mimarileri yan›nda zengin ve zarif tezyinatlar› ile
baﬂta Hindistan'daki Tac Mahal,
Konya'daki Mevlevihane ve Bursa
Yeﬂil Türbe olmak üzere her türbe,
mezar ve dinî yap›, ‹slâmda ölümün
hiç de korkulacak bir hadise olmay›p, tam tersine Cennet bahçesine

aç›lan bir kap› oldu¤u mesaj›n› kendi ölçülerinde verir mahiyettedir.”
dedi.
Günümüzde sanat›n müslümanlar taraf›ndan tebli¤ unsuru olarak
kullan›lmas›nda karﬂ›laﬂ›lan en
önemli engelleri ve neticelerini beﬂ
madde alt›nda ele alan Prof. Dr.
Nusret Çam, bu engelleri do¤uran
endiﬂeleri de maddeler halinde s›ralayarak, bu yolda neler yap›lmas› gerekti¤i hususlar›na aç›kl›k getirdi.
Sanat›n beslendi¤i as›l kayna¤›n
sevgi oldu¤una iﬂaret eden Nusret

Çam, “Unutmamak gerekir ki hukukun da, bilginin de, sanat›n da beslendi¤i as›l kaynak sevgidir. Veya en
az›ndan bunlar›n temelinde sevgi oldu¤u takdirde herkesin arzulad›¤›
medeniyet teﬂekkül edecektir. Mayas›nda sevginin olmad›¤› sanat, bilgi, hukuk ve teknoloji insanl›k için
felâketten baﬂka hiçbirﬂey veremez.
Nas›l ki sevgiden, bilgiden ve estetikten mahrum bir insan kaba ve itici ise, ayn› ﬂekilde bunlardan mahrum bir toplum ve devlet de ya geri
ve ilkel, ya da barbard›r.” dedi.

‹NTERNET ORTAMININ
TEBL‹⁄ ‹Ç‹N SUNDU⁄U ‹MKANLAR

Doç. Dr. Ramazan ACUN
Hacettepe Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
‹nternet ortam›n›n di¤er iletiﬂim,
bas›m ve da¤›t›m teknolojilerine k›yasla çok daha h›zl› ve ekonomik biçimde ve mekandan ba¤›ms›z olarak
gerçekleﬂtirildi¤ini ifade ederek tebli¤ine baﬂlayan Doç. Dr. Ramazan
Acun, bu durumun, internet’in çeﬂitli grup ve sektörlerce yayg›n kullan›m›na yol açt›¤›n› ve giderek daha da
yayg›nlaﬂt›¤›n› belirtti.
‹nterneti yayg›n kullananlar aras›nda çeﬂitli dini gruplar›n da bulundu¤una iﬂaret eden Acun, “Büyük
ilahi dinlere mensup gruplar yan›nda yüzlerce farkl› tarikat gruplar› da,
hem inançlar›n› yaymak hem de
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mensuplar› aras›nda iletiﬂim ve dayan›ﬂmay› güçlendirmek amac›yla
web siteleri açm›ﬂlard›r.” dedi.
Tebli¤inde önce, internetin çeﬂitli dini gruplarca kullan›m›na iliﬂkin
istatistiki bilgiler veren Ramazan
Acun, “En geniﬂ kategori dizine sahip Yahoo, Avustralya yerlilerinin
dinlerinden Zoroastrianism’e kadar
63 kategoride 41350 web sitesi listelemektedir.” dedi.
‹nternetteki en büyük arama
motorlar›ndan olan Google’de yer
alan dini siteler konusuna da de¤inen Doç. Dr. Ramazan Acun,
“3,083,324,652 sayfay› indekslemiﬂ
bulunan Google’da üç büyük ilahi din
(H›ristiyanl›k, ‹slâmîyet ve Yahudilik)
için yap›lan taramalar, H›ristiyanlar›n haz›rlad›¤› toplam 29 Milyon 160
bin, Yahudilerin haz›rlad›¤› toplam 7
milyon 133 bin ve müslümanlar›n
haz›rlad›¤› toplam 5 milyon 326 web
sitesi/sayfas› bulundu¤unu ortaya
koymuﬂtur. Bu say›lar internetin bu
bak›mdan ne kadar canl› oldu¤unu
göstermektedir.” dedi.
‹nternetin hem iyi yönde, hem
de kötü yönde kullan›labildi¤ine iﬂaret eden Acun, “internet kullanarak,

insan her alanda oldu¤u gibi manevi alanda da bilgi ve tecrübesini ileri
düzeylere ç›karabilir. Buna karﬂ›l›k,
internette kand›rman›n ve kand›r›lman›n da ayn› derecede kolay oldu¤u unutulmamal›d›r. Mensup oldu¤u dinin temellerini en az anlayan
grubun müslümanlar oldu¤una iliﬂkin bir araﬂt›rma, bu meseleye daha
da dikkatli bakmay› gerektirmektedir.” dedi.
Web yay›nc›l›¤›n›n çok kolay olmas›n›n beraberinde, yalan, yanl›ﬂ ve
denetimsiz pek çok bilginin internette yer almas› sonucunu getirdi¤ini ifade eden Ramazan Acun, bu konuda ilahiyatç›lar›n dikkatini çekerek; “Bu noktada ilahiyat fakültelerindeki bilim adamlar›na büyük görev düﬂmektedir: Dini alandaki internet web siteleri sürekli gözden geçirilerek, de¤erlendirme ve derecelendirme klavuzlar› haz›rlanmal› ve bunlar da yine internette (ve di¤er medyada) yay›nlanmal›d›r. ‹lahiyatç›lar›m›z›n ve di¤er bilim adamlar›m›z›n
art›k interneti çoluk çocu¤un oyun
oynad›¤› “chat” yapt›¤› ortam olarak
görmekten vazgeçip ciddiye almalar›n›n zaman› gelmiﬂtir.” dedi.

TEBL‹⁄-MEDYA ‹L‹ﬁK‹S‹

Prof. Dr. Naci BOSTANCI
Gazi Üniversitesi
‹letiﬂim Fakültesi

Prof. Dr. Naci Bostanc›’n›n mazeretinden dolay› Sempozyum’a kat›lamamas› sebebiyle tebli¤ini Arﬂ. Gör.
‹brahim Hakan Dönmez sundu. Tebli¤ ve medya iliﬂkisi baﬂl›kl› tebli¤inde; gazete, dergi ve kaset gibi kitle
iletiﬂim araçlar›n›n ‹slâmi tebli¤ aç›s›ndan önemine yer veren Prof. Dr.
Naci Bostanc›, tebli¤ ve medya iliﬂkisinin ‹slâmîyet’in ortaya ç›k›ﬂ›ndan
günümüze kadar uzanan tarihi süreci kucaklayan bir güzergah üzerinde ele al›nmas› gereken bir konu oldu¤una iﬂaret etti.
Naci Bostanc› tebli¤ine; Mekke’de Peygamber efendimize inen
ilk ayetlerden onun yorum ve davran›ﬂlar›na, sahabenin ve ‹slâm mütefekkirlerinin de¤erlendirmelerine
kadar çeﬂitli kaynaklardan beslenen
bilginin dolaﬂ›ma hangi araçlarla girdi¤i, bu çerçevede anlamland›rma
pratiklerinin nas›l oluﬂtu¤u konusunu dahil etti.
‹slâm’›n tebli¤i ile gazete aras›ndaki iliﬂkiyi Osmanl›’n›n son dönemleri ve günümüzdeki örnekleriyle ele
alan Naci Bostanc›, "Volkan" gazetesinin, ‹slâmî tebli¤ ile gazete aras›ndaki
iliﬂkiye yak›n tarihimizden verilebilecek ilginç bir örnek oldu¤una de¤indi.
Gazetecilikte "habercilik yapmak" diye bir deyim oldu¤una ve

bunun tehlikesine dikkat çeken Naci
Bostanc›, “Gazetecilikte "habercilik
yapmak" diye bir deyim vard›r. Habercilik yapmak, ola¤an›n, kendi ak›ﬂ› d›ﬂ›na ç›karak, hatta ba¤lam›n›n
ötesine taﬂarak kimi unsurlar›n›
abart›l› bir ﬂekilde öne ç›kartmak,
böylelikle ona esasen kendisinde olmayan bir ilgi çekicilik kazand›rmakt›r. Böylelikle "oldu¤u" gibi verildi¤inde okuyucu dünyas›nda dikkat
çekmeyecek bir konu haber haline
getirilmiﬂ olmaktad›r. Gazetenin,
konusu din oldu¤unda karakteristik
haber yapma tavr›n›n d›ﬂ›na ç›kmas›, farkl› bir arac›ya dönüﬂmesi beklenemez. Gazete marifetiyle okuyuculara iletilmek istenen ‹slâmî tebli¤in "içeri¤i", mesaj›n kendisinden
çok, "habercilik yapmak" ad›na okuyucu eksenli hale gelecektir. ‹slâm’›n
ne oldu¤undan çok okuyucunun ne
isteyebilece¤ine ayarl› bir anlat›m›
zorlayan gazetenin tebli¤de ciddiye
al›nmas› gereken bir potansiyel tehlikeyi bar›nd›rd›¤› aﬂikard›r.” dedi.
‹slâmî tebli¤de dergi ve gazete
aras›ndaki farkl›l›klara iﬂaret eden
Prof. Dr. Naci Bostanc›, “Dergilerin
format› ‹slâm’› tebli¤ bak›m›ndan
gazeteler ile mukayese edilemeyecek ölçüde iﬂlevseldirler. Her ﬂeyden
önce dergileri sat›n alanlar, ilgileri ve
bilgileri itibariyle alanla daha iliﬂkili
ve belli ölçüde uzman kiﬂilerdir; bu
yüzden dergi üzerinden edindikleri
bilgiyi anlaml› bir ﬂekilde ba¤lam›na
yerleﬂtirebilecekleri bir entelektüel
arka plana sahiptirler.” dedi.
Teyp kasetlerinin yetmiﬂli y›llardan itibaren tebli¤ arac› olarak kullan›lmaya baﬂland›¤›n› belirten Naci
Bostanc›, özellikle okur yazarl›¤› zay›f olan geniﬂ bir kitle ile camilere gidip hocalar› dinleyemeyen çok geniﬂ
bir kad›n kitlesinin özellikle bu ka-

setlere baﬂvurdu¤unu ifade etti.
Teyp kasetleri üzerinden yap›lan
‹slâmî bilgi aktar›m›n›n ne tür toplumsal, entelektüel sonuçlar do¤urdu¤u, insanlar›n kiﬂisel hayatlar›nda
ne tür güzergahlar oluﬂturdu¤u
üzerine ciddi araﬂt›rmalar yap›lmas›na ihtiyaç oldu¤una iﬂaret eden
Prof. Dr. Naci Bostanc›, “Esasen bu
araﬂt›rmalar sadece teyp kasetleriyle de¤il, ayn› zamanda gazeteler,
dergiler için de gerçekleﬂtirilmeli, ‹slâmî bilginin tebli¤inde araç ve içerik
iliﬂkisi hedefler ve sonuçlar analiz
edilebilir verilere kavuﬂmal›d›r. Bu
gerçekleﬂirse, anlat›n›n içeri¤ine ve
kulland›¤› tekni¤in etkisine dikkat
etmeksizin toplumsal faydaya odaklanman›n, bazen mahzurlu bir fanteziye dönüﬂüp bumerang etkisine
yol aç›p açmad›¤›n› da gözlemlemek
mümkün olacakt›r.” dedi.
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ENGELL‹LERE VER‹LECEK TEBL‹⁄ VE
‹RﬁAD H‹ZMET‹

Yard. Doç. Dr. M. Naci KULA
Gazi Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi / ÇORUM
Engellilere verilecek tebli¤ ve irﬂad hizmeti konusunda bir tebli¤
sunan Yard. Doç. Dr. Naci Kula, ülkemizde yaklaﬂ›k olarak 7-10 milyon
civar›nda engellinin bulundu¤unu,
engellilik halinin bazen do¤uﬂtan gelen özelliklerle, bazen de hastal›k,
kaza, savaﬂ, çevresel imkans›zl›klar
gibi nedenlerle daha sonra ortaya
ç›kt›¤›n› söyledi.
Özür-engel halinin bireyin yaﬂam›nda istenmeyen beklenmedik
bir durum oldu¤unu, böyle bir durumla karﬂ›laﬂan birey ve ailesinin
engel haline karﬂ› de¤iﬂik tepkilerde bulundu¤unu belirten Naci Kula, “Özellikle do¤umla ilgili beklentinin aksine do¤an çocu¤un özürlü
olmas› aile içinde çok karmaﬂ›k
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psikolojik duygular›n yaﬂanmas›na
neden olabilir. Yap›lan çal›ﬂmalarda yaﬂanan bu duygular›n do¤al ve
evrensel oldu¤u belirtilmektedir.”
dedi.
Engelli bireyin ve ailesinin yaﬂad›¤› s›k›nt›lar› anlatan Naci Kula,
“Engelli birey ve ailesi aç›s›ndan engel durumunu kabul etme, olumlu
benlik kavram› oluﬂturma ve engel
durumundan kaynaklanabilecek sorunlar› aﬂmada olumlu katk›da bulunabilecek kaynaklardan biri de din
olabilir. Çünkü din bireyin kendini ve
d›ﬂ dünyas›n› tan›ma, anlama ve buna ba¤l› olarak da bir yaﬂam felsefesi oluﬂturmas› aç›s›ndan ona birtak›m bilgiler sunar.” dedi.
Bu durumdaki insanlara nas›l
yard›m edilmesi gerekti¤i hususlar›nda aç›klamalar yapan Naci Kula,
“‹ﬂte engelli bireyin durumunu kabul etme ve mevcut durumundan
kaynaklanabilecek sorunlar›n› aﬂmada, dinin olumlu katk›lar›n› sa¤lamak üzere onlara dini tebli¤ ve irﬂad
hizmetini nas›l sunmal›y›z, dini anlat›rken nelere dikkat etmeliyiz, ayn›
zamanda engelli bireyler aras›nda
dini ilgi ve istek sonucunda dinini
ö¤renmek isteyenlere dini anlat›r ve

ö¤retirken mevcut bireysel farkl›l›klar›n› göz önünde bulunduracak ﬂekilde nelere dikkat etmeliyiz, dini
onlara nas›l anlatmal›y›z ve ö¤retmeliyiz ﬂeklinde baz› sorular önem
kazanmaktad›r.” dedi.
‹nsan›n hayat›nda gerek do¤uﬂtan gerekse daha sonra baz› nedenlerle meydana gelen engellilik durumunun bireysel bir farkl›l›k olarak
dikkate al›nmas› gerekti¤ini ifade
eden Naci Kula, “Engelliye verilecek
tebli¤ ve irﬂad hizmeti, öncelikle engellinin özellikleri dikkate al›narak
onunla sa¤l›kl› bir iletiﬂim kurmak
süretiyle gerçekleﬂtirilmelidir. Burada da peygamberimizin hayat›nda
uygulad›¤›, kolaylaﬂt›r›c› ve sevdirici
olma esas›na dayanan temel davran›ﬂ biçimi örnek al›nmal›d›r. Ayn› ﬂekilde engelli bireyin sahip oldu¤u
özellikler -bunlar›n içinde mevcut dini inanç ve bilgi düzeyinin tan›nmas›
da yer al›r- çok iyi bilinerek bu özelliklerine yönelik dini bilgi ve yükümlülükleri ö¤retilmelidir. Bunlar yap›l›rken teknik imkanlar da kullan›larak sesli ve görüntülü yay›nlar, bilgisayar programlar› haz›rlanmal› ve
internet imkanlar›ndan da yararlanmalar› sa¤lanmal›d›r.” dedi.

De¤erlendirme Oturumu

Prof. Dr. Nesimi YAZICI
Ankara Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi
Üç gün süren Sempozyumun
geniﬂ bir de¤erlendirmesini yapan Prof. Dr. Nesimi Yaz›c›, yap›lan dört oturumda 17 tebli¤ sunuldu¤unu, iki tebli¤cinin mazeretleri dolay›s›yla bizzat kat›lamamalar› dolay›s›yla, haz›rlad›klar›
tebli¤lerin baﬂkalar› taraf›ndan
okundu¤unu söyledi.
Tebli¤in bir konuyu flaﬂ olarak
ele almak oldu¤una iﬂaret eden

