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VEFAKÂRLIK VE AHDE VEFA

V

efakârlık ve ahde vefa, İslam ahlakının temel umdeleri olarak kabul
edilmiş, her ikisi de Allah’la ilişkilerimizi tanzim etmeleri cihetiyle
imanla ilişkilendirilmiş, birey-toplum ilişiklerini düzenleyen yönüyle de
hukuki müeyyidelere bağlanmıştır. Her iki haslet de İslam’ın ahlaki erdemler hiyerarşisinde en üst mertebelerde tutulmuştur.
Mümin, her şeyden önce Rabbine karşı hakşinas, kadirbilir ve
vefakârdır. Rabbine karşı vefakâr olan, O’nun kullarına karşı da kadirşinas ve vefakâr davranacaktır. Annemize, babamıza, eşimize, dostumuza
karşı her türlü vefasızlığımız ve kadirbilmezliğimiz, Rabbimize karşı vefamıza da gölge düşürecektir.
Aynı hususlar ahde vefa için de fazlasıyla söz konusudur. Zira insan
daha varlık sahnesinde vücut bulmadan önce hayatının en büyük ahdini, en büyük sözünü hem de varlık âleminin Rabbine vermiştir. İnsan bir
misakla varlık âlemine gelmiştir. Yüce Allah’ın elest bezminde “Ben sizin
Rabbiniz değil miyim?” hitabına: “Evet (buna) şahidiz.” (A’raf, 172.) diyerek karşılık veren insan, böylece büyük bir emanet ve ağır bir sorumluluk
üstlenmiştir. Bu emanet dağlara tevdi edilmiş, dağlar bu emaneti yüklenmekten kaçınmışlardır. İnsanoğlu bu büyük sözünde durmayıp emanete
ihanet ettiğinde zalûm (çok zalim) ve cehûl (çok cahil) sayılacağını bile
bile büyük bir cesaretle bu emaneti kabul etmiş ve Allah’a söz vermiştir.
(Ahzab, 72.)
İnsanoğlunun verdiği bu söz, sıradan bir söz değildir. Yaratıcısına
verdiği bir ahittir, bir misaktır. Varoluşumuzun nihai anlamı, verdiğimiz
bu ahde sadakatimizde yatmaktadır. Bu aynı zamanda hayatımızın ve yaratılışımızın da gayesidir. Bu söze sadık kalan kişi, hiçbir zaman ahde vefasızlık etmez. Dolayısıyla ahde vefanın gerçek manası, Allah’a verdiğimiz
erdemli ve güvenilir olma sözümüzü hatırlayıp, ne pahasına olursa olsun
bu söze sadakat göstermekle başlar. İnananlar olarak ahlak telakkimiz,
verdiğimiz söze ne derece sadık kaldığımız ile yakından ilgilidir.
Kur’an’da, verilen sözlerin yerine getirilmemesi Allah katında en sevimsiz davranışlardan biri olarak kabul edilmekte, dünyevi beklenti ve çıkar nedeniyle verdiği sözden dönenler, “Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı
yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve
onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” (Al-i İmran,
7.) ayet-i celilesi ile uyarılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de verilen her sözü borç ve emanet olarak telakki etmiş ve şöyle buyurmuştur:
“Emanete riayet etmeyenin (gerçek manada) imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin (hakiki manada) dini yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, III, 134.)
Günlük hayatın akışı içinde yeni konuşmaya başlayan çocuğumuza
verdiğimiz sözden, nikâhta eşlerimize verdiğimiz söze -ki bu, manevi boyutuyla bir misak, hukuki boyutuyla bir akit, ahlak boyutuyla ise bir ahittir- iş anlaşmalarından topyekûn millete verdiğimiz söze varıncaya kadar,
her söz sorumluluktur. Ve verdiğimiz her söze karşı ahde vefamız, aslında Allah’a verdiğimiz söze/misaka sadık kaldığımızın bir göstergesidir.
Vefakârlık ve ahde vefa, aynı zamanda peygamberlerin temel özelliklerinden biridir. Bütün peygamberler hem Allah’a, hem insanlığa, hem
de bütün varlığa son derece vefalı davranan, sözlerinde duran kişilerdir.
Kur’an, yeri geldikçe bize o eşsiz vefa örneklerinin hayatlarından söz eder.
Örneğin Allah’ın dostu ve nebilerin babası Hz. İbrahim, Nemrut’un ateşini
göğüslerken vefasından hiçbir şey kaybetmemiştir. Oğlu İsmail ile beraber
yaşamış oldukları ağır imtihanı Allah’ın ahdine gösterdikleri vefalarıyla başarmışlardır. Kur’an-ı Kerim, Hz. İbrahim’in vefasını “Yoksa, Musa’nın ve
çok vefakâr olan İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?” (Necm, 36-37.) ayetiyle dikkatlerimize sunar.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
Bütün hayatı boyunca vefakârlığı bir erdem
olarak öğreten ve yaşatan Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s.) de, çevresindekilere küçük yaştan itibaren
vefakâr davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük
iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Allah Rasulü, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü
ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakârlığına özel bir vurgu
yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini
sergilemiştir.
Unutulmamalıdır ki verilen sözlerin tutulması, ahde vefa, (Al-i İmran, 76.) antlaşmalara riayet,
birey olarak kurtuluş vesilesi, toplum olarak da
huzur ve barış unsurudur. Tutulmayan söz, yerine
getirilmeyen vaat, şartlarına riayet edilmeyen anlaşma ise, toplumsal çöküşü hızlandıracak, ahirette de bize büyük sorumluluklar yükleyecektir. Söz,
Müslüman’ın onurudur. Söze sadakat, dünyada
onur ve güven, ahirette ise Yüce Allah’ın iltifat ve
rızasını kazanmaktır.
Bir müminin Allah’a verdiği söz ile, peygambere mirasçı olmaya namzet bir alimin, yahut
topluma dini mübini İslam’ı anlatmayı, mihrap,
minber ve kürsü vazifesini deruhte etmeyi üstlenmiş bir insanın sözü aynı değildir. Zira ikincisi,
bildiği bütün hakikatleri gizlemeden, saklamadan
insanlığa anlatmaya ve o bilgi doğrultusunda hayatını tanzim edip yaşamaya söz vermiştir. Mihrap bir emanettir, kürsü bir emanettir, minber bir
emanettir. Ve her biri için hem Rabbimize hem
de bütün topluma verdiğimiz bir söz ve ahd-ü
peymanımız vardır. Yüce Rabbimiz bizleri, hem
kendisine hem de kullarına verdiğimiz sözlere
vefadan ayırmasın.
TDV
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Müdür