Yaz›c›, “yani, giriﬂi, geliﬂmesiyle
fazla meﬂgul olunmaz. Salonda
bulunan kiﬂilerin o altyap›ya sahip
oldu¤u düﬂünülür ço¤u defa. Bu
bak›mdan, burada baﬂtan sona
takip edenlerin bile tebli¤ kitapç›¤› yay›nland›¤›nda, müzakerelerle
ilgili metinler yay›nland›¤›nda,
onlar› daha sakin bir biçimde
okuma imkân›na kavuﬂtuklar›nda, hakikaten burada üretilen bilgilerin son derece de¤erli bilgiler
oldu¤unu, burada son derece faydal› ve verimli bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂ oldu¤unu tespit edecekleri,
bu kanaate ulaﬂacaklar› kanaatindeyim.” dedi.
Bütün dinlerin kendisine inananlar›n fazla olmas›n› istedi¤ini,
‹slâm dinin de, kendisine inananlar›n, kendi gösterdi¤i yola gidenlerin çok olmas›n› arzulad›¤›n› ifade eden Nesimi Yaz›c›, “Hazret-i
Peygamber’den baﬂlamak üzere,
müslümanlar da, kendi inançlar›n›n daha baﬂka insanlar, daha
baﬂka topluluklar ve hatta milletler taraf›ndan tan›nmas›n›, kabul
edilmesini istemiﬂler ve müslümanlar kardeﬂ olduklar›na göre,
kendi kardeﬂ halkalar›n›n geniﬂle-

mesi yolunda çaba göstermiﬂlerdir. Bu çaba, iﬂte tebli¤ faaliyetiyle hayat bulacak, tebli¤ faaliyeti
sonucunda hedefine ulaﬂacak bir
çabad›r.” dedi.
Sempozyumun düzenlenmesindeki amaç üzerinde de duran
Prof. Dr. Nesimi Yaz›c›, “‹slâm
mesaj› prensipte nedir, mesaj›n
yay›lmas› nedir, bu konular›n burada tart›ﬂ›lmas›n› istedik. Sonra
da, bu mesaj acaba günümüzün
imkânlar› içerisinde nas›l muhataplar›na ulaﬂt›r›l›r meselesi üzerinde durduk ve bir defa daha
tekrar etmem gerekirse, bu
sempozyum, sempozyumun haz›rlanmas› ve takdimi aﬂamalar›
itibariyle, gayesine ulaﬂm›ﬂt›r.”
dedi.
De¤erlendirmesinin sonunda
Sempozyuma eme¤i geçenlere
teﬂekkür eden Prof. Dr. Nesimi
Yaz›c›, “Türkiye Diyanet Vakf› görevlilerine de, bu güzel organizasyonu yerine getirdikleri için teﬂekkür ediyorum. Tebli¤ci arkadaﬂlar›m›za, müzakereci arkadaﬂlar›m›za da hakikaten mesailerini
bu güzel hay›rl› iﬂe ay›rd›klar› için
teﬂekkür ediyorum.” dedi.
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Mustafa KUTLU
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s›
De¤erlendirmesinde sunulan
tebli¤lerden çok tebli¤lere ana konu
teﬂkil eden irﬂat faaliyetlerinin Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n hizmet alan›
olmas› sebebiyle irﬂat alanlar› konusuna de¤inen Mustafa Kutlu, “Herkes tebli¤ yapmakla görevli, mükellef ama bir de tamamen mesaisini
bu hizmete adam›ﬂ kiﬂiler var; ki,
baﬂta bilim adamlar› ve ilgili kurumlar. Bu bak›mdan, ben, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›zca irﬂat çal›ﬂmalar›,
faaliyetleri, çeﬂitli mekânlarda nas›l
yap›l›yor onu ifade etmeye çal›ﬂaca¤›m. Bildi¤iniz konu muhakkak.
Ama, bu arada, de¤erli tebli¤cilerin
iﬂaret buyurduklar› ve bize tavsiye
buyurduklar› hususlarda da bilgi
sunma aç›s›ndan bunu tekrar etmiﬂ
olaca¤›m.” dedi.
Öncelikle irﬂat hizmetlerinin camilerde yap›ld›¤›n› belirten Mustafa
Kutlu, bunun da vaazlar ve hutbeler
yoluyla oldu¤una iﬂaret etti.
Camilerde yap›lan hizmetlerde
güncel sunumun nas›l olmas› gerekti¤i hususunu dile getiren ve konunun zorluklar›na de¤inen Kutlu, “En
yetkili ve ilmi yönden en üstün zevattan, sadece namaz k›lacak kadar
bilgisi olana kadar herkes cami içindedir. Bir vaiz, bir hatip, bunlar›n
hepsine ‹slâm’› nas›l sunmal›d›r. Bilim adamlar›m›z›n iﬂi biraz kolay.
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Karﬂ›lar›nda ayn› seviyede ö¤renciler
ve rahatl›kla her ﬂeyi anlatabiliyorlar, söyleyebiliyorlar, karﬂ›l›kl› görüﬂebiliyorlar. Ama bir hatip, bundan
mahrum. Zaman olarak da mümkün de¤il ve kiﬂilerin meﬂguliyeti dolay›s›yla da bu mümkün de¤il.” dedi.
Cami içi irﬂat›n önemli bir aya¤›n› oluﬂturan hutbe konusunu ele
alan Mustafa Kutlu, “Hutbeler konusunda, Türkçe’ye geçiﬂte hakikaten
geç kal›nm›ﬂt›r. Cumhuriyetimizin
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle bu iﬂler baﬂlam›ﬂt›r ve iyi de olmuﬂtur. Hatta, buna paralel olarak Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z dualar›n Türkçeleﬂtirilmesi ve buna benzer çal›ﬂmalar sürdürmektedir.” diyerek, hutbelerin
yaz›m›yla ilgili Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n uygulamalar› hakk›nda bilgi
verdi.
De¤erlendirmesinde cami dersleri konusuna temas eden Kutlu, “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z ‹slâm’›n
güncel sunumunu sa¤lamak amac›yla, cami dersleri koymuﬂtur ve iki y›ldan beri bu çal›ﬂmalar devam etmektedir. Cami dersleri ﬂu ﬂekilde

yap›lmaktad›r: ‹lmihal bilgileri, dini
bilgiler, cemaatimizle karﬂ›l›kl› olarak
soru cevap ﬂeklinde yürütülüyor. Bu
cami derslerinin program› içerisinde
Kur'an-› Kerim meali okuma, tefsir
çal›ﬂmas› vard›r. Meal okunuyor, soru cevap yap›l›yor ve daha geniﬂ biçimde, tefsir diyebilece¤imiz bir seviyede ele al›nabiliyor cami dersleri
olarak. Her il ve ilçemizde bu programlar, yaz ve Ramazan› ﬁerif hariç
uygulanmaktad›r.” dedi.
Baﬂkanl›¤›n engellilere yönelik
hizmetlerini de anlatan Mustafa
Kutlu, “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z,
görme özürlü engelliler için, kabartma Kur'an-› Kerim haz›rlam›ﬂ ve beﬂ
cilt halinde yay›nlanm›ﬂt›r. Bunlarla
ilgili okumas›n› ö¤renmek üzere,
elifba dedi¤imiz Kur'an okumaya giriﬂ kitab› haz›rlanmak üzeredir ve
böylece de, engellilerden görme
özürlüler için baﬂlang›ç olarak bu çal›ﬂma yap›lmaktad›r.” dedi.
Cami hizmetleri yan›nda yürütülen di¤er Baﬂkanl›k hizmetlerine de
de¤inen Kutlu, “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n sundu¤u sosyal, kültürel
ve yay›n faaliyetlerine de¤indi.

Dr. Sad›k ERASLAN
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu
Sunulan tebli¤ler ve yap›lan
müzakerelerin amac›na ulaﬂt›¤›n›
ifade ederek de¤erlendirmesine
baﬂlayan Dr. Sad›k Eraslan, tebli¤ci ve müzakerecilerin yapt›klar›
konuﬂmalardan örnekler vererek,
bunlara destek mahiyetinde yorumlar yapt›.

‹slâm’›n gönüleri fethemesinde
zor kullan›lmad›¤›na iﬂaret eden
Sad›k Eraslan, zor kullan›lmayla
bir yere de ulaﬂ›lamayaca¤›n› belirterek “Zorla hiç kimseye hiçbir
ﬂey kabul ettiremezsiniz. Adama,
spor tak›m›n›z› tutturmay› veya
partinize oy vermeyi dahi kabul
ettiremezsiniz ki, dininize girmesini kabul ettiresiniz. O mümkün
de¤il. E¤er zorla kabul ettim falan
derse, o müslüman olmaz, olsa olsa münaf›k olur; yani, kalben gelmez fakat dille söyleyebilir. Onun
için, mesele gönül fethidir. Yani,
‹slâm’›n fetihleri gönül fetihleridir.” dedi.
Bat›l›lar›n ifade etti¤i gibi müslümanlar›n ganimet peﬂinde olmad›klar›n› ve ‹slâm’› yaymak için
sarfettikleri çaban›n tamamen Allah’›n dinini tebli¤ etmeye yönelik
oldu¤unu belirten Sad›k Eraslan,
müslümanlar›n misyonerler gibi
para, g›da karﬂ›l›¤›nda ve toprak
fethetmek amac›na yönelik olarak
savaﬂmad›klar›n›, ‹slâm’› tebli¤deki engelleri ortadan kald›rmak

amac›na yönelik savaﬂa girdiklerini söyledi.
‹slâm fethinin en önemli temel
sebeplerinden biri olarak müslümanlar›n, Hazret-i Peygamber’in
emanet, adalet, merhamet, ﬂefkat ve hoﬂgörüsünün yay›lmas›
amac›na yönelik oldu¤unu ifade
eden Eraslan, “‹nsanlar› k›sa zaman içerisinde ‹slâm’a mal eden
veya müslümanlar› ba¤›rlar›na
basmaya vesile olan ruh ve felsefe
budur.” dedi.
Tebli¤in s›n›r› ve tebli¤in kapsam› hususuna da de¤inen Sad›k
Eraslan, tebli¤in kapsam ve s›n›r›n›n hem Kur'an hem sünneti içerisine alacak ﬂekilde olmas›n› ifade
ederek, “Her ﬂeyi Kur'an'dan almak mümkün de¤il. Çünkü, her
ﬂeyi Kur'an'dan al›rsak, ne beﬂ vakit namaz›, ne orucu, ne zekat›
bunlar›n hiçbirini yerli yerinde yapamay›z. Hazret-i Peygamber
(S.A.V) Kur'an’› canland›rarak bize
ö¤retmiﬂtir. Kur'ans›z Hazret-i
Peygamber olmayaca¤› gibi, Hazret-i Peygamber’in hayat› ve sünneti olmadan da Kur'an’› anlayamay›z.” dedi.
Misyonerlik ve tebli¤ meselesi
konusana da de¤inen Sad›k Eraslan, günümüzde siyasallaﬂm›ﬂ ve
ekonomikleﬂmiﬂ bir misyonerlik
faaliyetinin bulundu¤unu belirterek, misyonerlerin dikiﬂ-nak›ﬂ
kurslar›, basket kurslar› gibi gençli¤in cazibe noktas›n› oluﬂturan faaliyetler içerisinde misyonerlik
yapt›klar›n› söyledi.
Tebli¤ görevini üstlenen kiﬂilerin de sosyal aktivitelerle ‹slâm’›
tebli¤ etmesi gereklili¤ine de¤inen Eraslan, bu tür aktivitelere
zaman zaman rastlad›¤›n› da sözlerine ekledi.
Dr. Sad›k Eraslan konuﬂmas›n›n sonunda Sempozyumun verimli geçti¤ini belirterek, sempozyuma iﬂtirak eden tebli¤ci ve müzakerecilere teﬂekkür etti.
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Türkiye Diyanet Vakf›

Kad›n Kollar›
Y›l Sonu Sergisi Düzenledi
Kad›n›n
toplumsal hayatta
yerini almas› ve
toplumda
tam bir birey olmas›,
bilimsel, sosyal ve
kültürel faaliyetlerle
mümkün olacakt›r.
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ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n
Kollar› ve Çankaya Halk E¤itim Merkezi’nin birlikte organize etti¤i; okuma – yazma, klasik
Türk sanatlar›, el sanatlar› ve çeﬂitli
beceri kurslar›n› baﬂar›yla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreniyle, binbir emek ve güzellikle haz›rlanm›ﬂ eserlerin yer ald›¤› geleneksel y›l sonu sergisinin aç›l›ﬂ› için bir
program düzenlendi.
Programa Devlet Bakan› Prof.
Dr. Mehmet Ayd›n, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf›

T

Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu, Ankara Vali Yard›mc›s›
Mehmet Seyman, Türkiye Diyanet
Vakf› Genel Müdürü A. ‹hsan Sar›mert, Çankaya Halk E¤itim Merkezi
Müdürü S›rr› Arpaﬂ ve kalabal›k bir
topluluk kat›ld›.
Tören münasebetiyle Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet
Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu ile Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar› Baﬂkan› Ayﬂe
Sucu birer konuﬂma yapt›lar.

Ayﬂe SUCU
TDV Kad›n Kollar› Baﬂkan›
Din ve diyanet hizmetlerinin idealizmle gerçekleﬂtirilecek bir hizmet
oldu¤unu vurgulayarak konuﬂmas›na
baﬂlayan Ayﬂe Sucu, diyanet hizmetlerinin mesleki s›n›rlar ba¤lam›nda
ele al›nabilecek, mesaisi, mekan›,
araçlar› belli somut bir hizmet olmad›¤›n› belirterek “diyanet hizmeti;
inanmak, ba¤lanmak, kendini adamak, sonra da ortaya konulan çal›ﬂman›n semeresini toplamadan bir yenisine at›lmakt›r. Din ve diyanet hizmetleri, serhat boylar›nda at koﬂturan kahramanlar›n coﬂkusuyla ve insan ruhunu köklerinden kavrayan,
eserden eser sahibine ulaﬂmay› bir
hizmet felsefesi gören, alperenlerin

tevazusuyla gerçekleﬂtirilebilecek bir
hizmettir.” dedi.
Kal›c› ve nesilden nesile taﬂ›nabilecek eserlerin hizmet aﬂk›yla mümkün
oldu¤unu belirten Türkiye Diyanet
Vakf› Kad›n Kollar› Baﬂkan› Ayﬂe Sucu
“‹nsan hayat›n›n s›n›rl›l›¤› ve gelip geçicili¤i göz önünde bulunduruldu¤unda, gök kubbede hoﬂ bir seda b›rakman›n tahrik edici gücüyle, nesilden
nesile, toplumdan topluma aktarabilecek veya taﬂ›nabilecek bir eser ortaya koymak, ancak hizmet aﬂk›yla
mümkün olabilir. Bu hizmet aﬂk›n›n
temel esprisi, insanî olandan ilahî olana taﬂ›nabilecek bir yaklaﬂ›m›, hayat›n
her cephesinde ortaya koymakt›r. ‹nsanî olan, yaﬂad›¤›m›z hayat›n gerçekleri karﬂ›s›ndaki tutumlar›m›zla ilgilidir. ‹lahî olan ise, bunun ebedi bir anlama ba¤lanmas›d›r.” dedi.
Toplumsal dönüﬂümlerin h›zl› yaﬂand›¤› dönemlerde din hizmetlerinin
de dönüﬂümlere paralel olarak kendini
yeniledi¤ini belirten Ayﬂe Sucu, “Örne¤in, din hizmetleri, toplumsal hayat›
pasifleﬂtiren bir formasyon olmaktan
ç›karak, hayat›n gerçekleriyle yüzleﬂip,
insanî dinamikleri ateﬂleyen bir nitelik
kazan›r. Yine bu dönemde din, toplumsal dokuyu ayr›ﬂt›ran de¤il, millî
kimlik de¤erlerini örtüﬂtüren, bütünleyen ve koruyan yeni bir boyut kazan›r. ‹ﬂte günümüzde böyle bir dönemi
ve bunun imkânlar›n› yaﬂ›yoruz.” dedi.

Toplumumuzun, din hizmetlerini
bir yönüyle reel sektör hizmeti olarak
talep etti¤ini, di¤er yönüyle de ulvili¤ine herhangi bir halel gelmesini istemedi¤ini söyleyen Ayﬂe Sucu “Bu ne
demektir; bu, di¤er bütün toplumsal
sorunlar›n aﬂ›lmas›nda din hizmetlerinin yard›mc› gücüne iﬂlerlik kazand›r›lmas› demektir. Yine bu, insan› muhatap alan ilahî mesaj›n, hiçbir gerekçesiyle kirletilmemesi demektir. ‹nsan,
din sayesinde hem kendi içine do¤ru
bir derinleﬂmeyi, ar›nmay› yaﬂamak istemektedir, hem de günlük sorunlar›n›n çözümünde, dinin koruyucu gücüne s›¤›nmak istemektedir. Dinin insana sa¤lad›¤› insan olma özgürlü¤ü, yeni bir din hizmeti felsefesini gerekli k›lmaktad›r. Böyle bir din hizmetinde,
köylü kentli, yoksul zengin, kad›n ve
erkek gibi ayr›mlar yoktur.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›n›n da Türkiye’de dini hayat ve din
hizmetlerini bu anlay›ﬂ do¤rultusunda
ele ald›¤›n› ifade eden Ayﬂe Sucu
“Toplumumuzun içinde bulundu¤u
dönüﬂümü ve ça¤daﬂ normlar› dikkate alarak, yeni bir vizyon ve yaklaﬂ›mla sürdürmeye çal›ﬂt›¤›m›z faaliyetlerimizle bir misyonu temsil etme çabas›nday›z.” dedi.
Ayﬂe Sucu konuﬂmas›n›n sonunda
Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›n›n
faaliyetleri hakk›nda bilgi vererek,
beklentilerini dile getirdi.
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Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Devlet Bakan›
Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›n›n faaliyetlerini devaml› takip
etti¤ini ve Kad›n Kollar›n›n özellikle
kad›n konusunda düzenledikleri
konferanslar ve bilimsel faaliyetlerle belli bir boﬂlu¤u doldurdu¤unu
belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan
Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, bu tür faaliyetlerin Türkiye aç›s›ndan yeterli olmad›¤›n›, artarak
devam etmesi için de her türlü deste¤i sa¤layaca¤›n› söyledi.
Kur'an-› Kerim’in hay›r iﬂlerinde
yar›ﬂ›n›z dedi¤ini, hay›r iﬂlerinin de
esas›nda dini oldu¤unu belirten
Mehmet Ayd›n, “Hangi iﬂi yap›yorsak, e¤er o iﬂte hay›r varsa, o iﬂte
güzellik varsa, o iﬂte yarar varsa, o iﬂ
asl›nda ‹slâmîdir, o iﬂ insanîdir, o iﬂ
özü itibariyle ilahîdir. Bu bak›mdan,
biz zaten genelde hizmet felsefemiz
söz konusu oldu¤unda, ölçüt olarak,
kriter olarak onun hayr› üzerinde,
güzelli¤i üzerinde duruyoruz. Nitekim, bugünkü toplant›da da bu birkaç ﬂey birlikte birleﬂiyor, bir bak›ma

“Din hayat›,
hayat›n bütünlü¤ü içinde
yaﬂanan bir güzelliktir,
bir do¤ruluktur,
bir iyiliktir.”

38

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

bir okuma yazma faaliyeti gösterilmiﬂ; ki, bu ‹slâmî, dini de¤ilse nedir?
Zaten, Kur'an'›n ilk emrinin gere¤ini
yerine getirmedir bu okuma iﬂi. Tabiî okuma iﬂi; yazma iﬂini, anlama
iﬂini, fehmetme iﬂini hep birlikte getiriyor. Biz art›k okumay› çok daha
geniﬂ manada anl›yoruz, düﬂünüyoruz.” dedi.
Kad›n Kollar› taraf›ndan düzenlenen serginin güzelli¤ine ve harcanan
eme¤e de de¤inen Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, “Yine, hakikaten bir güzelli¤in icras› konusunda bir hizmet
ortaya koymuﬂ arkadaﬂlar›m›z. Bizim klasik sanatlar›m›zla ilgili bir faaliyet içinde bulunmuﬂlar. O da hakikaten hem kültürümüz aç›s›ndan,
hem de mensubu oldu¤umuz medeniyet aç›s›ndan önemlidir; ama,
ayn› zamanda dinin özü itibariyle de
son derece önemlidir.” dedi.
Bir toplant›da, bas›n mensuplar›ndan birinin “dinde reform iﬂleri
nas›l olacak” mealindeki bir sorusuna muhatap oldu¤unu ve hiçbir zaman dinde reformdan bahsetmedi¤ini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, “Dinde reform büyük ölçüde
bir Protestan terimidir. Ama, iﬂ bizim müslümanl›¤›m›za gelince ve
hemen bunu söylerken de Say›n Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›m›z›n y›llarca
önce bir gazetede ç›kan röportaj›nda geçen tabirdir bu, müslümanl›k
tabiri, yani dini hayat›m›z tabiri. Dini hayat›m›zda, müslümanl›¤›m›zda hakikaten yeniden yap›lanmaya
–can›n›z istiyorsa buna reform diyebilirsiniz- ihtiyaç vard›r. Yani, ‹slâm ile müslümanl›¤›m›z ayn› ﬂey
de¤il. Müslümanl›k diye adland›rd›¤›m›z, bizim yaﬂad›¤›m›z dini hayat,
Kur'an'›n da ›ﬂ›¤›nda emrine uyarak
her zaman yenilenmek zorunda
olan bir hayatt›r. Çünkü dini hayat
dedi¤imiz ﬂey, genel hayat›n içinde
yaﬂan›yor, ayr›ca bir dini hayat özel
kompartman› yoktur. ﬁu anda siz
ve ben, ayn› zamanda bir dini hayat
içindeyiz. Dinden konuﬂtu¤umuzdan dolay› de¤il, bu memleketin
ekonomisiyle ilgili bir konferans da

olabilirdi, bilimle ilgili bir konferans
da olabilirdi; ama, bu bir hay›rda
teemmül ve tefekkür, hay›rda etüt,
hay›rda yar›ﬂma oldu¤u sürece o da
zaten dini diyebilece¤imiz bir niteli¤e bürünürdü. Biz zaten her hay›rl›
iﬂi ibadet sayan bir anlay›ﬂtan yola
ç›karsak, yapt›¤›m›z faaliyet ne
olursa olsun, iyi niyetle yap›l›yorsa,
güzellik için, do¤ruluk için yap›l›yorsa, onun zaten dini niteli¤i, manevi
niteli¤i, ahlakî niteli¤i ortadad›r;
ama, baz› bölümlerin öne ç›kar›lmas› laz›m. Bu koparmak için, parçalamak için de¤il, özel bir ihtimamla yaklaﬂmak içindir. Sanat konusu öyledir, orada amelî hayat›n›zda bir yenilenme olmak zorundad›r
diye söyledi¤imde tabiî anlamakta
biraz zorluk çekildi. Nedir bu; aç›kças›, söyledi¤im, y›llard›r da söylemeye çal›ﬂt›¤›m, pek çok arkadaﬂ›mla söylemeye çal›ﬂt›¤›m konu
ﬂu: Yani, Kur'an’› okudu¤umuz zaman, orada bu dini tecrübe, dini
hayat birtak›m boyutlardan oluﬂuyor. Boyut kelimesi, zannediyorum
k›s›mdan, ﬂubeden daha iyi ifade
ediyor. Boyut dedi¤imiz ﬂey, o bütünlü¤ü bozmadan bir anlam ifade
eden terim. Birtak›m boyutlardan
ibarettir. Dini hayat bilgiyle yaﬂan›yor. Bizim iman hayat›m›z, iman
dedi¤imiz kavram dahi Hanefi –
Maturidi ekolünde özellikle, marifetle tan›mlan›yor.” dedi
‹nsanlar›n çaresiz kald›¤› için
de¤il, bilgi tecrübesinin, bilgi anlay›ﬂ›n›n sundu¤u bir sonuç olarak
inand›¤›n› ifade eden Mehmet Ayd›n, “Ama, iman›n ahlakî boyutu
var, iman›n estetik boyutu var, güzellik boyutu var ve bunlar›n tamam› Kur'an’›n ortas›ndad›r, kenar›nda falan de¤il. Kur'an-› Kerim bize,
olup bitenlere bak›n diyor, aya bak›n, güneﬂe bak›n, y›ld›za bak›n,
rüzgâra bak›n, taﬂ›d›¤› buluta bak›n, buluttan inen rahmete bak›n,
yerden f›ﬂk›ran güzelliklere bak›n.
Zaten bilim de öyle yapm›yor mu,
bilim de rüzgâra bak›yor, ya¤mura
bak›yor, topraktan ç›kan bitkiye

bak›yor, âfaka bak›yor, ufuklara bak›yor, enfüse bak›n diyor, içimize
bak›yor. Burada psikoloji var, burada sosyoloji var, tarih var, botanik
var, bir sürü ﬂey var. Bilim dal› olarak yok; ama, onlar›n temelinde insani deneyim olarak, insani tecrübe
olarak var. Bak›n diyor, bak›n dedi¤i andan itibaren bilim onun içindedir zaten. Ama, bak›n, bilim yap›n
demekle kalm›yor, bir de, daha derini görün diyor. Onlarla, Yaratan
aras›ndaki ba¤lant›y› görün diyor,
oradaki güzellikleri görün diyor ve
nihayet, bütün bunlar için, bütün
bunlardan dolay› ﬂükreden bir varl›k olun diyor. Zaten Kur'an-› Kerim, o dini hayat dedi¤imiz ﬂeyi, o
bütünlük içinde veriyor.” dedi.
‹yi bir dindar›n hayat›n›n, ahlakî
bak›mdan da iyi oldu¤u, Kur'an’î
bak›mdan do¤ru, sanat bak›m›ndan da güzel oldu¤unu söyleyen
Mehmet Ayd›n, “Bunun, ayn› zamanda, o insanlar›n var k›ld›¤› kültürde de olmas› gerekiyor. ‹slâm
kültürü, bilgi boyutu olan, estetik
boyutu olan, ahlak boyutu olan, ﬂükür boyutu olan bir kültürdür ve
bunun dünya ölçe¤inde evrensel
temsilciler vard›r. Ahmet Yesevi’dir, Yunus Emre’dir, Mehmet
Akif’tir, Yahya Kemâl’dir. Yahya Kemâl’i okudu¤unuz zaman, sadece
düﬂünmezsiniz, bir iftar vaktinin
yaklaﬂ›m›n› anlatan ﬂiirini okudu¤unuz zaman, sadece o günün ‹stanbul’un bir semtinin bir tahlili, bir
tasviri de¤ildir o; ama, ayn› zamanda bir müminin iç dünyas›ndaki hissediﬂidir. Bir Ramazan akﬂam›n›n,
iftar vaktine yaklaﬂan saatlerin bu
kültür ve bu medeniyet içinde ifade
etti¤i mana ve k›ymeti dile getiriyor. Son tahlilde, din hayat›, hayat›n bütünlü¤ü içinde yaﬂanan bir
güzelliktir, bir do¤ruluktur, bir iyiliktir. Bu bak›mdan, bizim hizmet
alan›m›z da o ölçüde, Diyanet olarak o ölçüde geniﬂtir ve bu geniﬂlik
bizim insan›m›z›n, kültürümüzün
hayr›na olan bir geniﬂliktir ve bu
dünyan›n hayr›na olan, bar›ﬂ›n hay-

“Bilimle, tefekkürle
desteklenmeyen
bir din hizmetini
ça¤daﬂ bir hizmet
olarak göremeyiz,
gösteremezsiniz.”
r›na olan bir geniﬂliktir. Din hizmetinin bu bak›mdan modern Türkiye’de çok büyük önemi vard›r, çok
büyük k›ymeti vard›r. Bunu, hepimizin göz önünde bulundurmam›z
laz›m.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› hizmetlerinin evrensel boyutta oldu¤unu
ve bu hizmetlerin geliﬂtirilmesi
noktas›nda çal›ﬂmalar›n yap›lmas›
gereklili¤i üzerinde duran ve Hükümet olarak bu alanda her türlü
deste¤e haz›r olduklar›n› vurgulayan Porf.Dr. Mehmet Ayd›n “Biz sadece cami hizmeti yapm›yoruz, hakikaten ayn› zamanda evrensel boyutta bir hizmet üretiyoruz. E¤er
bu hizmette eksikliklerimiz varsa,
bunu k›sa zamanda tamamlamak
zorunday›z; amac›m›z budur, gayemiz budur, hükümetin de amac› ve
gayesi budur. Hakikaten, bize yaraﬂan, bize yak›ﬂan bir din bilgisi üre-

timi, din tefekkürü üretimi, sorunlar› çözen bir bilgi ve tefekkür üretimi ve bunun dini hayat›m›za derken hayat›m›z›n geneline yans›mas›d›r. Türkiye'nin hakikaten buna
ihtiyac› vard›r ve biz art›k bunu yapacak güçteyiz. Bunu yapacak bir
duruma, bir konuma geldik. ‹yi yetiﬂmiﬂ insan›m›z vard›r, iyi yetiﬂmiﬂ
düﬂünürlerimiz vard›r, iyi yetiﬂmiﬂ
ilahiyatç›lar›m›z vard›r, kurumlar›m›z vard›r. Bugüne kadar bunlar›n
yeteri kadar devreye sokulmad›¤›n›
birkaç defa söyledim. Diyanet hizmeti ile ilahiyat hizmetini ayr› düﬂünürseniz geldi¤iniz nokta çok yüzak› bir nokta olmaz. Bundan da,
Diyanet’teki görevlileri görevden
al›p onun yerine ilahiyattaki hocalar› getirip yerleﬂtirmek anlam› ç›kmaz, akl› baﬂ›nda hiç kimse böyle
bir ﬂey söylemez, düﬂünemez zaten. Ama, bu bir bütündür, bilimle,
tefekkürle desteklenmeyen bir din
hizmetini ça¤daﬂ bir hizmet olarak
göremeyiz, gösteremezsiniz. Peki,
bunu neyle yapacaks›n›z; iﬂte bilimin, bilginin, tefekkürün a¤›rl›kl›
olarak üretildi¤i yerde, hizmetin
a¤›rl›kl› olarak üretildi¤i yer... Giderek a¤›rl›kl› söylüyorum, çünkü Diyanet’in bizzat kendisinin de bilgi
üretme durumunda ve konumunda
olmas› laz›m. Hatta, Diyanet’in kendi
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üretti¤i bilginin apayr› bir yeri vard›r; çünkü, o bilginin tecrübeden,
deneyimden, hayattan, camiden,
okuldan, mabetten, sokaktan gelen, o deneyimden gelen, güç alan
bir bilgi olmas› son derece önemlidir ve bunun için biz, hakikaten hükümet olarak, her türlü yard›ma
haz›r›z. O konuda haz›r oldu¤umuzu söyleme zaten bir bak›ma zaittir, fazla bir ﬂeydir.” dedi.
Din hizmetine günlük siyaseti
sokman›n yanl›ﬂl›¤›na de¤inen ve
din hizmetinin, büyük bir heyecan
ve ﬂevkle üretilece¤ini belirten
Prof. Dr. Mehmet Ayd›n, “Diyanet
olarak, hakikaten çok heyecanl›y›z.
Bunun için, zaman zaman yanl›ﬂ
anlaﬂ›ld›¤›m›z dönemler de oldu;
ama, att›¤›m›z her ad›m› dikkatlice
at›yoruz, yapt›¤›m›z her atamay› k›l› k›rk yararak yapaca¤›z, bundan
hiç ﬂüpheniz olmas›n. Hangi arkadaﬂ›m›z hangi yerde bir hizmeti en
iyi ﬂekilde nas›l yapar, bununla ilgili
her zaman hassas ve titiz davranaca¤›z. Adaletten ayr›lmayaca¤›z.
Din hizmetine günlük siyaseti sokmaya tenezzül etmeyece¤iz. Çünkü, bunlar›n hepsi gelip geçicidir.
Nice hükümetler gelip geçer; ama,
baki olan iﬂte bu kubbede, bu müslüman Türk’ün inﬂa etti¤i, ahlakî,
kültürel medeniyet kubbesinde bir
hoﬂ seda b›rakmakt›r, bir hay›rl›
hizmet b›rakmakt›r. Münevver han›mlar›m›z, münevver gençlerimiz,
halk›m›z›n tamam›, gencimiz, orta
yaﬂl›m›z, yaﬂl›m›z hakikaten hay›rda yar›ﬂta, hem yar›ﬂta olsunlar,
hem de bize bu zor iﬂi, bu duyarl›l›k, bu hassasiyet isteyen iﬂi, yani
din hizmetini yapmakta bize yard›mc› olsunlar. Onlar bizimle beraber olsunlar, bize yard›mc› olsunlar.
Biz, elimizden gelen her ﬂeyi yapmaya haz›r›z.” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ayd›n konuﬂmas›n›n sonunda Türkiye Diyanet
Vakf› Kad›n Kollar›na ve Çankaya
Halk E¤itim Merkezine de¤erli çal›ﬂmalar›ndan dolay› teﬂekkür ederek, baﬂar›lar›n›n devam›n› diledi.
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Prof. Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹ﬂler Baﬂkan›
Türkiye Diyanet Vakf›
Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Toplumsal hayatta Kad›n›n bir
birey olarak yer almas›n›n uzun bir
serüven oldu¤unu ve bu hususta
de¤iﬂik problemlerin var oldu¤unu
belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan
Prof. Dr. Ali Bardako¤lu “Asl›nda,
toplumsal hayatta kad›n ve toplumda birey olarak kad›n›n tam var
olmas› ve toplumun tam bir bireyi
olmas› uzun bir serüven ve bu ‹slâm dünyas›nda ayr› bir macera görüntüsünde. Biz, bugünlerde, bu
uzun serüvenin en sars›nt›l› dönemini yaﬂ›yoruz. Bu itibarla da, konu, birçok yönden ilgimizi çekiyor.”
dedi.
Kad›n›n toplumsal hayatta birey
olarak yer alma meselesinin sadece
yasal düzenlemelerle halledilemeyece¤ini, kiﬂilerin kendi haklar›na
sahip ç›kmas›yla ve bu bilince ulaﬂmas›yla mümkün olaca¤›n› vurgulayan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Vakf›m›z Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof.
Dr. Ali Bardako¤lu, “Konuyu sadece
yasal düzenlemeyle halletmek
mümkün de¤ildir. Cumhuriyetle
birlikte kad›n›n toplum hayat›nda
yer almas› önemli bir aﬂama kaydetmiﬂtir. Konunun din söylemiyle
halledilmesi de fazla önem taﬂ›mamaktad›r. Yani, ‹slâm’da kad›n›n
yerinin çok önemli oldu¤u, ‹slâm’da

kad›n haklar›n›n çok öncelikli oldu¤u ﬂeklindeki söylemler de, konuyu
sonuçland›r›r bir etkinli¤e sahip olmayabilir. Belki burada as›l önemli
olan, as›l etkin olan üçüncü aﬂamad›r; yani, bireylerin kendi haklar›na,
kendiliklerinden sahip ç›kmas›,
onun bilincine sahip olmas›d›r. Yani, söylem düzeyinden iﬂ düzeyine,
amel düzeyine geçebilmektir.” dedi.
Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›n›n
faaliyetlerini yak›ndan takip etti¤ini, kad›n›n toplum hayat›nda yer
alabilmesi amac›yla gerçekleﬂtirilen
faaliyetleri takdirle izledi¤ini belirten Ali Bardako¤lu “Bu tür faaliyetlerin daha da geniﬂleyerek, iﬂlevini
art›rarak devam etmesini temenni
ediyorum. Kad›n›n toplumsal hayatta yerini almas› ve toplumda
tam bir birey olmas›, ancak bu tür
faaliyetlerle mümkün olabilecektir.
‹ﬂte, Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n
Kollar›n›n ve Çankaya Halk E¤itim
Merkezinin ortaklaﬂa düzenledi¤i
bu kurs ve kurs sonras› bu aç›l›ﬂ ve
sertifika faaliyeti, böyle bir anlam
taﬂ›yor. Ben de ﬂahsen, Diyanet ‹ﬂleri Teﬂkilat›n›n baﬂ› olarak, bu tür
faaliyetlerin hem gönül yönüyle,
hem söz yönüyle, hem de her türlü
alanda, her türlü boyutuyla desteklenmesinin gerekti¤ine inan›yorum” dedi.
Konuﬂmas›n›n sonunda din hizmetlerinin kad›nlara da ulaﬂt›r›lmas› noktas›nda bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çeken Ali Bardako¤lu, “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
bu toplumun din hizmetlerini yürüten bir kurum oldu¤una göre, en
az yar›s› kad›n nüfusumuza dayan›yor ve ayn› zamanda onlar›n da
temsilcisi durumunda. Hizmeti onlara ulaﬂt›rmakta, ﬂimdiye kadar
belli al›ﬂkanl›klar›m›z sebebiyle kusurlu davranm›ﬂ olabiliriz. Bundan
sonra da bu kusurumuzun s›f›rlanaca¤›n› iddia etmek zordur. Ancak, bu tür faaliyetlerle, bu bilincin
ve hizmet aﬂk›n›n artaca¤›na inan›yorum.” dedi.

Tören sonunda okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerler ile klasik Türk sanatlar›, el
sanatlar› ve çeﬂitli beceri kursunu baﬂar›yla tamamlayan kursiyerlere ve kursiyerlerin yetiﬂmesinde büyük eme¤i geçen ö¤reticilere sertifika
verildi.
Ayr›ca Türkiye Diyanet Vakf› Kad›n Kollar›n›n
faaliyetlerine bugüne kadar önemli destek veren
de¤erli ilim adamlar› Porf. Dr. Beyza Bilgin, Prof.
Dr. Behaeddin Yediy›ld›z, Prof. Dr. Mehmet Paçac›,
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Doç. Dr. Mehmet
Görmez ve Doç. Dr. Ömer Turan’a Vakf›m›z›n bir
ﬂükran ifadesi olarak plaket takdim edildi.
Kültür Bakanl›¤› Devlet Klasik Türk Müzi¤i
Korosu’nun, klasik ve tasavvuf Türk müzi¤inden
seçkin örneklerin yer ald›¤› konseri müteakip Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Porf. Dr. Ali Bardako¤lu
taraf›ndan, geleneksel y›l sonu sergisinin aç›l›ﬂ›
yap›ld›.
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iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan hizmette verimlili¤i art›rmak, problemleri
yerinde tesbit etmek ve çözümler
üretmek amac›yla il müftülerinin
kat›l›m›yla Ankara Kocatepe Camii
konferans salonunda bir toplant›
düzenlendi.
Sayg› duruﬂu, ‹stiklal Marﬂ› ve
Kur’an-› Kerim okunmas›yla baﬂlayan il müftüleri toplant›s›n›n aç›l›ﬂ›na Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet
Ayd›n da iﬂtirak etti.
Prof. Dr. Mehmet Ayd›n ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› R›dvan
Çak›r’›n birer konuﬂma yapt›¤› ‹l
Müftüleri toplant›s›n›n aç›l›ﬂ bölümünde, emekliye ayr›lan ‹l Müftüleri ve ayn› zamanda Türkiye Diyanet
Vakf› ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkanlar›na birer ﬂükran plaketi verildi.
Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet
Ayd›n’›n konuﬂmas›n›n tamam›n›
önemine binaen yay›nl›yoruz.

D
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Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Devlet Bakan›
Hepinizin bildi¤i bir gerçe¤in dile getirilmesiyle sözlerime baﬂlamak
istiyorum; bir ülke, bir topluluk, her
zaman hayat›n›n içinde bir de¤iﬂme
sürecini yaﬂar. Ama, öyle zamanlar
olur ki, bu süreç çok h›zl› olabilir, çok
derin olabilir ve hatta, belki, oldukça
da sanc›l› olabilir, problemli olabilir.