S

osyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi,
saygı ve kardeşlik duygularının daha
da geliştiği, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, bireysel ve toplumsal
yaşamdaki bu tür olumlu gelişmelerin,
diğer zaman dilimlerine oranla daha
da yoğunluk kazandığı, sosyal açıdan
da önemli gelişmelerin ve örnek davranışların sergilendiği Ramazan ayının
manevi iklimine girmiş bulunmaktayız.
Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızca
belirlenen tarih boyunca ortak insani
bir değer olarak kabul edilen “Merhamet” ana teması çerçevesinde “Ramazan ve Komşuluk” konusu Ramazan
ayı boşunca ön planda tutularak bu
alanda çalışmalar yürütülecektir.
Bu çerçevede; toplumsal huzuru,
dayanışmayı, barış ve birlikteliği sağlayan her çabayı, toplumun dinî, sosyal ve kültürel gelişmesine yönelik her
faaliyeti önemseyen Türkiye Diyanet
Vakfı, sosyal sorunlar karşısında duyarsız kalmamayı, bunların giderilmesi ve şartların iyileştirilmesi yönünde
çok yönlü ve uzun soluklu bir çaba
göstermeyi insanî ve dinî bir görev
kabul etmiş, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl Ramazan ayında
işlenecek Ramazanda Merhamet ve
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Komşuluk konusunda da Başkanlığımıza her türlü desteği verme noktasında imkânlarını seferber
etmiştir.
Çünkü insanlar, kurum ve kuruluşlar; içinde
yaşadığı topluma, insanlığa, hatta bütün canlılara, bir insanlık borcu olarak merhamet etme mükellefiyetindedir. İnsan, bu yolda merhamet ettiği
nispette yücelir. Hem insani bir görev olarak, hem
de gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekse Vakfımızın bir sorumluluğu gereği Ramazan ayında
merhamet, komşuluk, yardımlaşma gibi duyguları ön plana çıkararak toplumumuza bir dinamizm
kazandırmak bu Ramazanda ana hedefimiz olmuştur.
Zira; komşuluk kültürünün hayata geçmesi,
merhamet duygularının ön plana çıkarılması ülkemiz insanlarının birlik ve beraberlik içinde yaşadığı; herkesin birbirinin hakkına riayet ettiği, fertlerinin en az kendisi kadar başkasını da düşündüğü
bir hayatın inşasında temel yapı taşı olacaktır. Nitekim, milletimize inançlarından ve ecdadından
kalan bu köklü miras, gönül coğrafyamızın kaynaşması ve toplumsal dinamiklerimizin harekete
geçmesi için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.
Değerli dostlar;
İnsanlardaki merhamet duygularını harekete
geçirerek, milletçe “tok” yatabilmek için aç komşularımızın olup olmadığını tespit edip, komşuluk
ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini özetleyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in “Komşusu açken tok
yatan bizden değildir.” Hadis-i Şerifi ışığında bir
seferberlik başlatmamız gerekmektedir. Ancak açlığı sadece yeme içme noktasında değil; merhamet,
sevgi, şefkat, paylaşma vb. erdemler noktasında da
ele alarak bir bütün olarak değerlendirmemiz daha
anlamlı olacaktır.
İnanıyoruz ki; “Merhamet - Ramazan ve Komşuluk” konusunun ön plana alınması; rahmet, bereket ve fazilet ayı olan Ramazan ayında, “Unutulanlar” ın da hatırlanması neticesini doğuracaktır.
Nitekim toplum, komşuluk kültürü, paylaşma, yardımlaşma, merhamet duygusunu tatmanın hazzı
ve onurunu yaşayacaktır.
Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden kutlar, bu mübarek ayın, ülkemize, İslam âlemine ve insanlığa
hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Allah’tan
niyaz ederim.
TDV

www.diyanetvakfi.org.tr

D

iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 1989 yılından bu yana her yıl Peygamberimizin doğum yıldönümünü “Kutlu
Doğum Haftası” adı altında çeşitli
etkinliklerle kutlamayı bir gelenek haline getirmiştir. Bu amaçla
yurt içinde ve yurt dışında her yıl
düzenlenen binlerce etkinlikte Hz.
Peygamberin getirdiği, insanların
mutluluğuna yönelik evrensel mesajı, bilimin ışığında tüm yönleriyle anlatılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen Kutlu Doğum Haftası kutlamaları, bütün il
ve ilçe şubelerimiz ile müftülükleri-

www.diyanetvakfi.org.tr

mizin iştirakiyle yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle toplumun her katmanına yayılmış durumdadır.
Ülke genelinde yürütülen Kutlu Doğum Haftası
uygulamalarımız, Hz. Peygamber ve O’nun sevgisi
etrafında yeniden birleşme ve kaynaşmaya vesile olduğu kadar, birlikte aynı havayı teneffüs ederek topluca gönlümüzün tazelenmesine, ruhî arınmaya da
vesile olmaktadır.
Bu yılki Kutlu Doğum Haftasının açılış programı
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Açılış programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Devlet Bakanı Faruk Çelik, milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, belediye başkanları, dost
ve kardeş Balkan ülkelerinin Diyanet İşleri Başkanları ve kalabalık bir topluluk iştirak etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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aşbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızca, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen “Hazreti Peygamber ve Merhamet Eğitimi”
konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Peygamber’in
doğumunun sevincinin idrak edildiği Kutlu Doğum
Haftası’nın, ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar
getirmesini diledi.
Müslüman coğrafyasının sıkıntılar içinde olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, “Bu geniş coğrafyada yaşayan her bir
insanın, şu soruyu kendisine çok güçlü ve çok samimi
bir şekilde sormasını, bunun cevabını en samimi şekilde aramasını, araştırmasını gönülden arzu ediyorum:
Nerede yanlış yaptık ve yapıyoruz? Neden bu haldeyiz?
Hangi hata, hangi eksiklik bizim coğrafyamızı, bizim
medeniyetimizi buralara getirdi? Bu coğrafya neden
kanla, gözyaşıyla, acıyla anılan bir coğrafyaya dönüştü?
Neden her köşeden feryat yükseliyor? Neden yakın çevremizde havaya küller savruluyor? Neden çocuklar ölüyor, neden kadınlar umutsuzluk içinde, çaresizlik içinde
kıvranıyor? Yoksulluk neden bu coğrafyanın kaderi haline geliyor? Evet, neden uzunca bir süredir farklı ülkelerde kardeş kardeşi, aynı kıbleye dönenler birbirlerini
katlediyor?” dedi.
Hazreti Peygamber’in âlemlere rahmet olarak dünyamızı şereflendirdiği, insanlığı hakikatin ışığı ile aydınlattığı bir doğuşun yıl dönümünü kutladığımızı
dile getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Evet o,
âlemlere rahmet olarak gönderilmişti. Tüm dünyanın,
tüm insanlığın, o rahmetten, bereketten ve o ışıktan istifade ettiği bir doğum, takdir edersiniz ki sıradan bir
doğum değildir.” dedi.
Varlığa anlam kazandıran, zulmeti, karanlığı aydınlatan, insanlığı rahmet ve merhametiyle kuşatan
bir peygamberin anılmaktan ziyade anlaşılmayı hak
ettiğini vurgulayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kutlu Doğum Haftası’nın, hem Peygamber-i Zi
Şan’ın anlaşılmasına hem de onun bizlere ilettiği İlahi
Mesaj’ın yaşanmasına vesile olacak şekilde idrak edilmesini tüm kalbimle temenni ediyorum” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığına, başkanlığın tüm teşkilatına, her yıl Hazreti Nebi’nin farklı bir vasfını öne
çıkararak, en güzel etkinliklerle, onu, özellikle çocuk
ve gençlere tüm özellikleriyle anlattıkları için teşekkürlerini sunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana temasının
“Hazreti Peygamber ve Merhamet Eğitimi” olarak belirwww.diyanetvakfi.org.tr

lenmesini son derece anlamlı ve isabetli bulduğunu belirterek “Burada, İstiklal şairimiz Mehmet Akif ’in, Hazreti Peygamber’in kutlu doğumunu anlattığı şu dizeleri
ve hissiyatı sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki Akif;
Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lakin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!
Nerden görecekler? Göremezlerdi tabiî.
Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi;
Bir kerre de, ma’mûre-i dünyâ, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Peygamber efendimiz, işte böyle bir dünyaya gözlerini açtı. O dünya, kız çocuklarının diri diri toprağa
gömüldüğü bir dünyaydı. O dünya, kadınların insanlık
dışı muamelelere, istismara maruz kaldığı bir dünyaydı. O dünya, zengini daha da zenginleştiren, yoksulun
yaşam hakkını elinden alan bir dünyaydı. Köleliğin,
imtiyazın, ırkçılığın, ayrımcılığın en sert, en şedid şekilde hüküm sürdüğü bir dünyaya gelmişti Hazreti Peygamber. Rahmet Peygamberi, Âlemlere Rahmet olarak
gönderilen Peygamber, işte böyle bir dünyayı, rahmetin,
merhametin, şefkatin, uhuvvetin, paylaşma ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir dünya haline getirdi. Bedevi, onun gözlerinin içine bakarak medenileşiyordu. En
vahşi insanlar, onun şefkati karşısında uysallaşıyordu.
Cimriler cömertleşiyor, katı yürekler yumuşuyor, husumetler kucaklaşmayla sona eriyordu. Ashabı için,
‘Onlar Yıldızlar Gibidir’ buyurmuştu Resul-i Ekrem...
Evet, kuraklığın dudakları kuruttuğu yeryüzünde, Hazreti Peygamber çöle inmiş nur; onun ehlibeyti, ashabı
ise vahayı, kurtuluşu, teslimiyet yoluyla selameti işaret
eden birer yıldız gibi sahrayı aydınlatıyordu.” dedi.
İnsanın değerleriyle insan, hayatın değeriyle hayat olduğunu vurgulayan Erdoğan, Hazreti
Muhammed’in, yaşanmaya değer bir hayatı yaşadığını
ve örnek bir hayat sunduğunu belirtti.
Başbakan Erdoğan, onun vefatıyla dahi; tüm insanlığı aydınlattığını kaydederek, Necip Fazıl’ın,
“Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber
Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber”
dizelerini hatırlattı.
www.diyanetvakfi.org.tr