Kanaatim odur ki, sadece Türkiye
de¤il, insanl›k, bugün, tarihin çok
önemli bir dönüm noktas›ndan geçiyor. Gerek kendi dünyam›zda olup
bitenlere, gerek çevremizde olup bitenlere, gerek küresel boyutta olup
bitenlere bir bakacak olursak, hakikaten insanl›k tarihinde çok önemli
bir noktada duruyoruz, çok önemli
bir noktada bulunuyoruz.
Ülkemiz aç›s›ndan bakt›¤›n›zda,
evvela hepimizin müﬂahede etti¤i,
hepimizin yaﬂad›¤› ve belki de içinde oldu¤umuz için yeterince fark
edemedi¤imiz, etmedi¤imiz bir h›zl› de¤iﬂme süreci var. Türkiye, belki
ﬂu anda, dünyada en h›zl› de¤iﬂen
ülkelerin baﬂ›nda, toplumumuz en
h›zl› de¤iﬂen topluluklar›n baﬂ›nda
geliyor.
Olup bitenlere bir göz atacak
olursak, hukuk hayat›m›zda önemli
de¤iﬂiklikler oluyor. Sadece bir-iki
sene içerisinde, hukuk dünyam›zda,
çok köklü, çok radikal de¤iﬂmeler

ortaya ç›kt›. Bunlar›n bir k›sm›, içinde yer almak için çaba harcad›¤›m›z
Avrupa Birli¤ine uyumu sa¤lamak
amac›yla yap›l›yor; ama, son derece
önemli de¤iﬂikliklerdir bunlar ve
bunlar›n, bugün ve ileride ne kadar
önemli oldu¤unu, onlarla birlikte
hayat› sürdürmeye baﬂlad›¤›m›z zaman daha yak›ndan görece¤iz.
E¤itim hayat›m›z de¤iﬂiyor, üniversitelerimize yeni kürsüler konuluyor, hukuk fakültelerimize Avrupa
Birli¤i hukuku dersi konuluyor, mukayeseli hukuk dersleri okutuluyor.
Pek çok geliﬂmiﬂ üniversitemizde,
bugün art›k, dünyada nas›l okutuluyorsa öyle okutulmaya çal›ﬂ›l›yor. O
türden, ciddî ad›mlar at›lm›ﬂt›r ve
at›lmaya da devam ediyor.
Tabiî, bir ülkede bunlar de¤iﬂirse, o ülkenin siyasetinin de¤iﬂmemesi mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla,
siyasî hayat›m›zda da hakikaten çok
önemli de¤iﬂimler oluyor ve Türkiye,
demokrasi tarihinin en önemli günlerini yaﬂ›yor ve bundan sonra da,
eminim, Türk demokrasisi, her gün
daha güçlenen bir h›zla, bizi öyle bir
noktaya getirecek ki, inﬂallah o gün,
demokrasi ve insan haklar› konusunda imrenece¤imiz, biz de böyle olabilseydik diyebilece¤imiz bir ülke olmayacak ve bunun tarihinin de çok
uzak olmad›¤›n›, olmayaca¤›n› düﬂünüyorum. Avrupa Birli¤ine girsek de,
girmesek de art›k bu çark durmayacak, bu demokrasi çark›, insan haklar› konusunda hassasiyet ve uygulama heyecan› devam edecek.
Bütün bunlar de¤iﬂirken, din
hayat›n›n de¤iﬂmemesi mümkün
de¤il. Din, özü itibariyle, esas› itibariyle de¤iﬂmez; Allah vard›r, ahiret
vard›r, ahlakî ilkeleri önemlidir, Allah ile insan aras›nda müesses bir
ibadet tarz›, ﬂekli vard›r. Bunlar de¤iﬂmez. Ama, bizim bu temel esaslar üzerindeki düﬂüncelerimiz de¤iﬂir, onlar› yorumlamalar›m›z de¤iﬂir. Bu zaten yeni bir ﬂey de de¤il,
bize has bir ﬂey de¤il. Sadece itikadî konular›n ele al›nd›¤›, tart›ﬂ›ld›¤›
alan›, yani kelâm ve din felsefesi
alan›n› düﬂünürseniz, sadece Mutezile ile Maturidilik aras›ndaki, Maturidilik ile Eﬂarilik aras›nda Allah te-

lakkisi konusundaki farklar› bile dikkate al›rsan›z, zat nedir, s›fat nedir,
aralar›ndaki iliﬂkiler nedir; ne kadar
zengin bir tefekkür dünyas›n›n,
zengin bir bilgi dünyas›n›n oldu¤unu görürsünüz. Zaten, hayat öyle
baﬂlam›ﬂ, hayat öyle devam ediyor.
Dolay›s›yla din, esas› itibariyle, temel ilkeleri itibariyle evrenseldir ve
ebediyete kadar devam edecektir.
Ama, onu anlayan biz faniler, biz insanlar›n düﬂünceleri, görüﬂleri, yorumlar› hep de¤iﬂegelmiﬂtir ve
bundan sonra da de¤iﬂecektir. E¤er
toplumun içinde, baﬂka alanlarda
de¤iﬂme köklü oluyorsa, h›zl› oluyorsa, derin oluyorsa, dini hayatta
da de¤iﬂme kendisini bundan uzak
tutamaz, müsta¤ni kalamaz. Çünkü, din dedi¤imiz hayat, asl›nda sadece kendi baﬂ›na yaﬂanan bir hayat de¤ildir. Kolayl›k olsun diye belki dinî hayat diyoruz; ama, esas›nda
dini hayat dedi¤imiz, iﬂte ﬂu hayat›n, iﬂte ﬂurada duran hayat›n tam
içinde yaﬂan›yor. ‹ﬂte ﬂurada duran
hayatta ne varsa, asl›nda din onunla ilgilidir. Dinin ilgili olmas› ayr› ﬂeydir, dinin bu hayat tarzlar›ndan biri
taraf›ndan kullan›lmas› ayr› ﬂeydir.
Dolay›s›yla, ticaretle u¤raﬂ›yorsak,
din oradad›r; siyasetle u¤raﬂ›yorsak
din oradad›r. Ama, bu, dinin siyasete alet edilece¤i anlam›na gelmiyor.
Dinin özü nedir; Hazret-i Peygamber ne diyor: "Ben ahlakî güzellikleri tamamlamak için gönderildim." Peki, siyaset ahlakî güzelliklerin d›ﬂ›nda m›d›r, üstünde midir;
hay›r. Hayat›n her alan›nda o güzellik kendi etkisini hissettirir, ettirmek durumundad›r. E¤itim ö¤retim alan›n› düﬂününüz, sizin hizmet
alan›n›z› düﬂününüz. Keﬂke iﬂin ba-

ﬂ›ndayken ayr› bir ad verseydik, size
"din görevlileri" de¤il de "din gönüllüleri" diyebilseydik. Çünkü, bizim
din hizmetimiz, bir görev telakkisi
içinde yap›l›rsa yeterli olmaz. Görev
telakkisini küçümsemiyorum; ama,
hiçbir müftümüz, ben görevimi
yapt›m, rahatlad›m anlam›nda bir
ﬂey yapamaz; çünkü, o görevin hemen akabinde, baﬂka onlarca görev
ç›k›yor zaten karﬂ›s›na.
Görev dedi¤imiz ﬂeyde, biraz da
zorlanma vard›r "yapmal›y›m, yapmak zorunday›m, yapmam gerekir"
ﬂeklinde ifade etti¤imiz cümleler,
esas›nda görev anlay›ﬂ›m›z› dile getiriyor. Oysa, bizim hizmetimiz, Allah’a çok ﬂükür ki yap›yorum, iyi ki
bunu yapacak durumday›m, inﬂallah daha iyisini yapar›m... Bizim hizmetimiz, Kant’›n anlatt›¤› manada
bir görev hizmeti de¤il, bizim hizmetimiz bir gönül hizmetidir. Öyle
olmak durumundad›r; de¤ilse, ona
dönüﬂtürmek zorunday›z. Yoksa,
benim görevim beﬂ vakit namaz›
k›ld›rmak, k›ld›rd›m bitti. Hay›r, öyle de¤il. Bu 9 - 6 mesaisine, 8 - 5
mesaisine benzemiyor. Kolayl›k olsun diye din görevlisi demiﬂiz, görevli sözü, iﬂin felsefesini anlatmada yeterli olmuyor.
O halde, din dedi¤imiz hayat
mademki umumi hayat›n içinde yaﬂan›yor, o halde o umumi hayattaki
her de¤iﬂme, dini yak›ndan ilgilendiriyor; yani, din etkisini o de¤iﬂmekte olan hayat›n her alan›nda
duyurmak zorundad›r. Nas›l zorunda olacak; bizim kanal›m›zla, o hizmeti götüren insanlar›n emekleriyle, çabalar›yla, gözyaﬂlar›yla, gönlü
ve sevdas›yla ancak o dedi¤imiz güzellik hayata intikal edecek.
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Olup bitenler, ‹slâm dünyas›n›n
önemli bir k›sm›n› da aç›k toplum
haline getirdi. Henüz tam de¤il, o
konuda alaca¤›m›z, kat etmek zorunda oldu¤umuz çok önemli bir
mesafe var; ama, Türkiye, ‹slâm
dünyas›nda, aç›k toplumun eﬂi¤inde bulunan bir ülkedir, hatta aç›k
toplumun eﬂi¤inin, aç›k toplum taraf›nda bulunan bir ülkedir. Hangi
bak›mdan aç›k toplum: Hukukunuz
aç›k bir hukuksa, keyfî bir hukuk
de¤ilse, evrensel hukuk ilkelerine
uyuyor ise, sizin hukuk alan›n›z, hukuk dünyan›z aç›k bir hukuk alan›d›r. Zaten, o olmadan toplumun
aç›k toplum olmas› mümkün de¤ildir. Di¤eri nedir; siyaset aç›kt›r, siyaset toplumun gözünün önünde
yap›lmak zorundad›r, kapal› kap›lar
arkas›nda de¤il, karanl›k dehlizlerde
de¤il, toplumun, yani as›l siyaset
yapma iradesini insanlara veren
toplumun gözünün önünde yap›lmak zorundad›r ve toplumun sürekli iradesi dikkate al›narak yap›lmak zorundad›r. Biz, sand›ktan ç›kt›k, ço¤unlu¤u sa¤lad›k, her ﬂey oldu bitti dersek, bu son derece yoksul bir demokrasi ve yoksul bir temsili ve kat›l›mc› siyasî anlay›ﬂ› ortaya
ç›kar›r. Gerçekçi bir siyaset, gerçekçi aç›dan siyaset yapan insanlar,
toplumun kendisine verdi¤i o iradeyi sürekli olarak takip edebilme yetene¤ine, kabiliyetine sahip olan siyasetçilerdir, sahip olan siyasettir.
Alt› ay önce toplum ne düﬂündü de¤il, ﬂimdi toplum ne düﬂünüyor,
toplumun iradesi hangi yönde tecelli ediyor. ﬁu veya bu ﬂekilde, bu
iradenin istikametini bilemedikten
sonra, bu iradeyi takip etmedikten
sonra yap›lan hizmet, aç›kça söyleyeyim, demokrasi bak›m›ndan eksi¤i olan bir hizmettir. Demek ki, demokrasinin vazgeçilmez ﬂartlar›ndan biri, siyasetin, aç›k siyasetin
vazgeçilmez ilkelerinden biri, siyaset yapan insanlar›n millî iradeyle
olan alakalar›n› asla ve kat’a koparmamas›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle, millî
irade, sürekli olarak siyaset yapanlara yön vermek zorundad›r. Demokrasinin aç›l›m› ancak böyle olur
ve aç›k toplum dedi¤imiz, hakika-
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ten aç›k siyaseti beraberinde getirir
ve bunlar karﬂ›l›kl› olarak birbirlerini
güçlendirir.
Ekonomi de öyledir. Kay›td›ﬂ›
ekonomi, milletin gözünün önünde
de¤il de, baﬂka mahfillerde kotar›lan ekonomik güçler; bunlar, ülkeyi
ciddî s›k›nt›ya soktu bugüne kadar
ve bunun böyle olmamas› için, ekonominin de, aç›k topluma yaraﬂ›r
bir düzlemde olmas›, yaraﬂ›r bir
düzlemde hareket etmesi ve yine
toplumun iradesine göre ve tabiî bu
arada bilime göre, insanl›¤›n baﬂar›
noktalar›na göre de, kendisini, her
zaman tashih ederek yürümesi laz›m. Dolay›s›yla, aç›k toplumun yine
vazgeçilmez ﬂartlar›ndan biri, ekonomik hayat›n aç›kl›k içinde, ﬂeffafl›k içinde, dürüstlük içinde ak›p gitmesidir, devam etmesidir. Ekonomisi ahlakl› olmayan hiçbir toplumun içtimai hayat› ahlakl› olmaz.
Tabiî, yine aç›k toplumun önemli özelliklerinden biri, kültürel aç›l›md›r. Kültür de yerinde saym›yor.
Kültürler aras›nda, bugün oldu¤u
kadar, tarihin hiçbir döneminde, diyalektik ve diyalojik iliﬂki olmad›.
Hem bir kültür baﬂka kültürlere aç›l›yor, hem o baﬂka kültürler, hemen
hemen mevcut her kültürün içine
nüfuz edebiliyor. ‹nsanlar harmanlan›yor; sadece hastal›klar de¤il, sadece kötülükler de¤il, iyilikler de
büyük bir h›zla seyrediyor. Sadece
bugün Uzakdo¤u’da olan bir hastal›¤›n, aman ha Kanada’dan nereye
gidece¤i endiﬂesi yok, ayn› zamanda bir kültür varl›¤›n›n hayat›n›n,
dünyan›n bir ucundan baﬂka bir
ucuna nas›l seyredece¤i, niçin seyredece¤inin de takip edilmesi gerekiyor ve hele bizim gibi -tekrar ede-

yim o cümlemi- eﬂi¤in de¤iﬂme taraf› a¤›rl›kl› olan bir ülkede de¤iﬂiyoruz ve bu de¤iﬂme eﬂi¤ini biz öbür
tarafa geçtik. Böyle bir toplumda,
kültürel hayat, h›zl› bir de¤iﬂim süreci içine girer.
Bugün, bizim kültürümüz, dünyan›n her yerindedir; Avrupa’dad›r,
Amerika’dad›r, Kanada’dad›r, Kuala
Lumpur’dad›r, Sidney’dedir; ama,
ayn› zamanda biz, oralardan da kültür getiren, kültür etkisinde kalan
topluluklar›z. Evvela, zaten dünyaya
yay›lm›ﬂ kendi yurttaﬂlar›m›z, kendi
insanlar›m›z buradan kültür götürüyorlar, oradan kültür getiriyorlar ve
böyle zamanlarda, bir kültür stratejisi ve aksiyon plan› çizmeden hareket etmek mümkün de¤ildir. Bu,
kültürün siyaset taraf›ndan güdümlenmesi anlam›na gelmiyor; çünkü,
dar anlamda kültür kategorizasyonu, asl›nda bizim aç›k toplum anlay›ﬂ›m›z›n kabul edece¤i, taﬂ›yabilece¤i
bir ﬂey de¤ildir. Yani, kültür üzerinde ideolojik bir bask› kurman›n, art›k
dönemi geçmiﬂtir. Ben, böyle bir
kültür istiyorum, bu iﬂ olur biter diyemeyiz. Aç›k toplumun kültürü, yürüdükçe donan›mlanan, yürüdükçe
zenginleﬂen, ama bütün bunlar olup
biterken de, yine de bir stratejiye ve
aksiyon plan›na sahip olan bir kültür
siyasetini gerekli k›l›yor. Her ﬂey bir
boﬂlukta olup bitmiyor.
Ve pekâla ve pek tabiî, bu arada, hakikaten aç›k toplumun din
anlay›ﬂ›, din hizmeti, din telakkisi
de, ça¤›n durumuna göre oluyor.
Tekrar edeyim; dinin kendisi de¤il,
ama din hizmeti... Yani, ﬂurada
ekonomik hayat›n›z de¤iﬂiyor, hukuk hayat›n›z de¤iﬂiyor, kültür hayat›n›z de¤iﬂiyor, siz de¤iﬂmeyen

kal›plarla bir din hizmeti götüremezsiniz, de¤iﬂmeyen kal›plarla bir
din hizmeti götüremeyiz. De¤iﬂmeyen kal›plarla din bilgisi üretemezsiniz, din tefekkürü üretemezsiniz.
Mademki din hayat›n tam ortas›nda yaﬂan›yor, o halde din, hayat›n
öteki alanlar›yla birlikte büyür, zenginleﬂir. Yani, dini hayat, öteki hayat birimleriyle birlikte büyür, geliﬂir ve bunlar›n birlikte büyüyüp geliﬂmeleri de zaten –biraz sonra söyleyece¤im- çok önemli bir de¤iﬂim
yönetimini beraberinde getiriyor.
Yani, aç›k toplumu, baﬂka bir deyimle aç›k toplumu yönetmesini bilmezseniz, aç›k toplum, k›sa süre
sonra kaotik topluma dönüﬂür,
anarﬂik bir topluma dönüﬂür. O
yüzden de, günümüzde, toplum
için yaﬂamak, son derece riskleri
olan bir macerad›r. E¤er bilimle, tefekkürle, rasyonellikle ve gönül hizmetiyle bu de¤iﬂim, aç›l›m, aç›k
toplum dedi¤imiz ﬂey iyi yönetilemezse, büyük s›k›nt›lar ortaya ç›kar
ve büyük kaoslar› toplumlar yaﬂamak durumunda kal›rlar.
Peki, ne yapmak laz›m ki, de¤iﬂim, aç›k toplum kaotik topluma
dönüﬂmesin: Evvela, her alanda yenilenmenin mecburiyeti vard›r. Yenileﬂme dedi¤imiz, teceddüt dedi¤imiz ﬂey, her alanda olmak zorundad›r. Her kelimesinin alt›n› çiziyorum. Yani, siz, birinci s›n›f hukuk fakültesine sahipseniz, birinci s›n›f
mühendislik fakültesine sahipseniz,
birinci s›n›f t›p fakültesine sahipseniz, ama ikinci s›n›f bir sosyal bilimler fakültesine sahipseniz, aç›k toplumu yönetemezsiniz. ‹ﬂini çok iyi
bilen doktorlar›n›z var, mühendisleriniz var; ama, ülkenizi, kültürünüzü anlamakta zorluk çeken sosyal
bilimcileriniz var veya o de¤iﬂimi, o
aç›l›m› anlamakta zorluk çeken sos-

yal bilimler uzmanlar›n›z varsa, o
zaman o toplumu, aç›k toplumu yönetmeniz mümkün olmaz veya birinci s›n›f sosyal bilimler bölümleriniz var; ama, birinci s›n›f ilahiyat fakülteniz yoksa, ilahiyat fakültelerini
bir cendere içinde tutmaya çal›ﬂ›yorsan›z, ilahiyat fakültesinin yeterli özgürlü¤ü yoksa, o zaman sizin
aç›k toplumu yönetmeniz mümkün
de¤il. Dinin, birinci derecede önemli oldu¤u bir toplulukta, dinin son
derece önemli oldu¤u bir millet hayat›nda, birinci s›n›f ilahiyatç› yetiﬂtirme önlemlerini almam›ﬂsan›z, o
topluma, o ülkeye en büyük zarar›
veriyorsunuz.
O zaman, bunun anlam› ﬂu: Ben
t›p hayat›n›n, yönetiminden sorumlu de¤ilim, inﬂallah iyi yönetiliyordur. ﬁimdi siyasetin içindeyim;
ama, ona kar›ﬂmayaca¤›z zaten,
oraya girmeyece¤iz dedik. Ama, siz,
hakikaten son derece ça¤daﬂ bilgilerle donat›yorsan›z sosyolo¤unuzu,
psikolo¤unuzu, tarihçinizi, ama ilahiyatç›lar›n›z› bundan mahrum etmek gibi bir art düﬂünceye sahipseniz, o ülkeye hizmet etmiyorsunuz,
siz sadece kendi dar anlay›ﬂ›n›za
hizmet etmeye çal›ﬂ›yorsunuz, dar
telakkilerinize hizmet etmeye çal›ﬂ›yorsunuz. Çünkü, birinci s›n›f ilahiyatç› yetiﬂtirmezseniz, bu aç›lm›ﬂ
olan dünyada, öteki milletlerle baﬂ
edemezsiniz. Birinci s›n›f din görevlisi, din gönüllüsü yetiﬂtiremezseniz, iﬂiniz çok zor olur. O zaman,
öteki iﬂler de yürümez. O halde, evvela, aç›k toplumun kaotik topluma
dönüﬂmemesi için, hayat›n her alan›n› dengeli bir biçimde götürmek
zorunday›z. ‹yi bir mühendislik e¤itimi, iyi bir t›p e¤itimi, iyi bir sosyal
bilimler e¤itimi, iyi bir ilahiyat e¤itimi verece¤iz ki, bu e¤itimlerin
önünde bulunan hayat birimlerinde

hizmet, ça¤daﬂ hizmet olabilsin. Bir
hukukçunun ne kadar özgürlü¤ü
varsa, ondan çok daha fazla din gönüllüsünüz özgürlü¤e ihtiyac› vard›r. E¤er böyle bir özgürlük içinde
hareket edemiyorsa, dininin gerçeklerini söyleme hususunda endiﬂeleri varsa, o zaman onun hizmet
alan› çok daralm›ﬂ demektir. Daralmas› demek, aç›k toplumun mant›¤›na göre hareket etmeme anlam›na geliyor. Demek ki, aç›k toplum,
asl›nda yönetilemeyen bir toplum
de¤il, yönetilebilen bir toplumdur;
ama, bunu yapabilmek için, dedi¤im gibi, evvela her alanda canlanmay›, her alanda ihyay› sa¤lamak
zorunday›z. Yani, her alan, istikrar
içinde de¤iﬂmek durumundad›r. T›p
alan› m›, evet; mühendislik alan›
m›, evet; fen alan› m›, evet; onlar›n
hepsi istikrar içinde de¤iﬂmek durumundad›r. Din alan› m›, evet; ‹lahiyat alan› m›, evet. Ama, ayn› zamanda bu alanlar aras›nda da organik ba¤›n çok iyi kurulmas› laz›m ve
nihai tahlilde, bütün bu külli de¤iﬂimin birlikte oluﬂmas›, birlikte olmas› laz›m. Bunlardan bir tanesi aksarsa, orada kaos için bir tehlike var
demektir. Zor iﬂ, biliyorum; ama,
bu zoru baﬂaran topluluklar var, bu
zoru baﬂaran milletler var. Bizim
neyimiz eksik, bizim neremiz eksik?
Dolay›s›yla, pekâla, o eﬂi¤in, de¤iﬂme ve aç›k toplum eﬂi¤inin öbür
taraf›nda art›k duran Türk toplumu, benim kanaatimce bunu baﬂarabilecek konumdad›r, durumdad›r.
Yeter ki, büyük güçlerimizin, büyük
dinamik güçlerimizin hepsi, demin
söyledi¤im o ahenk içinde yürüme
imkân›na kavuﬂsun.
Arkadaﬂlar, biz, ça¤daﬂlaﬂmayla
ilgili düﬂüncelerimizi, dini düﬂüncelerimizin önüne engel olarak getiremeyiz. Dini düﬂüncelerimizle ilgili
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tutumumuzu ça¤daﬂlaﬂman›n önüne engel olarak koyamay›z. Millî
hassasiyetlerimizi, ça¤daﬂlaﬂman›n
ve di¤er alanlar›n önüne engel olarak koyamay›z. Yani, bizim dindarl›k
anlay›ﬂ›m›z, milliyetçilik anlay›ﬂ›m›z
ve ça¤daﬂl›k anlay›ﬂ›m›z, birbirinin
önünü kesmemeli, birbirinin koluna
girmeli ve öylece yürümeli ki, biz bu
ülkeyi muas›r medeniyet seviyesine
taﬂ›yabilelim. "Ben ça¤daﬂ›m" diyen, dindardan ﬂüphelenirse, dindar "ça¤daﬂ›m" diyenden ﬂüphelenirse, "milliyetçiyim" diyen baﬂka
bir kesimden ﬂüphelenirse, o zaman bizim en büyük de¤erlerimiz,
yani ça¤daﬂlaﬂma idealimiz, yani
milliyetçili¤imiz, yani dindarl›¤›m›z,
kendisinden bekleneni gösteremez.
Gelin, bu temel içtimai dinamikleri,
birbirinin koluna girerek yürür hale
getirelim ve böylece her türlü aç›k
toplumu ileriye götürerek kaotik bir
toplum olmaktan koruyal›m ve kurtaral›m. Bizim temel anlay›ﬂ›m›z,
temel felsefemiz bu olmak zorundad›r ve o zaman, dedi¤imiz o demokratik ortam içerisinde, insanlar,
topluma zarar vermemek ﬂart›yla,
toplumun hukukuna riayet etmek
ﬂart›yla, nas›l istiyorlarsa öyle üretsinler, nas›l istiyorlarsa öyle yaﬂas›nlar. Bunun ﬂart› nedir; temel ahlak çerçevesidir ve temel ahlak kurallar›d›r. Ona riayet ediyorsa, ça¤daﬂl›¤› farkl› yorumlayabilir, inanc›
farkl› yorumlayabilir; ama, bunlar›n
–tekrar ediyorum- bu dinamiklerin
hiç biri, ülkeyi geri b›rakacak ﬂekilde
anlaﬂ›lamaz ve kullan›lamaz.
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Bugüne kadar, bu konuda yeteri kadar baﬂar›l› olmad›¤›m›za dair
bir kanaatim var. Bu bir kanaattir.
Eleﬂtirilir, reddedilir; raz›y›m, haz›r›m. Ama, benim kanaatim, Türkiye, bu manevi gücünü, bu manevi
potansiyelini yeteri kadar kullanamad›.
Burada, bu salonda, yani sizde
ülkeyi ileriye götürecek çok önemli
bir potansiyel var. Siz çok önemlisiniz; niye; çünkü, irﬂat ile memur oldu¤unuz din çok önemlidir bu toplumda. Dünyan›n hiçbir yerinde,
hiçbir sosyal bilimci, bu toplumda
dinin az önemli oldu¤unu söyleyemez. Tarihî bak›mdan önemlidir,
kültürel bak›mdan önemlidir, sosyolojik bak›mdan önemlidir, millî
birlik ve beraberli¤imiz bak›m›ndan
önemlidir, kalk›nmam›z bak›m›ndan önemlidir, ikbalimiz, istikbalimiz, gelece¤imiz bak›m›ndan
önemlidir. Onun için, hiç kimse dini
h›rpalamay› akl›ndan geçirmesin;
çünkü, son derece önemlidir.
Madem bu son derece önemlidir, madem bu kurum onu ö¤retmekle, o konuda hizmetle mükelleftir –gönüllü diyorum, ama hep
ödev bildiren kelimeleri kullan›yorum; çünkü, zaten dili de öyle- o
halde, müftülerimiz önemlidir, vaizlerimiz önemlidir, imamlar›m›z
önemlidir, camiye giden insanlar›m›z önemlidir. Bunlar, Türkiye'nin
sadece maneviyat›n›n de¤il, ayn› zamanda ekonomik kalk›nmas›n›n da
çok önemli bir biçimde dinamosudur, gücüdür. Kullanam›yorsak, o

zaman kabahatin nereye gitti¤i
üzerinde biraz daha ciddî olarak düﬂünmemiz laz›m.
Arkadaﬂlar, bir konuya daha temas etmek istiyorum; o da ﬂu:
Evet, hayat bir bütündür; ama, yine
de hayat›n her bölgesinin bir k›smî
otonomlu¤u vard›r. Bilim hayat›n›n
bir k›smî otonomlu¤u vard›r. Dinden bilme bir müdahale olmaz, olmamas› gerekir. Ahlak›n da bir otonomlu¤u vard›r; insanlar, ahlakl› olmak için bir metafizik ﬂeye inanmayabilirler; çünkü, ahlak›n ilkelerinin
önemlisi hayat›n içinden ç›k›yor zaten ve onun için de o ilkeler evrenseldir. Kur'an'›n deyimiyle maruftur
zaten, maruf demek, sadece Mekke’de, Medine’deki topluluklar›n bildi¤i anlam›nda de¤il o, insanl›¤›n,
tarihin bildi¤i anlamda maruftur.
Dolay›s›yla, bizim hizmet alan›m›z›n
da kendine özgü bir yar› otonomlu¤u vard›r. Yani, onun kendine göre
bir hizmet mant›¤› vard›r, o mant›¤a dikkat ederek yürümek zorundad›r.
Bütün devlet memurlar›, 15
gün, 1 ay izin ald›¤› zaman yapt›¤›
iﬂi yapmaz, o iﬂi yapmamak için izin
al›r. Daireye gidiyor, büroya gidiyor,
orada çal›ﬂ›yor, izin ald›¤› zaman o
iﬂi yapm›yor; çünkü, izinliyim demek, o iﬂten izinliyim demektir. Sizin asl›nda hiç biriniz izinli de¤ilsiniz, yapt›¤›n›z iﬂi yapmayaca¤›n›z
bir zaman yoktur. Yani, müftü bey,
bir ay iznini ald› diye, otobüste seyahat ederken yan›nda oturan
adamla din konusunda, hocam sizin
bilginize ihtiyac›m var dedi¤i zaman, yok arkadaﬂ, ya¤ma yok, ben
izinliyim mi diyoruz. ‹mam›m›z beﬂ
vakit namaz k›ld›r›yor ve o beﬂ vakit
namaz› k›ld›rmakla görevli. ﬁimdi
sizden, say›n müftülerimizden, yirmi gün izin al›rsa, art›k kusura bakmay›n namaz k›lacaksam ne diye
izinli oldum mu diyecek! Bizim hizmetimizin kendine göre mant›¤›
var derken, bu incelikleri dikkate
alarak söylüyorum.
Bizim hizmetimiz, hakikaten,
evvelemirde bir gönül hizmetidir
arkadaﬂlar. Sosyolojik olarak veya
hukukî bak›mdan görevli olmayan

insanlar bu topraklar› Türkleﬂtirdiler, müslümanlaﬂt›rd›lar. Onlar maaﬂ alm›yorlard›. Yunus Emrelerin,
Mevlanalar›n, o büyük alperenlerin
verilmiﬂ görevleri yoktu; ama, bu
topraklar›, maddesi ve manas›yla
onlar›n faaliyetleri bize emanet etti.
Onun için, bizim hizmetimiz, evet
geçinmek için maddiyata biz de
muhtac›z, bizim de çocuklar›m›z
var, bizim de ailemiz var, onlar›n da
okumas› laz›m, onlar da masrafl› bir
hayat›n içindeler; ama, bu ayr› ﬂeydir, bu konudaki azl›¤›n veya çoklu¤un bizim hizmetimizi etkilemesi
ayr› ﬂeydir. Aç›kças›, hiçbir ﬂey verilmese de, hizmete memuruz. Çünkü, bu hizmet, nihai olarak, ilahi huzurda O’nun bize verdi¤inin ö¤retilmesi, anlat›lmas› ve yaﬂat›lmas› için
bir hizmettir. Medine’de o hizmetin
telakkisi, ana felsefesi neyse, bugün de o olmak durumundad›r.
Yani, birtak›m s›k›nt›lar›m›z varsa, bu s›k›nt›lar›m›z hizmetimizi aksatacak türden olmayacak, olmamal›d›r; ama, bu, s›k›nt›lar›m›z›n giderilmesi konusunda talepte bulunmayaca¤›m›z anlam›na da gelmiyor. Fakat, her halukârda, arkadaﬂlar, ticaretle de u¤raﬂaca¤›z –görevli olarak de¤il, insan olarak diyorum- ziraatle de u¤raﬂaca¤›z; ama,
Diyanet dedi¤imiz zaman akl›m›za
ilk gelecek ﬂey ruhaniyettir ve maneviyatt›r ve bunun nasiyemizde
belli olmas› gerekiyor, yürüyüﬂümüzde belli olmas› gerekiyor, oturuﬂumuzda kalk›ﬂ›m›zda, kalem tutuﬂumuzda belli olmas› gerekiyor.
Çünkü, biz taﬂtan bahsetmiyoruz,
topraktan bahsetmiyoruz. Onlar da
önemli, fevkalade önemli, taﬂ da,
toprak da Allah’›n yaratt›klar›d›r,
O’nun iﬂaretleridir. Ben iﬂin inceli¤ini anlatmaya çal›ﬂ›yorum. Taﬂtan,
topraktan, a¤açtan, ormandan

bahsetmiyoruz, Allah’tan bahsediyoruz. Bu taﬂ›n yan›nda demek istiyorum demek ayr› bir cümledir, ilahi huzurda demek istiyorum ki, ayr› bir cümledir. Allah’› telaffuz etti¤iniz zaman, O’nun esmas› akl›n›zda, Resulullah telaffuz etti¤iniz zaman, o sevgidir, o muhabbettir, o
ba¤lanmad›r, o teslimiyettir. Onun
için, hiç kimse, din hizmetini, herhangi bir hizmet gibi göremez. Hele bu hizmeti yürütenlerin, öyle görmeye asla ve kat’a haklar› yoktur.
Bu hizmetin, ruhaniyet içinde, maneviyat içinde, muhabbet içinde yap›lma mecburiyeti vard›r; çünkü bu,
kitab›n tam ortas›ndad›r.
E¤er biz iman konusunda irﬂat
ediyorsak, ilk iﬂimiz o de¤il mi; evvela insanlar› mümin k›lmak, mümin olmalar›na yard›mc› olmak anlam›nda k›lmak diyorum. Peki,
iman dedi¤imiz ﬂeyin en baﬂta gelen meyvesi nedir; sevgidir. Maturidi – Hanefi mektebine göre, iman›n
bir erkân› vard›r, bir semerat› vard›r. O semerat›n, iman›n verdi¤i
ürünün baﬂ›nda da muhabbet geliyor. Onun için, Büyük Hazret-i ‹brahim, o metafizik aray›ﬂ› içindeyken,
her basamaktan sonra "înnallahe la
yuhibbul afilin" diyor, uful edenleri
sevmem. Yani, sevgiyle ba¤lanacak
bir varl›k ar›yor Hazret-i ‹brahim.
Zorla de¤il, ne yapay›m, ba¤lanmak
zorunday›m de¤il; muhabbetle ba¤lanacak bir varl›k ar›yor. Kur'an'›n
Allah’›, muhabbet ile teslim olunan
bir Allah’t›r. Madem o Allah’› anlat›yoruz, o Allah’›n kitab›n› anlat›yoruz, muhabbeti yüzümüzde taﬂ›mak zorunday›z. Onun için, biz, herhangi bir bürokrat de¤iliz arkadaﬂlar. Vazifemiz öyle.
O bak›mdan, bunun yap›labilmesi için de, hakikaten maddi ﬂeyler zaten hepinizin bildi¤i ﬂeyler, ha-

kikaten bir siyasetçi olarak konuﬂsayd›m onlar üzerinde dururdum;
ama, sizden bir arkadaﬂ›n›z olarak
konuﬂuyorum.
Bakanl›¤a geldi¤imden beri çok
ﬂeyler söylendi, yaz›ld›. Arkadaﬂlar,
onlar›n yüzde 80’i bana ait de¤il.
Benim a¤z›mdan ç›k›yormuﬂ gibi
söylenen ﬂeylerin yüzde 80’i bana
ait de¤il. Benim birtak›m telefon
konuﬂmalar› yapt›¤›m› yay›nlad›lar,
koca bir sayfa, iﬂte ben açm›ﬂ›m telefonu konuﬂmuﬂum... Bunlar›n hiç
biri varit olmad› arkadaﬂlar, hiç biri
do¤ru de¤il. Ben geldi¤imden beri
bir tek konu üzerinde duruyorum;
diyorum ki, bilgi mutfa¤›m›z› yenileyece¤iz. Madem hayat bir yenilenmedir, madem Cenab-› Hak her an
ayr› bir iﬂtedir, "masiva bir ﬂey midir; boﬂ durmuyor halik bile." Halik
boﬂ durmuyor. O halde, madem hayat yenileniyor, teceddüt ediyor, bizim bilgilerimizin de teceddüt etmesi, yenilenmesi laz›m. Eskiden
yaz›lm›ﬂ kitaplara büyük hürmetimiz vard›r, büyük sayg›m›z vard›r;
ama, orada yer alan bilgilerin tamam›na inanmak gibi bir mecburiyetimiz yoktur. Bilgi dünyam›z› yenileﬂtirmemiz laz›m. E¤er bilgimizi yenileyemezsek, aç›k toplum kaotik
topluma -en az›ndan bizim dünyam›zda- dönüﬂebilir, bizim hizmet
alan›m›zda dönüﬂebilir.
Sistemli düﬂünmek zorunday›z,
derin düﬂünmek zorunday›z, yüksek düﬂünmek zorunday›z, ﬂumullü
düﬂünmek zorunday›z. E¤er bunu
yapamazsak, yeteri kadar derin düﬂünce ve taze bilgi üretemezsek,
krizi idare edemeyiz, do¤abilecek
kaotik durumu idare etmemiz
mümkün olmaz. Benim söyledi¤im
bu. Bunu anlam›yor, kalk›p "dinde
reform" diye yaz›yorlar. Siz boﬂverin, zaten hiç birinizin inanaca¤› yok
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ki öyle ﬂeylere. Ne alakas› var "dinde reform"un. O kitap orada dururken, reformun orada hiçbir anlam›
yok. Kafada reforma ihtiyaç var. Benim söyledi¤im bu. Bizim dini anlamam›zda, dinî bilgimizde, dinî tefekkürümüzde reforma ihtiyac›m›z
var, yeniden format› haz›rlama
mecburiyeti vard›r. Benim söyledi¤im ﬂey bu. Ama, anlaﬂ›lmakta zorluk çekiyoruz. O da, din konusunda
ne kadar az ﬂey ö¤retebildi¤imizden kaynaklan›yor belki. Keﬂke çok
ﬂey ö¤retsek de, a¤z›m›zdan ç›kan›
anlasalar ve do¤ru yazsalar.
E¤er tefekkürü yenilemiﬂseniz,
bilgiyi yenilemiﬂseniz, hizmetin yenilenmemesi mümkün de¤ildir. O zaman hizmet kendili¤inden yenileniyor. Hizmet dedi¤iniz ﬂey, zaten, o
düﬂüncenin, o bilginin ve orada oluﬂan o duygunun hayata intikalidir. O
zaten, o hizmet kendili¤inden, hakikaten dinî bak›mdan muhabbetle
dolu, ama ayn› zamanda rasyonel
bir hizmet alan›na girmiﬂ olur. Bunu
yapmaya mecburuz. Bunu ﬂimdi
yapmaya mecburuz. Tekrar ediyorum; çünkü, eﬂi¤in ötesine bir ad›m
att›k biz. Toplumsal hayatta geri dönüﬂ yoktur. Zaten isteyen de yok.
Bizden daha çok ileri gitme mecburiyetini hisseden çok az topluluk var.
‹ki günü birbirine eﬂit olan aldanm›ﬂ ise, yar›n›m›z bugünden daha iyi olmak zorundad›r; ama, onun
için çal›ﬂmak zorunday›z. Bunun
maddî ölçüleri vard›r. Bunun nas›l
yap›laca¤› bellidir ve bunu bilen arkadaﬂlar›m›z vard›r, bunu bilen sizler vars›n›z.
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Onun için, ben, diyorum ki, Türkiye’de 23 tane ilahiyat fakültemiz
var bizim, ‹slâm dünyas›n›n baﬂka
hiçbir yerinde yok. ‹slâm dünyas›n›n baﬂka hiçbir ülkesinde, sizin gibi teﬂkilatlanm›ﬂ, ne yapt›¤›n› bilen,
elinde plan› program› olan baﬂka
bir heyet yok arkadaﬂlar. Hepiniz
‹slâm dünyas›n› biliyorsunuz. ‹yi kötü var; ama, sizin elinizde olan
program gibi yok, Diyanet teﬂkilat›
gibi bir teﬂkilat yok. Son derece da¤›n›k haldeler. O bak›mdan, biz, elbette bürokrasi olarak da çok
önemliyiz; çünkü, bürokrasi, bir iﬂin
yap›lma yöntemiyle, metoduyla ilgilidir. Ben sadece, biz herhangi bir
bürokrat de¤iliz dedim. Ama, bizim
buras› da bürokrasiyle ilgilidir ve
biz de o konuda üzerimize düﬂeni
yapmak zorunday›z. 23 ilahiyat fakültemiz var; son derece iyi organize olmuﬂ bir Diyanet teﬂkilat›m›z
var ve biz hizmette yeterli olam›yorsak, bunu oturup düﬂünmemiz
laz›m.
Özeleﬂtiriyi biz Bat›’dan ö¤renmedik. Özeleﬂtiri dedi¤imiz ﬂey,
nefis muhasebesidir arkadaﬂlar.
Nefis muhasebesini, sadece bireyler yapmazlar, nefis muhasebesini
kurumlar da yaparlar, müesseseler
de yaparlar. Bizim kendi kültürümüzde vard›r; iman›m›z› tarif ederken bile, iman-› içtimai tarifi vard›r,
iman›n toplumsal boyutu vard›r.
Onun için, kim ne derse desin, yani
birdenbire biz kurum olarak oturup bir özeleﬂtiri yapal›m dedi¤imiz
zaman bu yanl›ﬂ da anlaﬂ›labilir.
Demek ki, eksi¤iniz o kadar çokmuﬂ ki... Ald›rmay›n bu tür ﬂeylere,
biz, hizmet yolunda, evvela her kurumdan önce biz kendi kendimizi
eleﬂtirece¤iz.
Onun için, bundan sonra bunu
sadece laf olarak da yapmayaca¤›z;
ama, gönlüm arzu ediyor ki, senede
iki defa, ama hiç de¤ilse senede bir
defa, her birinizden bir risale isteyece¤iz, her müftümüzden. Bu risale illa da 150 sayfa olacak de¤il.
Lütfen bulundu¤unuz yerde hizmet
ederken, yolun geniﬂli¤ini ve darl›¤›n› bize anlat›n. Ne gibi engellerle
karﬂ›laﬂ›yorsunuz, ne gibi s›k›nt›lar›-