“BİZİM RUHUMUZUN
RENGİ MERHAMETTİR”
Doğumuyla âlemin susuzluğunu gideren Hazreti Peygamber’in, vefatıyla da varlığa anlam kattığını ifade
eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Biz, rahmetin, varlıkların bütününü kuşattığı bir dünyanın, bir medeniyetin insanlarıyız. Bizim ruhumuzun rengi merhamettir.
Bizim acılarımızın şifası merhamettir. Bu medeniyet öyle bir medeniyettir ki komşusu aç iken tok yatmayı
elinin tersiyle iter. Bu medeniyet,
sadece yanında, yöresinde değil, yeryüzünün herhangi bir coğrafyasında zulüm varsa, o zulmü ortadan
kaldırmadan gözüne uyku girmeyen
insanların medeniyetidir. Nerede
bir yetim varsa, onun başını okşamadan, ona sahip çıkmadan yüreği
ferahlamayan insanların medeniyetidir. Çünkü çocuklara evcik yapan,
onlarla oynayan bir Peygamber’in
ümmetidir bu medeniyetin insanları.
Biz, işte bu merhamet medeniyetinin
mensuplarıyız. Merhametin olmadığı
yerde insan yoktur, insaf yoktur.”
Bütün yaratılanların, Allah’ın rahmet sıfatı gereği seçkin, merhamete
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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hak sahibi olduğunu dile getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” ve Mevlana’nın “Bu dünyaya ayırmaya,
bölmeye gelmedik. Biz bölüneni birleştirmeye, kırılanı tamir etmeye geldik” sözlerini hatırlattı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bizim coğrafyamızdan Tiranlar, Sezarlar, Firavunlar, Neronlar, kanlı despotlar değil, Mevlanaların, Hacı
Bektaşların, Ahi Evranların, Yunusların izinden yürümüş yöneticiler çıkmıştır. Bizim coğrafyamız kanla,
kılıçla değil, kalemle, mürekkeple şekillenmiş bir coğrafyadır. Şimdi, bu geniş coğrafyada yaşayan her bir
insanın, şu soruyu kendisine çok güçlü ve çok samimi
bir şekilde sormasını, bunun cevabını en samimi şekilde
aramasını, araştırmasını ben gönülden arzu ediyorum:
Nerede yanlış yaptık ve yapıyoruz? Neden bu haldeyiz?
Hangi hata, hangi eksiklik bizim coğrafyamızı, bizim
medeniyetimizi buralara getirdi?”
Bu coğrafyanın tarih boyunca, refahıyla, zenginliğiyle, ilimde, sanatta, mimaride, musikide ortaya koyduğu şaheserlerle anıldığını anlatan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, “kitaplar coğrafyası”, “zengin kütüphaneler coğrafyası” olan bu coğrafyanın aynı zamanda
bilim insanlarının el üstünde tutulduğu, bilim ve sanatın tarihte en büyük değeri ve itibarı gördüğü coğrafya olduğunu belirtti.
Erdoğan, bu coğrafyanın, bu medeniyetin, dünya
bilimine, medeniyetine, kültürüne en büyük ve en hayati katkıları sağlamış bir coğrafya ve medeniyet olduğuna dikkati çekerek “Peki bu coğrafyaya ne oldu da o
kitaplar yakıldı? O zengin kütüphaneler bugün nereye
gitti? Hikmetin peşinde bir ömür vakfeden gönül insanları, o güzel insanlar, güzel atlara binerek nerelere gittiler?
Bu coğrafya neden kanla, gözyaşıyla, acıyla anılan bir
coğrafyaya dönüştü? Neden her köşeden feryat yükseliyor? Neden yakın çevremizde, havaya küller savruluyor?
Neden çocuklar ölüyor, neden kadınlar umutsuzluk içinde, çaresizlik içinde kıvranıyor? Yoksulluk neden bu coğrafyanın kaderi haline geliyor? Ve evet, neden uzunca bir
süredir farklı ülkelerde kardeş kardeşi, aynı kıbleye dönenler birbirlerini katlediyor neden? Bu soruların cevapları, açık söylüyorum, zor cevaplar değildir aslında. Bu
soruların cevapları uzaklarda değildir, kalın kitapların
derinliklerinde, karmaşık kimyasal denklemlerin içinde
değildir kardeşlerim. Bu soruların cevapları başkasında
da değil, bizzat bizdedir, kendimizdedir, nefsimizdedir.
Çok karmaşık analizler yapmaya hiç gerek yok. Bizi biz
yapan değerler terk edildiğinde, işte bu sonuç da kaçınılmaz olacaktır. Eğer yolda insanları rahatsız eden bir taş
var da siz onu oradan almıyorsanız, yolun dışına atmı<8
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yorsanız, orada çürüme başlıyor demektir. Eğer komşunuz aç yatarken
siz tok yatıyorsanız, orada bozulma
başlamış demektir.
Bir yaşlının önüne geçiyorsanız,
bir engelliye yol vermiyorsanız, her
gün trafikte başkalarının hakkına
tecavüz ediyorsanız, orada çözülme
başlamış demektir. Bütün sosyolojik,
siyasi, ekonomik, jeopolitik analiz ve
değerlendirmelerin ötesinde, en önce
kalbimizi, ruhumuzu yoklamak durumundayız. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmek zorundayız.
Bizim neslimiz de dahil olmak üzere,
genç nesiller, çok büyük meselelere,
bölgesel, küresel meselelere günlerimizi, gecelerimizi ayırdık. Sabahlara kadar çay eşliğinde yapılan sohbetlerde
gençler ülkeleri kurtardı, çağları kapattı, çağları açtı, İslam coğrafyasının
her meselesine teorik çözümler üretti ama alt kattaki komşu yatağa aç
girmişse, üst kattaki komşunun oğlu,
okula gitmek için yol parası bulamıyorsa, tüm o teorik tartışmaların bir
karşılığı olabilir mi?” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
merhametin, esirgemenin ve bağışlamanın her şeyin başı ve medeniyetin tartışmasız şekilde özü olduğunu söyledi.
Fahr-i Kâinat olan Hazreti
Muhammed’in hayatını mesaj, mesajını da hayatı haline getiren duruşunun, merhametle yoğrulmuş olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan
“Dünyamızın ve insanlığın bugün
muhtaç olduğu iklim, merhamet iklimidir. Bütün insanlığın buz çölüne
doğru yol aldığı bir dünyanın istikametini tersine çevirebilecek; katılıkları yumuşatacak, kalplerin buzlarını
da ısıtacak yegane değer ve erdem
merhamettir. Bunun en güzelini de
Hazreti Peygamber’in hayatında ve
mesajında görüyoruz. Bir gün yolda gidiyor, bir köpek ölüsü, kokuyor
tabii, birileri orada tiksinti ortaya
koyuyor ama sevgililer sevgilisi Peywww.diyanetvakfi.org.tr

gamberimiz köpeğin dişlerine bakıyor,
‘Ah dişleri ne kadar da güzel’ diyor.
Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz.
Hayvana merhameti, sevgiyi bundan
daha güzel ortaya koyabilecek bir
örnek olabilir mi? Bugün, bir merhamet medeniyeti inşasının imkanları
mevcuttur diye düşünüyorum. Hiçbir
güzel şey için asla geç kalmış değiliz.
Yeter ki ruhumuzun bizi götürmek
istediği yere gidelim. Yeter ki merhamet damarlarımız tıkanmış olmasın.
Bu yolda yılmadan, usanmadan, bıkmadan yürüyeceğiz. Her zaman ve
her zeminde, merhamet elimizi ateşin
düştüğü tüm coğrafyalara uzatmaya
devam edeceğiz. Merhamet çadırımızı, zulmün düştüğü her yere kurmaya devam edeceğiz. Bölgemizde yaşanan savaşlar, Irak’ta, Afganistan’da,
Filistin’de, Libya’da, Yemen’de ve dünyanın daha birçok coğrafyasında süren çatışmalar, vahşetler, merhametten nasibini alamamış bir zihniyetin
sebep olduğu feci sonuçlardır. Biz,
merhametin çağrısına kulak tıkayanlardan olamayız. Türkiye olarak, hem
küresel ölçekte hem de yakın coğrafyamızda yüreğimizi ortaya koyarak
yaptığımız çağrılar, esasen hak, adalet çağrısı olduğu kadar, merhamet
çağrısıdır. İşte onun için kan akan
tüm coğrafyalarda insani inisiyatif
alıyoruz. Uluslararası toplumun insani duyarlılığının harekete geçmesi
için çaba gösteriyor, bulunduğumuz
her platformda vicdanlara çağrı yapıyoruz. Özellikle, komşularımız nezdinde, Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da,
kardeşin kardeşi katlettiği ülkelerde,
Sünni olsun, Şii olsun, derisinin rengi, dili, inancı, mezhebi, meşrebi her
ne olursa olsun, gür bir sesle cesaretle
‘merhamet’ diyoruz. Zira bizim yaradanımız rahmandır, rahimdir ve biz
ona sığınıyoruz, çünkü onun bize vaadi var. O diyor ki ‘Benim rahmetim
gazabımı aşacaktır’. Ve bu müjdeyle
beraber bu yolda yürüyoruz ve böyle
yürüyeceğiz.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

“ANNE VE BABALARIMIZA
‘ÖF’ BİLE DEDİRTMEYECEĞİZ”