n›z var; bürokratik s›k›nt›lar›n›z m›
var, öteki kurumlarla iliﬂkide zorluklar›n›z m› var, size zorluklar m› ç›kar›l›yor veya sizden, kurumunuzdan
kaynaklanan birtak›m s›k›nt›lar m›
var. Aç›kças›, baﬂar›lar›m›z, baﬂar›s›zl›klar›m›z diye iki sütun üzerinden sizden bilgi istiyoruz ve o baﬂar›s›zl›klar›n giderilmesi için de çareleri de siz göstereceksiniz. Yerinde
yönetim kolay de¤il. Madem yerinde yönetime gidiyoruz, madem hükümetimiz ﬂu anda öyle bir reform
üzerinde çal›ﬂ›yor... Yerinde yönetim demek, aç›kças› il müftüsünün
otonomlu¤unun,
bugünkünden
epeyce bir yere kadar daha fazla
artmas› demek olacak. Onun için,
yerinde yönetimin devam edebilmesi için, yerinde yönetim ile merkez yönetimi aras›nda organik ba¤›n olmas› laz›m. O halde, burada
bizden talimat beklemeyeceksiniz
arkadaﬂlar, buraya yol göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki, Ankara'da
oturanlar, bak›n, Edirne’de, Hakkari’de, Sinop’ta s›k›nt›lar›m›z var bizim, din hizmeti konusunda baz›
engellerimiz var bizim. Onu siz bize
ileteceksiniz ki, biz onu ya hemen
giderelim, yahut oturup, çal›ﬂ›p gidermenin çarelerini arayal›m. Onun
için, bekleyelim, merkezden bir talimat gelsin... Art›k aç›k toplumun,
talimatla yönetilmeyecek bir toplum oldu¤unu bilmeniz laz›m. Aç›k
toplum, belli emirlerle yönetilmiyor.
Aç›k toplum, kendi üretimini önemli ölçüde kendisi yapan; ama, sonunda bunu bir düzen içinde hizmete sokan bir toplumdur.
O bak›mdan, bu, benim on sene
önce, Dokuzeylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesine dekan oldu¤um zaman yazd›¤›m ilk resmî yaz›d›r, Diyanet’e yazd›¤›m ilk resmî yaz›d›r,
kopyas› sizde vard›r. Dedim ki, gelin,

üç kurum, senede hiç de¤ilse birkaç gün birlikte çal›ﬂal›m; Millî E¤itim Bakanl›¤› –okuldaki ö¤retmenim benim, yine Allah’tan, yine
Peygamber’den bahseden ö¤retmenim, taﬂtan de¤il- camideki insan›m ve bir de buralara insan yetiﬂtiren fakültelerimiz. Millî E¤itim
Bakanl›¤›m›z, bizim il baz›nda öyle
bir organizasyonumuz olmad›¤› için
kusura bakmay›n dediler. Yani, ayr›ca, din kültürü ve ahlak bilgisi ö¤retmenleri bir yerde ba¤l› de¤il, yani oradaki herhangi bir ﬂube müdürüne ba¤l›. E¤er siz kendiniz teﬂebbüs ederseniz kolay gelsin... Diyanet’ten de zannediyorum bir alt› ay
hiç cevap gelmedi zaten. Sonunda
karﬂ›laﬂt›¤›m›zda bir arkadaﬂ›m›za
dedim, böyle böyle, aray›p bulamad›lar, sonunda ben fotokopisini
gönderdim. Bürokrasi iyi çal›ﬂ›yor;
ama, demek ki benim evrak›n baﬂ›na... Olabilir, her dairenin baﬂ›na
gelir böyle ﬂeyler. Gelen cevap, siz
ne yaparsan›z yard›mc› olmaya çal›ﬂ›r›z. Benim istedi¤im o de¤il; benim istedi¤im, kollar› s›vay›p eli taﬂ›n alt›na koymakt›. Hemen toplan›p, program yapal›m, bu konuda
ne yapaca¤›z biz.
‹nﬂallah, yine bu söyledi¤im
yanl›ﬂ anlaﬂ›lmaz. Bir arkadaﬂ›m›z,
d›ﬂiﬂlerinden sorumlu arkadaﬂ›m›z
oradayd›, geçen Frankfurt’ta –bir
ay, birbuçuk ay kadar önce- görevlilerimizle, arkadaﬂlar›m›zla toplan›rken onlara bir ﬂey söyledim, dedim ki "siz bize ö¤retin, biz de size
ö¤retelim, bilgi al›ﬂveriﬂi olsun. Sadece dosyadaki bilgilerle bu iﬂ yürümez, s›cak bilgiye benim ihtiyac›m var." Birinizin gelip demesi laz›m ki, hocam baﬂar›s›z oluyorum;
çünkü... Bana, bu "çünkü"den sonras› çok önemli. Ertesi gün, orada
ç›kan bizim büyük gazetelerimiz-

den biri "Bakandan garip ifadeler."
Ben demeliymiﬂim ki, ben zaten
her ﬂeyi biliyorum. Ben söylerim,
siz yapars›n›z.
‹ﬂte, aç›k toplum böyle olmaz.
Aç›k toplumda bu olmaz. Aç›k toplum, direktifler toplumu de¤ildir.
Aç›k toplumda, evvela o hayat› yaﬂayan insan›n kendisini anlatabilme, o yaﬂayan insan›n yaﬂad›¤› hayat› bilgi olarak aktarabilme imkân›na sahip olmas› laz›md›r. Onun
için, benim söyledi¤im oydu. Arkadaﬂlar, e¤er siz alanda olan› bize
getirmezseniz, yani siz müftülükte
size gelen sorular›n cevaplar›n› bize
taﬂ›mazsan›z, camide neler olup bitiyor, insanlar hangi zorluklarla karﬂ›laﬂm›ﬂlar, hangi güzelliklerle karﬂ›laﬂm›ﬂlar, onu bize aktarmazsan›z, bizim ilahiyatta ça¤daﬂ bilgi
üretmemiz mümkün olmaz. Ça¤daﬂ bilgi demek, eﬂya ile hayat ile
münasebeti olan bilgi demektir.
E¤er ilahiyat fakültelerimiz, hayat
ile temas halinde de¤ilse, yani sürekli olarak cami ile temas halinde
de¤ilse, s›n›f ile temas halinde de¤ilse, o zaman ilahiyat fakültelerimizin ça¤daﬂ e¤itim yapmas›
mümkün de¤ildir. Ça¤daﬂ tecrübenin içinde siz yaﬂ›yorsunuz. Camide
yaﬂ›yorsunuz, sokakta yaﬂ›yorsunuz, esnafla oturup bir dükkânda
çay içti¤iniz zaman yaﬂ›yorsunuz ve
bunlar› yaﬂamaktan da korkmay›n
arkadaﬂlar. Yaﬂad›¤›n›z ildeki her
toplulukla temas kurmaktan korkmay›n. Elimden gelen her türlü aç›l›m için yard›mc› olaca¤›ma söz veriyorum. ﬁuna selam verme yanl›ﬂ
anlarlar, buna selam verme... Böyle
ﬂey olmaz arkadaﬂ›m. Siz, toplumun her kesimiyle konuﬂmak zorundas›n›z, biz toplumun her kesimiyle diyalog içinde olmak zorunday›z. Çünkü, yapt›¤›m›z hizmet ev-

rensel bir hizmettir, toplumun her
kesimine ulaﬂ›r. ‹nanm›yorum diyen
bir insanla, bir müftümüz, yan yana
oturur bir yerde çay içerler ve sohbette bulunurlar. O inanm›yor, benim onunla ne iﬂim var diyemeyiz,
farkl› inan›yor ne iﬂim var diyemeyiz, farkl› yorumluyor ne iﬂim var diyemeyiz.
Gözetece¤imiz önemli birkaç
husus vard›r:
1.Din konusunda konuﬂurken
edebe mugayir konuﬂuyorsa, benim
onunla bir iﬂim olamaz.
2.Vatan›n ve milletin bölünmesinden, parçalanmas›ndan, bilmem
kaça bölünmesinden bahsediyorsa,
ben oturup bu namusu tart›ﬂamam. Bu ülkenin birlik ve beraberli¤i, bütünlü¤ü bizim namusumuzdur. Bunu tart›ﬂmay›z. Din hizmeti
yapan insan›n, oturup bunu tart›ﬂmas› mümkün de¤ildir.
3.Her zaman eleﬂtiri hakk› bulunabilir; ama, biz bir hukuk devleti
olma çabas› içindeyiz. Hangi hukuk
meriyetteyse, o hukuku dikkate almak zorunday›z, hangi hukuk yürürlükteyse o hukuku dikkate almak zorunday›z. Bu, o hukuku ebedileﬂtirmek anlam›na gelmiyor;
ama, de¤iﬂecekse, yine o hukuku
de¤iﬂtiren merciler, makamlar ayr›d›r. Makam›n baﬂ›nda da zaten millet geliyor, millet iradesini verir,
Parlamentoya gönderir, Parlamento yasa yapmakla yükümlüdür.
Ama, bir kanun yürürlükte oldu¤u
sürece, o kanuna uyma mecburiyeti vard›r. Yoksa, aç›k toplum, kaotik
topluma dönüﬂür.
Demek ki, bundan sonra bizim
böyle görülmemiz gerekiyor, böyle
anlaﬂ›lmam›z gerekiyor. "Baﬂka türlü oluyor"u ima etmek istemiyorum; ama, ne siyasetçi olarak bu
kurumdan sorumlu olan ben ne de
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bir baﬂkas›, sizin elinize madde bir
ﬂeyi tutuﬂturacak hali yok. Onun yeri ayr›d›r. Siz, hizmetinizin felsefesini aç›kças› kendiniz üreteceksiniz.
Ama, bunun bilim olmas› için bunu
tart›ﬂmas› laz›m. Bilimin en büyük
özelli¤i aç›kl›¤›.
‹nﬂallah daha iyi ﬂartlarda çal›ﬂ›r›z. Biliyorum kadro bak›m›ndan
çok ciddî s›k›nt›lar›m›z var. ﬁu anda
camilerimizin önemli bir k›sm›n›n
boﬂ oldu¤unu biliyorum. Büyük
köylerimiz, büyük yerlerimizde bile
hizmeti götüremez hale geldik, bunu arkadaﬂlar›m›za söylüyoruz. Baz› arkadaﬂlar›m›z, hakikaten baz›
görevleri vekâleten -imamlar›m›z›
kast ediyorum- götürmek zorunda
kal›yorlar, ald›klar› ne kendilerine
ne çocuklar›na yetiyor. Özlük haklar› konusunda çok ciddî gerilemeler
oldu.
Tekrar edeyim, bak›n›z ne dedik, aç›k toplumun kaotik topluma
dönüﬂmemesi için dengenin çok iyi
kurulmas› laz›m. Birine çok, birine
az verirsen, iﬂte o denge bozulur o
zaman. Denge bozulursa hizmet
bozulur, hizmet bozulursa s›k›nt›
do¤ar. O bak›mdan, orada ciddî s›k›nt›lar›m›z var. Ama, müsaade
ederseniz, bunlar› tekrar ederek bitireyim konuﬂmam›.
Maddi hayat›m›zla ilgili hangi
zorluklar›m›z olursa olsun, bunlar›n
hiç biri camiye ayak att›¤›m›z zaman bizimle yürümemeli, bizimle
yürümez, yürümüyor da. Oradaki
hizmet, art›k, Allah r›zas› için hizmettir. Do¤rudur, toplumumuza
hizmet ediyoruz, halka hizmet ediyoruz. Zaten, halka hizmeti hakka
hizmet olarak gören bir anlay›ﬂ içinde oldu¤umuza göre, bizim personel s›k›nt›m›z, özlük haklar›ndaki s›k›nt›m›z, hizmeti engelleyecek durumda olmamal›. Niye; çünkü, baﬂta zaten kendim de uymak zorunda
oldu¤um ﬂart› koydum; görevli, kolayl›k olsun diye söyleniyor, biz din
görevlisi de¤il, biz din gönüllüsüyüz.
Eksi¤imiz varsa tamamlayaca¤›z,
olacak.
Ben, tabiî bir hizmet anlay›ﬂ›
içerisinde, istedi¤iniz zaman buyurun gelin dersem sözüm do¤ru ç›k-
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maz, mahcup olurum. Ama, hakikaten ben, yapabilece¤im her ﬂeyi
yapmak için, ﬂu anda iﬂgal etti¤im
yeri iﬂgal ediyorum. Bir hizmet için
arkadaﬂlar›m beni ça¤›rm›ﬂlard›r.
Ben, yapt›¤› iﬂten zaten memnun
olan bir insand›m. Yapt›¤› iﬂten dolay› Allah’a bin kere ﬂükreden bir insand›m. Ama, acaba baﬂka bir yerde, baﬂka bir hizmet için faydam›z
olur mu sorusu, beni, bugün bulundu¤um noktaya getirdi. E¤er, sizinle beraber, r›zay› bari istikametinde
birkaç ad›m atabilirsek, benim mükâfat›m bu olacakt›r arkadaﬂlar. Sizinle birlikte paylaﬂaca¤›m o gönül
iﬂi bu olacakt›r. Bunu baﬂarabilmek
için, benden ne istiyorsan›z, takatimin nispeti içinde onu yerine getirmeye haz›r›m.
Dedikoduya hiç ald›rmay›n. Bizim, dedikoduya ay›racak vaktimiz
yok, k›yl-ü kale ald›racak vaktimiz
yok. Bizim, siyasetle de, günlük siyasetle de alakam›z yok, alakam›z
olamaz. Mabedin kap›s›ndan giren
her mümin, bizim hizmet hedefimizdir. Onun hangi siyasî partiye
yönelik olup olmamas› bizi hiç mi
hiç ilgilendirmez. Zaten, aç›k toplumun bir gere¤idir dedik bu. Onun
için, günlük siyaset camide olmaz,
günlük siyaset kürsüde olmaz, günlük siyaset müftülükte olmaz, günlük siyaset mektepte olmamal›,
aç›kça söyleyeyim; ama, k›ﬂlada da
olmamal›. Say›n Demirel s›k s›k söyler ya, camide, mektepte, k›ﬂlada...
Do¤rudur, günlük siyaset buralarda
olmaz, olmamal›d›r. Ama, bizim
dünyam›zda hiç olmamal›d›r. Çünkü, biz, her siyasî anlay›ﬂta olan insana, Allah’› ve Resulullah’› anlatmakla görevliyiz. Biz, inﬂallah, belki
de, hükümet olarak, Türkiye’de bu
iliﬂkiyi, hepimizi rahatlatacak bir konuma getirece¤iz. ‹nﬂallah, din - siyaset iliﬂkisi konusunda, birkaç sene sonra, tereddütlerin büyük bir
k›sm› zail olacak. Biz, bu yüce dini,
günlük siyasete alet etmeyiz. Evrensel bir dini, yar›n› baﬂka türlü
planlanmas› gereken bir hayat›n içine bo¤may›z. Dini bilen hiç kimse,
dine inanan hiç kimse zaten böyle
bir ﬂey talep etmez.

O bak›mdan, hakikaten içi sevgiyle, aﬂkla dolu olarak bu göreve
geldim. ‹çimde katiyen bir burukluk yok. Bütün samimiyetimle söylüyorum, geldi¤imden beri, hiçbir
arkadaﬂ›m›za, zerre kadar siyasî
bask› tatbik etmemiﬂim. ﬁahitlerim var burada, gelip giden arkadaﬂlar›m›z var. Ben hizmet bask›s›
yapar›m, siyasî bask› yapmam. Çal›ﬂm›yorsa arkadaﬂ›ma, lütfen çal›ﬂ
derim; üretmiyorsa, lütfen üret
derim; düzgün gitmiyorsa, lütfen
düzgün git derim, toplumun her
kesiminde düzgün yürü derim, neredeyse orada, nas›l isen öylece ol
derim. Ama, siyasî bask› ne haddime! Zaten, siyasetçi olarak, ben
bu bakanl›kla ilgili görevimde, siyasetçi olarak hareket etmem. Siyasetin yeri ayr›; ama, hayat›n içindeyiz, bu hayat›n içinde siyaset de
var arkadaﬂlar. Dolay›s›yla, herhangi biriniz siyasî bir bask›yla karﬂ›laﬂ›rsan›z, lütfen haberim olsun.
Öyle bir ﬂeyin olaca¤›na ihtimal de
vermiyorum tabiî. Çünkü, hakikaten, aç›kça söyleyeyim, ben ve arkadaﬂlar›m›n böyle bir ﬂeye ihtiyac› yok. Biz, inananlar›n gönlünü,
onlara hizmet ederek fethetmek
isteriz, onlara bask› yaparak de¤il.
Bu bizim dünyam›zda yok, bizim
da¤arc›¤›m›zda yok bu. Biz, bilgiyle gelece¤iz, sevgiyle gelece¤iz, ilgiyle gelece¤iz. Biz size öyle gelece¤iz ve hepimiz birden topluma
öyle gidece¤iz. Hizmet felsefemiz
budur.
Yolunuz aç›k olsun, Allah yard›mc›n›z olsun.

Bingöl
Depremzedelerine
Yard›m

01

May›s 2003 Perﬂembe sabah› Türkiye’yi yasa bo¤an 6.5 ﬂiddetindeki
Bingöl depremiyle uyand›k. Yüre¤imiz bir kez daha yand›, bir kez
daha Marmara depremini, Afyon depremini yaﬂad›k. Ac› hat›ralar
zihnimizde bir kez daha canland›, o ac›y› yine yüre¤imizin derinliklerinde
hissettik. Hele enkaz alt›nda kalan canlar›n, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar
olmas› bu ac›m›z› bir kat daha art›rd›.
Ama bu kez çaresiz de¤ildik, ne yapaca¤›m›z› ö¤renmiﬂtik, kurtarma
ve ihtiyaçlar› giderme noktas›nda tecrübelerimiz oluﬂmuﬂtu. Deprem
haberiyle devletimiz ve sivil toplum kuruluﬂlar› hemen bölgeye ulaﬂarak
arama, kurtarma çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ, acil ihtiyaç maddelerini bölgeye
göndermiﬂti.
Daha önceki depremlerde oldu¤u gibi Türkiye Diyanet Vakf›, depremin
oldu¤u günün sabah› acil ihtiyaç maddeleriyle birlikte donan›ml› beﬂ
ambulans› bölgeye gönderdi. Bir hafta süreyle bölgede hasta ve cenaze
taﬂ›yan ekibimiz, merkezden götürdü¤ü 22 adet 5 x 5 ebad›nda çad›r
kurarak, 50 adet uyku tulumunu ihtiyaç sahiplerine da¤›tt› ve cenazeler
için 10 top kefen bezini gerekli
yerlerde kulland›.
Ayr›ca Bingöl Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬁubesi imkanlar›yla,
depremden etkilenen muhtaç
aileler için her gün 1000 kiﬂilik
s›cak yemek haz›rlanarak ihtiyaç
sahiplerine ikram edildi.
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ﬁubelerimizden
Faaliyetler
ERZ‹NCAN

AKSARAY
Aksaray Müftülü¤ü ve ﬁubemiz taraf›ndan Kutlu Do¤um Haftas› çeﬂitli etkinliklerle kutland›. Hafta münasebetiyle ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mahmut Gündüz
taraf›ndan huzurevi, kimsesiz çocuklar› yetiﬂtirme yurdu ziyaret edilerek haftan›n
anlam ve önemini anlatan
sohbetler yap›ld›.
Aksaray Müftülü¤ünce
din görevlileri ve Kur’an
Kursu ö¤rencileri aras›nda
bilgi ve kompozison yar›ﬂmalar›n›n da düzenlendi¤i
haftada, alt› camide bayanlara yönelik programlar
tertip edildi.

Ayr›ca “Hz. Peygamberin Davran›ﬂ Modelleri” konulu bir de konferans düzenlendi. Aç›ﬂ konuﬂmas›n›
‹l Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mahmut Gündüz’ün yapt›¤›
konferansa konuﬂmac› olarak Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Celal K›rca kat›ld›.
Türk tasavvuf musikisi ve
sema gösterisinin de yer ald›¤› konferansa, Vali Yard›mc›s›
Bayram Y›lmaz, Belediye Baﬂkan› Osman Ertu¤rul, siyasi
parti temsilcileri, ilçe ve kasaba belediye baﬂkanlar› ile kalabal›k bir topluluk iﬂtirak etti.
Program›n sonunda Aksaray
Belediyesi taraf›ndan davetlilere bal ﬂerbeti ikram edildi.

Kutlu Do¤um Haftas› Erzincan Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
ﬁubesi taraf›ndan da bir dizi
etkinliklerle kutland›. Hafta
münasebetiyle “‹slâm’da
Kardeﬂlik, Sevgi, Sayg› ve
Hoﬂgörü” konulu bir konferans düzenlendi. Erzincan
Valisi Refik Arslan Öztürk ve
kalabal›k bir toplulu¤un iﬂtirak etti¤i konferansa konuﬂmac› olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Görevlisi
Prof. Dr. Lütfullah Cebeci
kat›ld›.
Erzincan Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬁubesi iﬂbirli¤i ile
hafta münasebetiyle; 7000
kiﬂinin izledi¤i mevlid porgram› ile han›mlara yönelik bir

SAKARYA
Sakarya Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesi taraf›ndan Kutlu
Do¤um Haftas› Serdivan Belediyesi Dü¤ün Salonu’nda

de konfrans düzenlendi. Yine
hafta münasebetiyle hastane, huzurevi ve cezaevi ziyaret edilerek burada bulunanlar›n kandilleri kutland›.
Hafta münasebetiyle hal›saha ve tenis turnuvas› da
düzenleyen Erzincan Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesi gül
günü kapanyas› dolay›s›yla
gül da¤›t›m›nda da bulundu.

yap›lan bir dizi etkinlik ile
kutland›.
‹stiklal
Marﬂ›
ve
Kur’an-› Kerim okunmas›yla baﬂlayan programda,
Doç. Dr. Ali Erbay yöneti-

minde ‹l Müftülü¤ü imamlar›nca oluﬂturulan koro
taraf›ndan Türk tasavvuf
musikisinin seçkin örneklerinin yer ald›¤› bir konser
verildi.
Daha sonra Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Suat Cebeci
taraf›ndan bir konferans verildi.

NEVﬁEH‹R

ﬁANLIURFA

Nevﬂehir Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬂubesi taraf›ndan Kutlu Do¤um Haftas›
münasebetiyle “Hz.Peygamberin Örnek Ahlak›”
konulu bir konferans düzenlendi. Aç›ﬂ konuﬂmas›n› ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z
ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› M.Cüneyt Kavﬂut’un
yapt›¤› konferansa konuﬂmac› olarak Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› Baﬂkan Yard›mc›s› Mehmet Altunkaya kat›ld›.
“Namaz
Surelerinin
Türkçe Terceme ve Tefsiri”
isimli 1500 adet yay›n›n
da¤›t›ld›¤› panele Vali Yard›mc›s› Ramazan ﬁahin,
Belediye Baﬂkan Vekili Bayram Ülger, Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› Fazl› Parlak,
ilçe müftüleri ve kalabal›k
bir topluluk iﬂtarak etti.
Bayanlara yönelik de
bir konferans düzenleyen
Nevﬂehir ﬁubemiz din görevlileri aras›nda da “Hz.
Peygamberin Örnek Ahlak›” konulu hutbe yar›ﬂmas›
tertip etti.

Kutlu Do¤um Haftas›, her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da ﬁanl›urfa ﬁubemiz taraf›ndan çeﬂitli etkinliklerle icra edildi.
Düzenledi¤i zengin içerikli etkinliklerle yöre halk›n›n takdirini kazanan ﬁanl›urfa Müftülü¤ü ve Vak›m›z
ﬂubesi bu y›l; kitap sergisi,
fakir ö¤renciler yarar›na kermes, fakir ö¤renciler için giyecek yard›m›, tasavvuf musikisi konseri, tirit ziyafeti,
bayanlara konferans, Kur’an
kursu ö¤rencileri aras›nda
bilgi yar›ﬂmas› ve panel gibi
etkinliklere yer verdi.
Aç›ﬂ konuﬂmas›n› ‹l Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹brahim Duman’›n yapt›¤› panele konuﬂmac› olarak, Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ö¤retim üyelerinden Doç.
Dr. Recai Do¤an ve Doç. Dr.
Hasan Kurt kat›ld›.
Hafta
münasebetiyle
ﬁanl›urfa Müftülü¤üne ba¤l›
bayan Kur’an kursu ö¤rencileri aras›nda düzenlenen
Kur’an okuma ve bilgi yar›ﬂmas›nda Ceylanp›nar ilçesi
birinci olurken, Merkez Yeniﬂehir ‹kiz Kur’an Kursu ikinci,
Suruç Kur’an Kursu da üçüncü oldu. Yar›ﬂmaya kat›lan
tüm ö¤rencilere birer alt›n
ile çeﬂitli hediyeler verildi.
Bayanlar için düzenlenen konferansa konuﬂmac›
olarak kat›lan ‹l Müftüsü ve

Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹brahim Duman “Hz. Peygamberde insan ve çocuk sevgisi” konusunu anlatt›.
Hafta etkinliklerinden
birini de tirit ziyafeti oluﬂturdu. Hz. ‹brahim ve Mevlid-i Halil Camii’nde 50.000
kiﬂiye mahalli tirit yeme¤i
da¤›t›ld›. Bu y›l beﬂincisi düzenlenen tirit ziyafetinde;
90 koyun, 13 dana, 16.000
yufka ekmek, 500 kg yo¤urt, 150 kg. sar›msak ve
250 kg limon kullan›ld›.
Yine ﬁanl›urfa ﬁubemiz
taraf›ndan hafta münasebetiyle, ﬁanl›urfa Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge Okulu’nda
okuyan 20 fakir ö¤renciye
toplam 700 milyon de¤erinde giyecek yard›m› yap›ld›.

Bir di¤er etkinlik; ‹l
Müftülü¤üne ba¤l› K›z
Kur’an kurslar› ö¤retmen
ve ö¤rencilerinin organize
etti¤i kermesti. Dört gün
süre ile ﬂehrin en kalabal›k
merkezinde aç›lan kermesten elde edilen gelirin tümü fakir ö¤rencilere da¤›t›ld›.
Kutlu Do¤um Haftas›’n›n bir aya¤›n› da Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf› yay›nlar›n›n
yer ald›¤› indirimli kitap sergisi oluﬂturdu.
ﬁanl›urfa ‹l Müftülü¤ü
ve Vakf›m›z ﬁubesinin organizesiyle Kutlu Do¤um Haftas› her gün de¤iﬂik etkinliklerle kutland›. Bu etkinliklerden birisi de ﬁanl›urfa ﬁair Nabi Kültür Merkezi Salonu’nunda, Harran Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Görevlisi Hüseyin Akp›nar yönetimindeki Türk Tasavvuf Musiki Korusu’nun
sundu¤u birbirinden güzel
ilahi ve kasidelerden oluﬂan
konserdi.
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Baﬂmakç›

Gebze

Gülﬂehir

Kutlu Do¤um Haftas› Gebze ilçemizde de¤iﬂik etkinliklerle kutland›. Hafta
münasebetiyle Gebze Belediyesi
Kültür
Salonu’nda, Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Hüsrev Subaﬂ›’n›n kat›l›m›yla “Kültür ve Sanat›m›zda Hz. Peygamber
Sevgisi” konulu bir konferans düzenleyen Gebze
Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
ﬁubesi; konferans bitiminde dinleyenlere gül ve
aﬂure ikram etti.
Yine hafta münasebetiyle, mali durumu zay›f
ﬂehit aileleri ile yetim ve
öksüz 60 aileye 25’er milyon Tl. g›da yard›m›nda
bulunan ﬂubemiz; mali
durumu zay›f 20 ö¤renciye k›rtasiye yard›m› yap›p
burs vermiﬂ ve 100 çocu¤u sünnet ettirmiﬂtir.

Gülﬂehir ﬁubemiz Hafta münasebetiyle “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Örnek Hayat›” konulu bir kon-

Havran
Havran Körfez E¤itim
Merkezinde ﬂef ve memurlara yönelik e¤itim
semineri düzenlendi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› merkezinden kat›lan
birim amirleri ve Müftülük elemanlar›nca; beﬂeri
iliﬂkiler, personel iﬂlemleri, mevzuat bilgisi, insan haklar› ve vak›f iﬂlemleri konular›nda dersler verildi.
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Baﬂmakç› ﬂubemizce Kutlu
Do¤um Haftas› münasebetiyle
“Hz. Peygamber’in Örnek Hayat›” konulu bir konferans, yine ayn› konuda liseler aras›nda ﬂiir yar›ﬂmas› düzenlendi.

Yar›ﬂmalarda dereceye
giren ö¤rencilere ödülleri
Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Belediye Baﬂkan›
Necmettin Gönüllü taraf›ndan takdim edildi.

ferans düzenledi. Aç›ﬂ Konuﬂmas›n› Nevﬂehir ‹l Müftüsü Cüneyt Kavﬂut’un yapt›¤› konferansa konuﬂmac›
olarak Erciyes Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Celal K›rca kat›ld›.
Kalabal›k bir toplulu¤un
iﬂtirak etti¤i konferansta,
Belediye Baﬂkan› A.Erol Ünlüsoy ve daire amirleri de
haz›r bulundu.

Kocaköy
Kutlu Do¤um Haftas› Kocaköy Müftülü¤ü ve ﬁubemizin müﬂtereken düzenledi¤i etkinliklerle kutland›. Hafta münasebetiyle
konferans düzenleyen Kocaköy ﬁubemiz 90 adet
Veda hutbesi da¤›tt›.
Ayr›ca tarihi yerleri görerek tarih bilinci oluﬂturma amac›na yönelik olarak
Batman Hasankeyf ilçesine gezi düzenlendi. Gezi
program›na halktan ve din
görevlilerinden büyük kat›l›m oldu.

Köprübaﬂ›
Kutlu Do¤um Haftas› Köprübaﬂ› ilçemizde de de¤iﬂik
etkinliklerle kutland›. Hafta
münasebetiyle
“‹slâmda
Kardeﬂlik, Sevgi, Sayg› ve
Hoﬂgörü” konulu bir konferans düzenlendi. Aç›ﬂ konuﬂmas›n› ‹lçe Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁaban Çakmak’›n yapt›¤› konferansa
konuﬂmac› olarak, K.T.Ü. Rize ‹lahiyat Fakültesi Ö¤re-

Nazilli
Nazilli Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬂubesi taraf›ndan ortaklaﬂa olarak Türk tasavvuf
musikisi konseri düzenlendi.
Emekli müzik ö¤retmeni
Lütfi Selek yönetimindeki
Nazilli Müftülü¤ü Türk Tasavvuf Musikisi Toplulu¤u
dinleyicilere Hoﬂ Sadâ konserleri sundu.
Ahﬂem ﬁensan Kültür
Merkezi ve Belediye Tiyatro
Salonu’nda gerçekleﬂtirilen
Hoﬂ Sadâ konserlerinde 2
bölümden oluﬂan toplam 27
seçkin eser seslendirildi.
Konsere nazilli üst düzey
bürokratlar›, iﬂ adamlar›, sivil toplum örgütleriyle, Ay-

d›n il müftüsü, ilçe müftüleri ve kalabal›k bir topluluk
kat›ld›.
Korosunun tamam›n›n
cami görevlilerinden oluﬂmas› sebebiyle Türkiye’de
bir ilki temsil eden Nazilli
Müftülü¤ü Türk Tasavvuf
Musikisi Toplulu¤u, verdi¤i
konserlerini Hoﬂ Sadâ konserleri ad› alt›nda gelenekselleﬂtirmiﬂ bulunuyor.
Kutlu Do¤um Haftas›
münesebetiyle “Keﬂke Demeden” konulu bir piyes
düzenleyen Nazilli Müftülü¤ü ve Vafk›m›z ﬂubesi, sergilenen oyunla dünya ve
ahiret dengesinin kurulmas› yönünde önemli mesajlar
sundu.

Mut
Mut Müftülü¤ü ve Vakf›m›z
ﬁubesi iﬂbirli¤i ile Kutlu Do¤um Haftas› münasebetiyle; aç›ﬂ konuﬂmas›n› Mut
Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hayri Eray’›n yapt›¤› “Peygamberimizde ‹nsan ve Çocuk Sevgisi” konulu bir panel düzenlendi. Panele konuﬂmac› olarak Cumhuriyet
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ö¤retim üyelerinden Doç.
Dr. Abdullah Kahraman,
Doç. Dr. Cemal A¤›rman ve
Doç. Dr. Ali Akp›nar kat›ld›.
Peygamber Efendimizin aile

tim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ahmet Koç kat›ld›. Konferansa
Kaymakam Mehmet Y›ld›z,
Beﬂköy Belediye Baﬂkan›
Dursun Karaman, Milli E¤itim Müdürü Cevat Balc›, daire amirleri ve kalabal›k bir
topluluk iﬂtirak etti.
Ayr›ca hafta dolay›s›yla;
din görevlileri aras›nda Hadis-i ﬁerif yar›ﬂmas›, lise ö¤rencileri aras›nda koﬂu yar›ﬂmas›, Kutlu Do¤um Aﬂ›
da¤›t›m› ve bayanlara yönelik konferanslar düzenlendi.

reisli¤i ile toplumda insanlara ve çocuklara verdi¤i de¤erin dile getirildi¤i panelin
sonunda ‹lçe Kaymakam›
Harun Kaya taraf›ndan da
bir de¤erlendirme konuﬂmas› yap›ld›.
‹lçe Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬂubesi taraf›ndan hafta
münasebetiyle;
Kur’an
kurslar› aras› bilgi yar›ﬂmas›, fakir ö¤renci ve vatandaﬂlar›m›za ücretsiz muayene sa¤lanmas›, yemek verilmesi, ilkö¤retim okullar›
aras›nda kompozisyon, lise
ö¤rencileri aras›nda ﬂiir yar›ﬂmas› gibi çeﬂitli etkinlikler
gerçekleﬂtirildi.
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Saruhanl›
Saruhanl› ‹lçe Müftülü¤ü
ve Vakf›m›z ﬁubesi müﬂtereken, hafta münasebetiyle Manisa Müftüsü Ahmet

Durmuﬂ’un konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› “‹slâm’da Sevgi, Sayg› ve Kardeﬂlik” konulu bir konferans düzenledi. Tasavvuf musikisi
konserinin de sunuldu¤u

konferansa önemli ölçüde
iﬂtirak oldu¤u gözlendi.
Saruhanl› ﬂubemiz yine hafta münasebetiyle;
Kutlu Do¤um Aﬂ›, Hadis-i
ﬁerif yar›ﬂmas›, kompozis-

yon yar›ﬂmas›, ﬂiir yar›ﬂmas›, cezaevi, hastane ve
huzurevlerine ziyaret, g›da, k›rtasiye ve giyim yard›m› gibi çeﬂitli etkinlerde
bulundu.