Anne ve babanın çok önemli olduğuna dikkat çeken
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Her zaman söylüyorum burada da söyleyeceğim. O da şudur, gerçekten
annelerimiz, babalarımız bizim yanımızda yaşlandığı
zaman eğer onları biz bir kenara koyuyorsak, Darülacezelere bırakıyorsak, bu bizim medeniyetimizde, bizim
inancımızda yeri olan bir anlayış değildir. Çünkü biz
onlara ‘Öf ’ bile dedirtmeyeceğiz. Biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız ama biz Darülacezelere, huzurevlerine gittiğimiz zaman ‘Evladım beni ziyaret etmedi’
diyen anneleri, babaları ağlarken çok gördük. Onları
ağlatmayacağız. Onların gözyaşı adeta kan olup akıyor.
Bizim medeniyetimizde bunun yeri yok. Siz insanlık
toprağına sevgi tohumu ekin. O, gün gelir bütün insanlığı besleyen merhamet ağacı oluverir. Biz, toprağa
sevgi tohumları ekiyor, sevgi çınarının daha gür şekilde
coğrafyamızı kuşatması için gece gündüz mücadele veriyoruz.” dedi.
Merhametin, insanları daima bütün varlıkların can
damarına, sevginin, birliğin, barış ve huzurun kalbine
götürdüğünün hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine işaret eden Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, kaybolmaya yüz tutan, örselenen, yıpranan merhamet duygusunu hatırlattığı, gündeme taşıdığı
için Diyanet İşleri Başkanlığına
tekrar teşekkür ederek “Kardeşine
tebessüm etmeyi bile sadaka sayan, hayır yerine koyan bir peygamberin bağlısı olduğumuz için
burada Rabbimize bir kez daha
şükrediyorum,
hamdediyorum.
Yine İstiklal şairimizin şu dizeleriyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum; ‘Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet/
Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret!’ Kutlu Doğum
Haftası’nda, Hazreti Peygamberi,
Resuli Ekrem’i
salat ve selamla yadediyorum; Allah
bizi şefaatine
nail
etsin”
dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı
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utlu Doğum Haftasının hayırlı olması temennisi ile konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu İslam dininin barış dini olduğunu belirterek “Yüce dinimiz İslam barış anlamındadır. İslam dini barış dinidir. Barış, sevgi, dinin sevgili
Peygamberi Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü,
kutlu doğumu nedeniyle hep beraber gönül dostları
olarak buradayız. Böylesine kutlu bir günde bir arada
olmak, huzura ermek demektir. Mutluluğu bulmanın,
huzura ermenin yolu birbirimizi anlamaktan, dayanışma içinde olmaktan, yardımlaşmaktan, kardeşçe
kucaklaşmadan geçer. Bunun için çok önemli ve çok
büyük bir örneğimiz var. O örnek Hazreti Peygamber
Hazreti Muhammed’dir.” dedi.
İslam dininin temel amacının Allah’a ve ahiret inancına dayalı ahlaki bir toplum yaratmak
olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti
Muhammed’in hayatının İslam’ın bu temel mesajını
insanlığa ulaştırmak üzere kurulu olduğunu dile getirerek “Sevgili peygamberimiz en büyük zulüm olan
şirki yıkmıştır. Dünya tarihinin en büyük inkılabını
gerçekleştirmiştir. Allah’la kul arasına giren tüm batıl
inançları bertaraf etmiştir. İslam yalnızca Allah’a tapan, yalnız Allah’tan dileyen yüce bir inanışı getirmiştir. İslam tevhidi, yani tek ilahlı inancı yerleştirmiştir. Diğer bir değimle İslam kula kulluğu kaldırmıştır.
Onun yaşamına ait bazı kesitleri sunduğumuzda orada arka planda gizli olan hikmeti ve yüksek düzeyli
mesajları görürken, bir yandan da onun sözlerinde ve
davranışlarında bizleri kuşatan engin bir ruh halinin
varlığına tanık oluruz. Bu bakış açısı aynı zamanda
bizlere yüce Kur’an’ın Peygamberimizle bütünleşen
mesajını daha iyi kavrama imkanı sunmaktadır. Hazreti Muhammed çocukluk yıllarından itibaren taşkın
olmayan, kontrollü ve sakin bir ruh haline sahipti.
Mekke’de kendi emsalleri her türlü taşkın davranışlar
sergilerken onun sakin ve olayları dışarıdan izleyen
birisi olduğu görülmektedir.” dedi.
Peygamber Efendimizin en zor anlarda dahi metaneti kaybetmeyecek kadar güçlü bir kişiliğin sahibi
olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, baskının ve zulmün
en şiddetli anlarında dahi onu yapanlara merhamet
duyabilecek kadar engin bir bağışlama yetisine sahip
olduğunu dile getirerek “Onun bu mükemmel ahlakını
Profesör Abdulrahman şu cümlelerle anlatır. Eğer saf,
ahlaki durumları çizebilecek bir ressam olsaydı çizilecek
bu son derece ilgi çekici ve önemli tablo peygamberin
tablosu olurdu.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Sevgili peygamberimizin hiç
öfkelenmediğini belirten Kılıçdaroğlu “O kendisinden unutamayacağı bir nasihat isteyenlere şunu
söylemiştir. Öfkelenme ve asıl pehlivan öfkesini yenendir buyurmuştur.
Hazreti Muhammed dünyada kimsenin eline geçmeyen muhteşem bir
gücün içerisinde bir kral gibi değil,
sade bir insan gibi yaşamıştır. Dünya hayatına bakışı onun yokluk ve
imkansızlıklarla geçen hayatı içerisinde anlamını bulur. Hazreti Muhammed dünyayı bir misafirhane
olarak gördü ve bir misafir gibi yaşadı. O sade hayatın içerisinde hem
bir öğretmen, hem adil bir hakim,
iyi bir eş, anlayışlı bir baba, sorumlu bir devlet adamı ve çoğunlukla
yoksul Medineli bir vatandaş olarak
yaşadı.” dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Sevgili peygamberimizin insanların dertleriyle
dertlenen, halkın içinde halktan biri gibi yaşayan biri
olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “O söküğünü diker, gariban birisi konuşursa sonuna kadar dinlerdi. Gayet mütevaziydi. Büyüklenmenin ve kibirlenmenin dışındaydı. Kul hakkından
sakındırırdı. Kul hakkı yiyenlerin iflah olmayacağını,
Allah’ın bile kul hakkına karışmayacağını buyururdu.
Haksız kazanç ve servet edinmenin, yalan söylemenin,
emanete ihanet etmenin İslam’la bağdaşmayacağını bilirdi. Sevgili peygamberimizin ahlakı Kur’an’dı. Sevgili
peygamberimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşusuna ihsanda bulun, mümin ol, kendin için
istediğini başkaları içinde iste, Müslüman olursun diye
buyurmuştur.” dedi.
Çağımızda Peygamberimizin ahlakına şiddetle
ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu “Her
türlü şiddet ve terörün kol gezdiği, insan haklarının
karga tulumba yerlerde süründüğü, ayaklarının altına
cennetin verildiği kadınlarımızın, annelerimizin acımasızca şiddet gördüğü, insani ve dini değerlerimizin
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yozlaştığı ve sırf menfaat aracı haline
getirildiği çağımızda sevgili peygamberimizin o güzel ahlakına çok daha fazla ihtiyacımız var. O savaş dışında hiç
kimseye el kaldırmamıştır. Kadınları
ve erkekleri insanlık meyvesinin tam
ve eşit şekilde birer yarısı gibi görmüştür. Ve Hazreti Muhammed en hayırlı
kimselerin eşine saygın davrananlar
olduğunu ifade buyurmuştur. O aynı
zamanda güzel bir eşti. Kızı Fatıma
yanına gelirken ayağa kalkacak kadar
nezaketli, ciğerpare torunları Hazreti
Hasan ve Hazreti Hüseyin’i ellerini ve
dizlerini yere koyarak sırtında gezdirecek kadar şefkatli, namaz kılarken
boynuna bindiklerinde incinmesinler
diye secdeyi uzatacak kadar erdemliydi. Peygamberimiz bir gün Uhut dağını gösterdi. Bu dağ altın olsa ve altınları benim olsa hepsini üç gün içinde
Allah’ın kullarına dağıtırdım diyerek
mal, mülk ve dünyalıkta gözü olmadığını ifade ederek halkın refahını düşünmüştür ve asla servet edinmemiştir.
Allah’ta zenginliğin halka yansıması
için o servet yalnızca zenginler arasında dolaşan o bir devlet olmasın buyurmuştur. Hazreti Muhammed emrolunduğu gibi dost doğru idi. Allah’a inandım de sonrada dost doğru ol buyurdu.
Daha peygamber olmadan önce kendisine güvenilir, itimat edilir anlamında
Muhammed’ül Emin deniliyordu.” dedi.
Peygamberimizin işçi haklarına riayet ettiğini, çevreye önem verdiğini,
hayvanların dahi koruyucu olduğunu
dile getiren Kılıçdaroğlu Veda Hutbesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak
“Hazreti Muhammed’in veda hutbesi
insanlık açısından çok önemlidir. Bu
meşhur hutbede her ferdin temel hak ve
hürriyete sahip olduğu, insanların ademin çocukları olduğu ve evrensel insan
kardeşliğinin terk edildiği, tesis edildiği
ırk, renk ve sınıf üstünlüğü reddedilerek
tüm insanların eşit olduğu vurgulanmıştır. Elbette bu hakların başında dü< 12
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şünce ve inanç özgürlüğü vardır. Allah insanları düşünmeye davet eder.
Düşünmek Allah’ın bahşettiği en temel özelliklerden birisidir. Düşünce
ve inanç özgürlüklerinin önündeki
tüm engeller kaldırılmalıdır. Hazreti Ömer’in ifadesiyle analarının hür
olarak doğurduğu insanlar köleleştirilemez.” dedi.
Hazreti Muhammed’in bir dünya lideri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Güzel dinimizin ve kâinatın
son peygamberi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed’in dünyanın önde gelen liderlerinden olduğundan kimsenin kuşkusu yok.
Çünkü o bir peygamber. Ama onun
peygamberliğini ve İslamiyet’i yayma konusundaki çabası mucize bir
olaydır. Onun liderliğine hayran
olan yalnızca İslam dünyası değil.
Batının da en önde gelen düşünürleri, siyaset adamları, yazarlar
onun liderliğine hayran olmuşlardır.
Örneğin Alman Prensi Bismark şöyle der; ben seninle çağdaş olamadığım için üzgünüm ey Hazreti Muhammed. İnsanlık senin gibi seçkin
bir kudreti bir defa görmüş. Bundan
sonra göremeyecektir. Ben heybetli
huzurunda derin bir saygıyla eğilirim diyor. Ünlü Rus romancı Toys
Toy ise Peygamber Hazreti Muhammed büyük bir islihatçıdır, insanlığa
çok büyük hizmette bulunmuştur.
Bir ümmeti ışığa kavuşturdu. Ona
bu şeref olarak yeter. Onları kan
dökmekten kurtardı, barışa eriştirdi, onlara yükselme yollarını açtı.
Onun gibi büyük bir kişi her türlü
saygıya layıktır diyerek hayranlıklarını dile getirmiştir.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda
Diyanet İşleri Başkanlığını kutladığını ifade ederek, Kutlu Doğum
Haftasının hayırlı olmasını temenni
etti.
www.diyanetvakfi.org.tr
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Faruk ÇELİK
Devlet Bakanı
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utlu Doğum Haftasının sıradan bir doğum günü
ve kutlama merasimi olmadığını vurgulayarak konuşmasını Başlayan Devlet Bakanı Faruk Çelik, “Bugün sevgi, merhamet, şefkat kaynağı Peygamber Efendimizi, bencilleşen, zalimleşen, gaddarlaşan insanlığa
yeniden hatırlatmak için buradayız. Kutlu Doğum, cahiliyenin tüm değersizliklerini İslam’ın pak ve temiz değerlerine dönüştürmenin başlangıcıdır. Kutlu Doğum,
müminin kendini Hz. Muhammed’in ahlakıyla bütünleştirmesi için bir fırsattır. Kutlu Doğum, müminin bireysellikten, egoizmden kurtulması için bir fırsattır. İşte
bunun için Kutlu Doğum etkinlikleri bireysel ve toplumsal değişim ve dönüşümlere katkı sağladığı oranda
anlamlıdır ve anlamı olacaktır” dedi.
Hz. Muhammed’in doğum yılı olan 571 yılının
insanlığın miladı olduğunu belirten Faruk Çelik, “Bu
tarihte, vicdanların nasırlaştığı, kalplerin taşlaştığı,
yüreklerin pas tuttuğu bir anda karanlıkları aydınlığa kavuşturan bir güneş doğdu. Bu güneş, zulme karşı
merhameti, haksızlığa karşı adaleti yeşerten bir güneşti.
Peygamberimizin dünyaya ayak basması, rotasını kaybeden, insanlığını unutan insanlara yüce Allah’ın merhametinin, rahmetinin bir göstergesidir” dedi.
Devlet Bakanı Faruk Çelik, Hz. Muhammed’in isminin ulaştığı coğrafyalarda zalimlerin kılıcının körleştiğini, mazlumların umutlarının yeşermeye başladığını belirterek “Irklar, renkler ve kavimler, peygamberimizin bize getirdiği mesajda buluşarak kardeş olmuştur” dedi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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“İNSANLARIN
MERHAMETİ YENİDEN YAŞAMAYA
HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK
İHTİYACI VAR.”
Hz. Muhammed’in bütün vasıflarının çok güzel olduğunu, onun sahip olduğu özelliklerin her birinin,
kurtuluşu arayan insanlık için adeta bir rehber niteliği taşıdığını ifade eden Faruk Çelik, “Bu yılki Kutlu
Doğum Haftası’nda, dünyanın içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak peygamberimizin o güzel vasıflarından merhamet duygusunu işliyoruz. Çünkü insanların merhameti yeniden hatırlamaya, yaşamaya
ve yaşatmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
Merhamet, yüce Allah’ın yarattığı ve insanların kalbine
işlediği en güzel duygulardan biridir. Merhamet, hayatın anlamıdır, varlığın ilk mayasıdır. Merhamet, var
oluş nedenidir. Her şey merhametle var olmuş, yeryüzü
merhametle nizama kavuşmuştur. Merhameti öldüren
insanlığı öldürmüş olur. Merhametin olmadığı yerde
rahmet olmaz.” dedi.
Şefkatin yeşermediği kalpte şiddetin eksik olmayacağını dile getiren Faruk Çelik “Öyle bir zamanda
yaşıyoruz ki körpecik çocuklar hunharca katlediliyor.
Her geçen gün aile içi şiddetin, kadına karşı şiddetin yeni örnekleriyle karşılaşıyoruz. İnsanların üzerine ölüm yağdırılıyor. İnsanlık bir damla petrolün, bir
damla kandan, bir damla gözyaşından daha değerli
görüldüğü bir imtihandan geçiyor. Bir tarafta açlık çeken milyonlar, bir tarafta israfı marifet sayan yığınlar
var. Maalesef insanlığın içinde bulunduğu bu durum
hiç de iç açıcı değil. Bu karanlık tablonun en önemli
sebebi, merhamet duygusunun vicdanları terk etmesi,
bencillik, hırs, kin ve nefretin kalpleri esir almasıdır.

< 14
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Savaşlar, siyasi çatışmalar, isyanlar,
kavga ve kargaşalar hep uluslararası merhametsizliğin tezahürleridir.”
dedi.
İnsanların birbirine merhamet
göstermesi durumunda bugün
dünyanın çok daha farklı ve yaşanabilir olabileceğini vurgulayan
Çelik, “Küresel barış istiyorsak,
merhametin egemen olmasını istiyorsak, insanlığın artık gaflet uykusundan uyanma, kendisini var
eden değerlerle barışma, kısacası
fabrika ayarlarına dönme vakti gelmiştir ve hatta geçmektedir” dedi.
Çelik, bu nedenle merhametini
kaybeden ve zalimlikte yarışan insanlığı Hz. Muhammed’in en güzel
vasıflarından olan şefkat ve merhamet duygusuyla yeniden buluşturmak gerektiğine işaret ederek,
“Çünkü âlemlere rahmet olarak
gönderilen peygamberimiz, yeryüzünün merhamet timsalidir. Çünkü
o, kan davalarını ayağının altına
alacak kadar, amcasının kalbini
çiğneyen gaddarları affedecek kadar
merhamet dolu bir asalete sahipti”
dedi.
Merhametin, insanın tüm canlılara olan insanlık borcu olduğuna dikkati çeken Faruk Çelik,
merhametin yaradılan her şey için
dünyayı emin bir yer kıldığını belirterek “Yüce Allah’ın merhametine, peygamberimizin şefaatine
mazhar olmak istiyorsak, âlemdeki
tüm varlıkların varlığına saygı göstermeliyiz. Zulme karşı merhameti
galip kılmalıyız. Bu, bizim insanlığa karşı bir borcumuzun gereğidir.
Ne mutlu kalplerini merhamete
teslim edip rahmete kavuşanlara,
ne mutlu peygamberimizin vasıflarıyla vasıflananlara, ne mutlu kıyamet gününde peygamberimizin
sancağı altında duracak olanlara...”
dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

“V

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı
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arlığımızı ve yaradılışımızı merhamet üzerine
kuran, Yüce Yaradan’a hamd olsun” dualarıyla
konuşmasına başlayan Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez dua ve selamlarını şu şekilde ifade
etti:
“Bizleri daha dünyaya gelmeden anne rahminde merhametle donatan, anne rahmine hitaben: ‘Ben
Rahman’ım, o da rahimdir. Ona kendi ismimden bir
isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi
sürdürürüm. Onunla ilişkisini kesenle ben ilişkimi keserim’ buyuran, Yüce Rabbimize hamd olsun. Böylece
biz ademoğlunun arasına sıla-i rahmi, rahmet ilişkilerini yerleştiren, yüreklerimize sevgiyi, saygıyı, sevdayı,
aşkı, erdemi, fazileti, iffeti, hayayı, tevazuu, affetmeyi,
bağışlamayı ve en önemlisi bütün bu erdemlerin kaynağı olan merhameti yerleştiren, rahmetiyle tenezzül
buyurarak bize hitap eden, vahiy gönderen, kitap indiren, bize yolumuzu aydınlatacak rahmet elçilerini,
merhamet timsallerini gönderme lütfunda bulunan,
bizi rahmet dini, merhamet dini, din-i mübin-i İslâm
ile şerefyâb kılan, sonsuz rahmetin, engin merhametin
menbaı, biricik kaynağı, merhametliler merhametlisi,
erhamurrahim’e sonsuz, nihayetsiz hamd ü senalar olsun.
Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’dan Hz.
İsa’ya bütün rahmet elçilerine ve ‘Biz seni ancak
âlemlere rahmet olarak gönderdik’ hitabının büyük muhatabı, Efendiler Efendisine, sevgililer sevgilisine selam
olsun. Çölün bütün şiddetini, öfkesini, bencilliğini, acımasızlığını hayatlarına taşıyan,
İnsanlığı şefkat ve merhametle tanıştıran, ilmek ilmek sevgi ile dokuyarak, gergef gergef şefkat ile örerek
bir rahmet toplumu inşa eden, yüce peygambere selam
olsun.
Birilerine kahretmesi, düşmana lanet okuması istendiğinde ‘Ben rahmet olarak gönderildim, lanet etmek için gönderilmedim’ diyen, Barbarlığın, çapulculuğun hayat tarzı haline geldiği, kabalığın, şiddetin
iletişim dili olarak kabul gördüğü bir topluma ‘Siz
yeryüzündekilere rahmet edin ki, gökyüzündekiler de
size rahmet etsin’ buyuran, Rahmet yüklü adalet peygamberine, hikmet yüklü ahlâk peygamberine selam
olsun.
İnananların sıkıntısını sıkıntısı kabul eden, müminlere rauf ve rahim olan Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed Mustafa (sav)’ya salat ve selam olsun.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Salat ü selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram
ona, onun mutahhar, muazzez ehl-i beytine, ashabına
olsun.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeyrek asır önce
“Hz. Peygamber’i Anmaktan-Anlamaya” şiarıyla başlattığı Kutlu Doğum Haftası geleneğinin milletimizin kalbinde var olan Peygamber sevgisini harekete
geçirdiğini ve bu geleneğin sadece ülkemiz için değil, bütün gönül coğrafyasında, gurbet ellerinde yaşayan bütün vatandaşlarımız arasında bir bilgi ve
irfan ziyafetine, bir kardeşlik şölenine, bir manevi
yenilenme haftasına dönüştüğünü belirten Prof. Dr.
Mehmet Görmez, “Haftanın kutlanmasına vesile olan
bütün büyüklerimizi minnet, rahmet ve şükranla yâd
ediyorum.” dedi.
Muhabbet ile Muhammed’i birleştirmiş, muhabbet
ile Muhammed’i asla birbirinden ayırmayan bir kültürün, bir medeniyetin çocukları olduğumuzu ifade
eden Mehmet Görmez “Pertevniyal Valide Sultan’ın
ifadesiyle ‘Muhammed’den muhabbet oldu hâsıl/
Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl’ Amacımız bu
muhabbeti bilgiye, marifete, tanımaya, tanışmaya, bilmeye, bilişmeye, anlamaya, yaşamaya dönüştürmektir.
Böyle olduğu içindir ki her yıl bizi biz yapan değerlerimizi yeniden inşa eden bir konuyla huzurunuza çıkıyoruz. Bu sene ki konumuz ‘Hz. Peygamber ve Merhamet
Eğitimi’” dedi.
Bu yılki Kutlu Doğum Haftasında neden merhamet eğitimi konusunu seçtiklerini açıklayan Prof.
Dr. Mehmet Görmez “Tarih boyunca ortak insanî
bir değer olarak kabul edilen merhametin, şaşırtıcı
< 16
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bir hızla hayatın her alanından çekilmeye başladığını, insanla en derin anlamına kavuşan bu kıymetli
duygudan boşalan yeri, şiddet, öfke
ve zorbalık gibi insanoğlunun ortak
aklı tarafından asla tasvip edilmeyen olumsuz duyguların doldurduğunu görmek, üzücü olduğu kadar
düşündürücü bir durumdur. Kültür,
inanç, ırk ve coğrafya tanımaksızın bütün dünya halklarını kasıp
kavuran şiddet olgusu, bireyin bizzat kendisine uyguladığı fiziksel ve
duygusal şiddetten başlayarak ikili
ilişkilere sıçramakta, aile ve yakın
çevre diyaloglarına uzanmakta, kurumların ve şehirlerin dokusuna
işlemekte, nihayetinde uluslar arası ilişkiler boyutunda görünür hale
gelmektedir.” dedi.
Yüce Yaradanımızın her kalbin
en derin yerine kendi merhametinden bir merhamet yerleştirdiğini belirten Prof. Dr Mehmet Görmez “Ancak insanoğlunun merhametin kaynağı ile yaşadığı sorunlu
ilişki yüreklerin merhametini almak
için karadeliklerin oluşmasını intac
etti. Bu karadelikler her türlü güzel
duyguyu yutmaya ve yok etmeye
başladı.
www.diyanetvakfi.org.tr