Yahﬂihan

Park›’nda düzenlenen programa Kaymakam N.Kemal
Nazl›, Belediye Baﬂkan› ﬁefik Güneﬂer, ‹lçe Müftüsü
ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Dr. Ahmet
Ak›n, ‹lçe Jandarma Bl.Ko-

mutan› Baﬂçavuﬂ ‹smail Erbay ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.
Kutlama program›n›n
sonunda 1000 kiﬂilik Kutlu
Do¤um Aﬂ› davetlilere ikram
edildi.

Ula
Ula ﬂubemiz de Kutlu Do¤um Haftas›n› düzenledi¤i
bir dizi etkinlikle kutlad›.
Hafta münasebetiyle “‹slâm’da Kardeﬂlik, Sevgi,
Sayg› ve Hoﬂgörü” konulu
bir konferans düzenleyen
Ula ﬂubemiz, ilkö¤retim ve
lise ö¤rencileri için 50 kg
l›k lokma yapt›rarak da¤›tt›. Ayr›ca Hafta içerisinde
cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumlar ziyaret
edilerek sohbetlerde bulunuldu.

Yahﬂihan ﬂubemiz Kutlu
Do¤um Haftas› münasebetiyle yo¤un kat›l›m›n gerçekleﬂti¤i bir program düzenledi. Yahﬂihan Belediye

Yata¤an
Kutlu Do¤um Haftas›
Yata¤an Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬂubesi taraf›ndan coﬂkulu bir törenle
kutland›.
Hafta münasebetiyle
“Hz. Peygamberde ‹nsan
ve Çocuk Sevgisi” konulu
bir konferans düzenlendi.
Aç›ﬂ konuﬂmas›n› ‹lçe
Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube
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Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Himmet Metin’in yapt›¤›
konferansa konuﬂmac›
olarak Doç. Dr. Veli Öztürk kat›ld›.
Kalabal›k bir toplulu¤un kat›ld›¤› konferansa
Yata¤an Kaymakam› Erol
Özkan ve Belediye Baﬂkan› H. Haﬂmet Iﬂ›k da iﬂtirak etti.

arih bir milletin hem ilmihâli hem de istikbalidir. Ana
karakteri süreklilik ve de¤iﬂim olan
böyle bir olgu için herhangi bir baﬂlang›çtan veya kesintiden söz edilemez; çünkü o, bir bütünler manzumesidir.
Tarihe sadece de¤iﬂim cephesinden bakarsak yabanc›laﬂma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ oluruz.
Ayn› ﬂekilde süreklilik cephesini öne
ç›kar›rsak yenilenmenin ve geliﬂmenin önünü t›kam›ﬂ oluruz. Bu sebeple tarihi, her iki cepheden birlikte okumak gerekir. Böyle bir okuma
bize, hayata dair de¤er yarg›lar› kazand›r›r. Bununla yaﬂad›¤›m›z zaman› anlamaya ve hayat›m›z› ﬂekillendirmeye çal›ﬂ›r›z. Böylece yeni bir
de¤iﬂimin ve süreklili¤in zeminini
haz›rlar, istikbale aç›lma imkân› buluruz.
Tarih ilmiyle iﬂtigal edenler, yapt›klar› iﬂin kuram ve yöntemini bugünün bak›ﬂ aç›s›yla ﬂekillendirirler.
Onlar, istikbal için kendilerinin ve
yapt›klar› iﬂin tarihî bir malzeme
olaca¤›n›n ﬂuurundad›rlar. Tarihe
ideolojik perspektiften bakanlar onu
bütünüyle kavrayamazlar. Çünkü
tarih, hayat gibi canl› ve karmaﬂ›k
bir olgudur. Duygular, düﬂünceler,
arzular, ihtiyaçlar hep iç içe ve birbirine ba¤l›d›r. Yine tarihe dinlerin
terminolojisiyle yaklaﬂanlar da bu
karmaﬂ›kl›¤› yeterince kavrayamazlar. Çünkü inanç kriterleri kabul ve

T

ret üzerine kuruludur. Oysa tarih,
kabul ve ret yaklaﬂ›m›yla anlaﬂ›lamaz. Onun bütünlü¤ünü parçalad›¤›n›z zaman, elinizdeki parçalar de¤erini büyük ölçüde kaybeder.
Tarih için do¤rular ve yanl›ﬂlar
yoktur. Sebepler, olaylar ve sonuçlar vard›r. Bunlar, öncesiyle ve sonras›yla hep birbirine ba¤l›d›rlar. ‹çlerinden birini çekerek gerçe¤i göremezsiniz. Sebepleri anlamaya, olaylar› bilmeye ve sonuçlar› de¤erlendirmeye mecbursunuz. Bütün bunlar› bir tek yöntemle baﬂarmak da
mümkün de¤ildir. Anlamak, bilmek
ve de¤erlendirmek için ayr› ayr›,
ama birbiriyle ba¤lant›l› yöntemler
kullanmak durumundas›n›z. Tarih,
millet ﬂuurunun hayat buldu¤u en
sahih aland›r. Millet olma ﬂuuru ise
dil ﬂuuruyla ortaya ç›kar. Ait oldu¤u
bütün içinde kendini anlama ve ifade etme, sonra da istikbale aç›lma
gayreti, tarihin bize sa¤lad›¤› bir
imkând›r.
Tarih, sosyal bilimlerin bir kolu
oldu¤u ve yazana/okuyana göre
farkl› alg›land›¤› için gerçeklik taraf›
tart›ﬂmal› kabul edilir. Çünkü tarihin sundu¤u bilgi, tecrübeye dayal›
öznel bir bilgidir. Di¤er taraftan o,
yaﬂanm›ﬂ bir gerçektir. O hâlde tarihin gerçekli¤i nesnel ve pozitif de¤erlerle s›n›rland›r›labilecek türden
bir olay de¤ildir. Onun gerçekli¤i,
de¤iﬂkenlik ve süreklilik karakterinde aranmal›d›r. Esas›nda yaﬂanm›ﬂ
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bir hayat› sonradan okumaya ve anlamaya çal›ﬂmak da yeni bir hayat
kurma giriﬂiminden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. ‹ﬂte tarihî birikimleri de¤erlendirmenin önemi burada ortaya ç›kmaktad›r.
***
Osmanl› Devleti, Tanzimat döneminde içinde bulunmuﬂ oldu¤u askerî, ekonomik ve siyasî ﬂartlar
sebebiyle bat›yla, bat›n›n dünya görüﬂüyle ve de¤erler sistemiyle ciddî
bir ﬂekilde yüzleﬂir; böylece bat›y›
yeniden tan›ma ve kendi durumunu
anlama sürecine girer.
Bu dönemde Osmanl›dan bat›ya, bat›dan ‹slâm’a medeniyetler
çat›ﬂmas› ekseninde geliﬂtirilen
eleﬂtiriler ve yorumlar, ilmî ve fikrî
birçok eserin ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Bugünden bak›ld›¤›nda, o dönemde kaleme al›nan eserlerin üslûp ve muhteva aç›s›ndan belli bir
seviyeyi temsil ettikleri ve hâlâ k›ymetlerini koruduklar› görülecektir.
Taraflarca hemen her konu ele al›nm›ﬂ, birbirini etkileyen ve birbirinin
ufkunu açan çal›ﬂmalar ortaya konulmuﬂtur. Ayn› ﬂekilde Cumhuriyetin ilk çeyrek yüzy›l›nda yeni bir
dünya görüﬂünün tesisi amac›yla
Türk dilinin, tarihinin ve kültürünün
özgünlü¤ü, yeni kurumlar, kalk›nma düﬂüncesi, ça¤daﬂlaﬂma gibi
alanlarda ilmin ve fikrin ürünü birçok çal›ﬂman›n yap›ld›¤› bilinmektedir. Türk ilim, düﬂünce ve irfan hayat›n›n vazgeçilmez temel taﬂlar›ndan olan bu verimlerin günümüze
aktar›lmas›, de¤erlendirilmesi ve
üzerlerinde tart›ﬂ›lmas›, müelliflerinin genç nesillere tan›t›lmas› ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan stratejik
bir önem taﬂ›maktad›r.
Türkiye, ‹slâm dünyas›nda bat›yla do¤rudan yüzleﬂebilecek donan›ma sahip tek ülkedir. ‹slâm dünyas›
siyasal, ekonomik ve kültürel birçok
sebeple XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s› ile
XX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda bat›yla bir
ﬂekilde karﬂ› karﬂ›ya geldi. Bat›, bu
dünyaya vadettiklerinin karﬂ›l›¤›nda
onlar›n özgürlüklerine ipotek koydu.
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Bu durum müslüman toplumlar›n
ciddî tepkilerine yol açt›. Dinî hareketler kendilerine böyle bir zeminden ç›k›ﬂ yolu arad›lar. M›s›r, Cezayir, Suriye, Irak, ‹ran, Pakistan, Afganistan, Hindistan gibi ülkelerde
bat›ya karﬂ› duyulan tepki, k›sa zamanda dinî ihya ve direniﬂ hareketlerine dönüﬂtü.
‹kinci Dünya Savaﬂ›ndan sonra
‹slâm ülkelerinin büyük bir ço¤unlu¤u siyasal ba¤›ms›zl›klar›na kavuﬂtu. Ama bu defa so¤uk savaﬂ dönemi baﬂlad› ve siyasal ba¤›ms›zl›¤›na
kavuﬂan her ‹slâm ülkesi, ekonomik
yönden bat›n›n sömürgesi hâline
geldi. Bu sebeple ‹slâm ülkelerinde
yönetici kesimle halk aras›nda gitgide büyüyen bir uçurum oluﬂtu. Yönetici kadrolar, kitleleri elde tutabilmek için bask›lar›n› yo¤unlaﬂt›r›rken halk da direniﬂ gücünü art›rd›.
Bu ba¤lamda Türkiye, hiçbir zaman
bat›n›n bir sömürgesi olmad›. ‹stiklâl Savaﬂ›n› kendi imkânlar›yla ve
bat›ya ra¤men kazan›p demokrasiye geçti. Ekonomik alanda büyük
sorunlar› olsa da yine kendi ayaklar›
üzerinde durmas›n› bildi. Bir taraftan tarihî süreklili¤e sahip bir misyonu ve devlet anlay›ﬂ›n›, di¤er taraftan da ça¤a uygun bir de¤iﬂimi
ve bunun gereklerini yerine getirmeyi baﬂard›.
‹slâm dünyas› hiçbir zaman Türkiye’nin yaﬂad›¤›n› yaﬂamad›, belki
baﬂka ﬂeyler yaﬂad›. Onlar, tarihî süreklilik aç›s›ndan ciddî bir devlet
tecrübesine sahip olmad›klar›ndan
h›zl› bir ﬂekilde sömürgeleﬂtirildiler.
Bat›yla do¤rudan yüzleﬂemedikleri
için de de¤iﬂim olgusunu zaman›nda göremediler ve ça¤daﬂ dünyan›n
gerisinde kald›lar. Durum bu olunca
kitleler, ister istemez tepki ideolojileri üretmeye baﬂlad›. ‹ﬂte dinî ihya
ve direniﬂ hareketleri böyle bir sürecin eseri olarak ortaya ç›kt›.
Türkiye 1960’l› y›llardan sonra
‹slâm ülkeleriyle iliﬂkilerini yeniden
geliﬂtirme dönemine girdi. Devletler aras› iliﬂkiler, toplumlar›n kültürel olarak birbirlerini etkilemele-

rini sa¤lad›. Meselâ ‹slâm ülkelerindeki dinî ihya hareketlerinin temel eserleri h›zl› bir ﬂekilde bu y›llarda Türkçe’ye tercüme edildi. Bir
taraftan bat›dan, di¤er taraftan ‹slâm ülkelerinden yap›lan tercümeler, yeni nesil Türk okuyucusuna
Türkiye’nin farkl›l›¤›n› ve birikimlerini unutturdu. Bat›, tarihî süreklili¤imizi tehdit eden bir de¤iﬂim
öneriyordu. ‹slâm ülkeleri ise ça¤daﬂ dünyaya karﬂ› geleneksel bir
direniﬂ ve tepki içindeydi. Bu iki
telkin aras›nda kalm›ﬂ Türkiye’ye
nas›l bir rol biçilmeliydi?
Türkiye bugün, hâlâ bu konuda
bir ikilem içindedir. Bir taraftan tarihî süreklilik anlay›ﬂ›n›, di¤er taraftan de¤iﬂim arzusunu sa¤lam bir
zemine oturtmuﬂ say›lmaz. Toplumlar›n do¤ru tecrübelerden mahrum kalmas› onlar›, yanl›ﬂ tecrübelerin kuca¤›na iter. Çünkü toplumsal hayat, herhangi bir kesinti veya
boﬂluk kabul etmez bir süreçtir. Y›llard›r Avrupa Birli¤ine girme çabas›
içinde olan Türkiye’nin beklentileri
bir gün gerçekleﬂirse acaba dinî, tarihî ve kültürel alanlarda ne gibi sorunlar yaﬂayaca¤› ve bunlara karﬂ›
hangi önlemlerin al›nmas› gerekti¤i
üzerinde yeterince kafa yorulmuﬂ
mudur? Ne yaz›k ki Türkiye, bat›daki oluﬂumlara teklif sunan de¤il, bat›dan gelen tekliflere tepki veren bir
konumda olmay› sürdürmektedir.
Oysa Türkiye’nin tarihî ve co¤rafî
konumu, dünyan›n gidiﬂini etkileyebilecek bir güce sahiptir.
Direniﬂ ve tepki ideolojilerinin
tasallutundan kurtulmak ve ça¤daﬂ
dünyada kendimize ait özgün bir
yer edinmek istiyorsak ülkemizin
tarihî birikimlerini, özellikle Tanzimattan Cumhuriyete aray›ﬂlar devri
birikimlerini do¤ru okumak ve iyi
de¤erlendirmek zorunday›z.
Evet, tarih bir milletin hem ilmihâli hem de istikbalidir. ‹stikbali yakalamak için bu ilmihâli de¤iﬂim ve
süreklilik karakteriyle do¤ru okumak her ayd›n›n aslî görevi olmal›d›r.

PROF. DR. AL‹ BARDAKO⁄LU
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI PERSONEL‹ ‹LE
TANIﬁMA TOPLANTISI
Prof. Dr. Ali Bardako¤lu Diyanet
DÜZENLED‹...
iﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet
Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› oldu.
28 May›s 2003 tarihinde Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›na atanan Prof. Dr.
Ali Bardako¤lu, Türkiye Diyanet Vakf› Senedi gere¤i Vakf›n Mütevelli Heyeti Baﬂkan› oldu.
Vak›f personeli ile bir tan›ﬂma
t›plant›s› yapan Ali Bardako¤lu, Vak›f çal›ﬂanlar› ile tek tek tan›ﬂt›.
Yeni görevinden dolay› kutlamada bulanan Vak›f personeline teﬂekkür eden Ali Bardako¤lu persenele
çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diledi.

Prof. Dr. Ali Bardako¤lu, 1952
y›l›nda Kastamonu ili Tosya ilçesinde do¤du. 1970’de ‹stanbul ‹mamHatip Okulu’nu bitirdi. 1974 y›l›nda
‹stanbul Yüksek ‹slâm Enstitüsü’nden, 1975 y›l›nda da ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. Bir süre ö¤retmenlik
ve stajyer hakimlik yapt›ktan sonra,
1977 y›l›nda Kayseri Yüksek ‹slâm
Ensititüsü’nde f›k›h (‹slâm hukuku)
asistan› oldu.
1982 y›l›nda Atatürk Üniversitesi ‹slâmî ‹limler Fakültesi’nde “‹slâm
Hukukunda ‹câre Akdi” adl› doktora
tezini tamamlad› ve Erciyes Üniversitesi ‹lhahiyat Fakültesi’nde ‹slâm
Hukuku Yard›mc› Doçentli¤ine
atand›. 1986 y›l›nda Doçent oldu.
Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde Bölüm Baﬂkanl›¤› ve Dekan
Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu.

‹slâm Hukuku alan›nda; “‹lahiyatç›lar›n Din Söylemi”, “Kur’an ve
Hukuk”, “‹slâm Kültüründe Din ve
Vicdan Özgürlü¤ü”, “‹slâm ve Demokrasi Üzerine”, “Teorik Aç›dan
‹slâm ve Demokrasi: Yasama”
“Türk Aile Hukukunun Tarihsel Geliﬂimi”, “Hukuki ve Sosyal Aç›dan
Boﬂanma”, “‹slâm Aile Hukukunun
Oluﬂumuna Toplumsal ﬁartlar›n Etkisi”, “ ‹slâm Hukuku Araﬂt›rmalar›nda Gelenekçilik”, “Hanefi Mezhebi” gibi baﬂl›klar alt›nda 60’›n üzerinde bilimsel yay›n yapt›.
Çeﬂitli ulusal ve uluslararas›
sempozyumlara tebli¤le veya müzakereci olarak kat›ld›. 28 May›s
2003 tarihinde Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› görevine atanan Prof. Dr. Ali
Bardako¤lu ‹ngilizce ve Arapça bilmekte olup, evli ve üç çocuk babas›d›r.

A. Rag›p Akyavaﬂ, ilk tahsilini ﬁam’da Saint-Vincent-de-Paul
Frans›z mektebinde yapm›ﬂ, bilâhare ‹stanbul’da
So¤ukçeﬂme Askerî Rüﬂdiyesine devam etmiﬂ, pederinin
asker olmas› dolay›s›yla tekrar ﬁam’a dönüp ﬁam Askerî
‹dadîsine girmiﬂtir. Daha sonra ‹stanbul’a gelerek Pangalt›
Harbiyesinden mezun olmuﬂ ve 1912 senesinde mülâz›m
rütbesiyle ordu saflar›na kat›lm›ﬂt›r. Balkan, Çanakkale,
Süveyﬂ Kanal› ve Romanya cephelerinde beﬂ defa vurularak,
kan dökerek düﬂmanla gö¤üs gö¤üse çarp›ﬂm›ﬂt›r.
A. Rag›p Akyavaﬂ Osmanl› Devleti’nin son beﬂ Sadrâzam›
Müﬂîr ‹zzet Paﬂa, Tevfik Paﬂa, Ferid Paﬂa, Salih Paﬂa,
Ali R›za Paﬂalar›n yâver olarak maiyetlerinde bulunmuﬂ,
Sadârette vazife gördü¤ü s›rada ‹stanbul Hukuk Fakültesini
bitirmiﬂ ve hâkimlik mesle¤inde yirmi sene hizmet etmiﬂtir.
Ayr›ca Kara Harp Okulu’nda ceza hukuku ve harp tarihi
hocal›¤› yapm›ﬂ ve bu arada bas›na intisap etmiﬂtir.
A. Rag›p Akyavaﬂ’›n baﬂta Halkç›, Zafer, Adalet ve
Son Havadis gazeteleri olmak üzere muhtelif gazete ve
dergilerde neﬂredilen makaleleri ile radyo konuﬂmalar›n›
konular›na göre tasnif ederek bir araya getirdik.
Tarih Meﬂheri Rag›p Akyavaﬂ’›n ömrünün hikâyesidir ve bu
hikâye bir bak›ma tarihimizin üzerine tutulmuﬂ bir ayna
gibidir.
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