Yüreğin rikkatini yok eden kin,
Kalbin saflığını ortadan kaldıran öfke,
Yürekleri işgal eden intikam,
Kalbin yüceliğini alıp götüren kibir,
Kendi fevkinde hiçbir kudret tanımayan güç tutkusu,
Yığınla servet tüketmekle övünen zaaflarımız,
Her şeyi mübah gören acımasız rekabetler,
Merhametsizlikler üzerine kurulan saadetler,
Yaratıcı’yı yok sayan sorumsuzluk,
Kendisinden başkasını yok sayan bencillik,
Ahiret hayatı yokmuş gibi sanan dünyevileşme,
Bedenin hazzını mutluluk zanneden hedonizm,
Şiddeti ve hiddeti üstünlük zanneden narsizm,
Bütün bunlar her gün insanlığın yüreğinde açılan
karadeliklerdir ve bu karadelikler, yüreklerin merhametini yok ediyor.” dedi.
Toplumları ve uluslararası ilişkileri derinden etkileyen küresel çaplı şiddet olayları bir yana, şiddetin bireylerin günlük hayatlarında da en çok başvurdukları iletişim biçimlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Görmez “Şiddet
giderek normalleşmekte ve hayatımızda kalıcı hale
gelmekte. Son zamanlarda çocuklara ve kadınlara yönelik hunharca işlenen cinayetlerin toplumsal dinamiklerimizle tezat arz edecek şekilde artış göstermesi,
gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinin birinci sayfaya
taşınması sonucunu doğurdu. Toplumlar, bugün şiddetin açtığı yaralara merhem arıyor. İnanıyorum ki;
yüreklerdeki bu hiddet ve şiddet ancak merhamet iksiri ile onarılabilir.” dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Bugün saldırganlığın insan doğasından kaynaklandığını söyleyerek şiddeti normalleştirmek yerine, konuyu toplumsal dinamikler
çerçevesinde ve bütüncül bir bakış
açısıyla anlamaya çalışmak zorunda
olduğumuza dikkat çeken Prof. Dr.
Mehmet Görmez “Toplumda yaşanılan çeşitli şiddet olaylarının temelinde, körelen vicdanların, nasırlaşan
kalplerin ve yitirilen insafın olduğunu görmeden, şiddetin yeterince medenileşememekten kaynaklanan bir
eğitim sorunu olduğunu düşünmek
acaba ne kadar isabetlidir?
Çocuklarımızın duygu ve düşünce dünyalarını besleyen çizgi filmler
ve bilgisayar oyunlarında maalesef
şiddet figürlerine sıklıkla yer verilmektedir. Sanal ortamda dahi olsa,
çocuklar şiddeti kanıksamaya, hatta
şiddete eğilimli hale gelmeye başlamaktadır. Çocuklar, öldürdüğü adam
sayısınca puan, döktüğü kan miktarınca zafer kazanırken, bütün bunların sadece birer oyundan ibaret
olduğunu söylemek ne kadar inandırıcıdır?” dedi.
Şiddetin bizatihi kendisinin bir
zulüm ve merhametsizlik olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet
Görmez Bununla birlikte, şiddetin
zaman zaman meşrulaştırıldığını ve
şiddetin bilinçaltımızda kabul görmesinin sağlandığına dikkat çekerek
“Bu meşrulaştırma bazen felsefi ve
ideolojik bazen de geleneksel şekilde
gerçekleştirilmektedir. Toplu yıkımların ve ölümlerin yaşanmasına neden
olan bir takım savaşların gerisinde
insandaki şiddet eğilimini normalleştiren böylesi mekanik bir anlayış
yatmaktadır. Aslında, saldırganlığın
doğal bir güdü olduğu kanısı, faşizan anlayışların belirli dönemlerde
yaymak istediği, insanı ‘hayvanî içgüdülerle’ tanımlayan indirgemeci
bir yaklaşımdan ibarettir. Özellikle
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

17 >

II. Dünya savaşının sonuçlanmasına
kadar Batı’da bu görüşün, savaşların
felsefi altyapısını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Aslında o kadar
geri gitmeye de gerek yok. Hepimiz
yakın tarihte ortaya atılan ‘Tarihin
Sonu’ ve ‘medeniyetler çatışması’ kehanetleri üzerinden geleceğe yönelik
bir şiddet kurgusu yapıldığını biliyoruz.” dedi.
Modern toplumların, rekabetbaşarı diyalektiği üzerine kurulmuş
toplumlar olduğunu belirten Prof.
Dr. Mehmet Görmez “Ancak ‘rekabet’ ve ‘başarı’nın ne olduğu üzerinde yeterince durulmadığını görüyoruz. Bu iki kavram, giderek gücünü
bireylerin ve toplumların manevi
dünyalarına kadar yansıtabilen hoyrat ve başıboş birer etki merkezine
dönüşmektedir.
Modern çağın rekabet anlayışı,
merhamete hayat hakkı tanımamakta; merhamet, insanın dinamizmini
prangalayan, yeteneklerini ahlakîinsanî bazı kayıtlarla daraltan, üretimi düşüren bir kavram olarak sunulmakta ve rekabet esnasında her
türlü yola başvurmak mübah sayılmaktadır. Oysa tevâzuda, tekebbür
ile elde edilemeyecek bir gücün saklı
olduğu; paylaşımda bencillikle ulaşılamayacak bir mutluluğun olduğu;
merhamette, acımasızlıkta olmayan
bir verimliliğin olabileceği unutulmaktadır. Başarının, zekânın, aklın,
ancak tevazu elbisesi içerisinde güzel
göründüğü hatırlardan çıkabilmektedir.” dedi.
Mutluluğun paylaşılmak için
var olduğunu, “Ötekinin mutluluğu olmayınca benim de mutluluğum
olmayacak” bilgisine sahip olan insanın mutlu olmaya namzet insan
olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet
Görmez “Sadece kendi rahat ve refahlarına odaklanarak, sahip olduklarını paylaşmamak için etraflarına
< 18
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bencillik duvarı örenler, kendilerini yalnızlaştırmaktan
öte bir şey yapmış olmazlar. Bu bencillik duvarı aynı
zamanda bir merhametsizlik duvarıdır. Çünkü kendi
egolarını üstün tutarak, ona ayrıcalıklı bir yer verenler
diğer nefislere değer vermezler, onlara saygı duymazlar.
Kişinin her türlü nimeti sadece kendisi için istemesi ise
Hz. Peygamber’in de ifade ettiği gibi, imanındaki hamlığa işaret eder.” dedi.
Mutluluğunu başkaları ile paylaşabilen, onların
mutlu olması için bir şeyler yapabilen, hayata onların gözüyle bakabilen, onların zor hallerinde kendi
muhtemel zor halini görebilen ve bütün bunları bir
davranış nosyonu haline getiren bireylerin sayısının
arttırılması için derin bir şuur yenilemesine ve köklü
bir anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Doğrusu, merhametsizliğimiz, merhametin kaynağı ile olan ilişkimizde sorun
olduğunu göstermektedir. Çünkü merhamet, merhametin kaynağından koparılarak elde edilebilecek bir
şey değildir. Merhamet eğitimi derken, merhametin
eğitim süreçlerine katılmasını kastediyoruz. ‘Merhamet eğitimi’ derken, bilmediğimiz bir şeyi öğrenmekten bahsetmiyoruz. Ruhumuzun derinliklerinde aşinalığımızı hiçbir zaman yitirmediğimiz, benliğimizin
ana motiflerinden biri olan ve fakat zaman zaman
dünya hayatının tozuyla kiriyle küllenen bir hasletimizi yeniden, daha güçlü bir şekilde ve bir daha
unutmamak üzere hatırlamaktan bahsediyoruz.” diyerek şunları söyledi:
Kendimize merhamet,
Hemcinslerimize merhamet/insana merhamet,
Can taşıyan her varlığa merhamet
Tabiata/çevreye merhamet
Hatta merhametsizlere merhamet
Merhametin kuşatıcılığından bahsederken, buna
merhametsizleri de katmanın gerekliliğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Görmez “Çünkü merhametsizlerin de merhamete ihtiyacı var. Yüzyıllardır geliştirilen bir refleksin neticesi olsa gerek, bizler sadece
katledilene, kandırılana, soyulana, mağdur edilene
merhamet ediyoruz. Katilin, hırsızın, aldatanın şahsında yitirilen ‘insanlık’ değerini unutuyoruz. Aslında
hayatın sona ermesi bakımından ölen insan ile öldürülen insan arasında hiç bir fark yoktur. Her ikisinde
de bir can, bu dünyadan ayrılmaktadır. Fakat öldürmek, bir canın yok olmasından çok daha derin bir anwww.diyanetvakfi.org.tr

lama sahiptir. Çünkü her bir cinayet, maktulün şahsında ‘yok edilen
bir insan’, katilin şahsında ise ‘yok
edilen insanlık” demektir. İşte bundan dolayı ‘bir canı öldüren bütün
insanları öldürmüş gibidir.’” dedi.
Merhamet kavramının modern
zamanların sosyal devlet anlayışına
aykırı bir şey olmadığını, bizim medeniyetimizde bireylerin merhameti
devlete devredemeyeceğini belirten
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Müslüman, merhametli bir toplum şunu
diyemez: ‘İhtiyar anne babalarımıza
bakacak huzurevleri, yoksulları doyuracak aşevleri, hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal sigortalar,
yetimleri koruyacak esirgeme kurumları var. Yoldaki yaralıyı alacak
ambülâns var. Devletin polisi, hakimi var. Bizimse yapılacak işlerimiz
var. Vaktimiz sadece kendi işlerimizi
yapmaya, kendi hayatımızı yaşamaya yetiyor. Evlerimiz dar; paramız
ise ancak bize yetecek kadar. Sonuçta her sorumluluğu yerine getirecek birileri var. Böyle düşünüyoruz
ve birçok sorumluluğumuz yanında
merhamet sorumluluğumuzu da başkalarına devrediyoruz.’

www.diyanetvakfi.org.tr

Devletin, ihtiyacı olan insanlara kol kanat germesi,
onları koruması gayet tabii ki istenilen ve olması gereken bir şeydir. Fakat eğer anne-babalar huzurevlerine
gönderilerek çocuklarından ve torunlarından izole ediliyorsa; yaşlı anne-babalar devletin koruyucu şefkatini görüp, yavrularının şefkatini göremiyorlarsa, orada
merhametsizlik ortadan kalkmış değildir. Ortada bırakılan çocukları yetimhanelerde rehabilite etmek, yaşlı
insanları huzurevlerinde misafir etmek de merhamettir merhamet olmasına… Ancak, bundan daha öte bir
merhamete ihtiyacımız var. Devlet yetimi korur, ancak
yetimin başını okşayamaz. Yetimin başını okşamak
başka bir şeydir. Öyle bir merhamet ki; çocukları yetimhanelere; yaşlıları huzurevlerine muhtaç etmeyecek
bir merhamet…” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmasının sonunda
herkesin kendinden başlayarak, ailesinden, komşularından, çevresinden, ülkesinden ve dünyadaki her
şeyden sorumlu olduğunu unutmaması gerektiğini
belirterek “Çünkü merhamet, ancak sorumluluk duygusuna sahip kişilerde gelişen bir duygudur. Bu nedenle
eğer çocuklarımıza merhamet eğitimi vermek istiyorsak,
onlara yaşlarına uygun sorumluluklar vermeliyiz. Aksi
halde, sorumsuzluğun onları daha mutlu kılacağının
büyük bir yanılgıdan ibaret olduğu çok geçmeden anlaşılacaktır.
Yüreklerimiz merhametle onarılsın, ülkemiz hep
merhametle abad olsun, İslam dünyası ve bütün insanlık rahmetin kaynağı ile buluşsun, Kutlu doğumunuz
mübarek olsun.” dedi.
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K

utlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında
Diyarbakır Atatürk Stadyumu’nda “Kur’an-ı
Kerim ziyafeti” programı düzenlendi. Etkinliğe
katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez, Molla Hüseyin Batevi’nin yazdığı Kürtçe
mevlitten bir bölüm okudu.
Diyarbakır Müftülüğünce stadyumda düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine çok
sayıda kişi katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle tribünlerde yer kalmayınca programı izlemeye gelen
vatandaşlar, stadın saha bölümüne alındı. Diyarbakır Ulu Cami imamı Mehmet Emin Mülayim’in
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Ankara Kocatepe Cami imamı İsmail Coşar da kaside okudu.
Programda vatandaşlara seslenen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez,
Diyarbakır’ın Anadolu’da kapılarını ilk defa
İslam’a açan yer olduğunu söyledi. Diyarbakır’ın
ilk günden bugüne İslam’ın gür sedası olduğunu
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kaydeden Görmez, “Sizi buraya
getiren yüreklerinizdeki Muhammed Mustafa aşkıdır. Bizim şairimiz Fırat ve Dicle’yi şöyle tanıtır.
‘İki nehir var ki aşık nehirlerdir.
Çünkü maşuka doğru akar’ Böyle
olduğu için şair iki nehrin deli deli
akışıyla ilgili olarak, ‘Muhammed
Mustafa’ya ulaşmak için akar’ der”
dedi.
Molla Hüseyin Batevi’nin Kürtçe
yazdığı mevlitten bir bölüm okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez, “Batevi, adeta Süleyman Çelebi ile manevi dünyada
buluşmuştur. Hakkari’nin bir köyünde dünyaya gelmiş ama Süleyman
Çelebi ile yarışırcasına Muhammed
Mustafa’ya aşkını ve sevdasını ifade
ediyor” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz.
Peygamber ve Merhamet Eğitimi”
başlığını seçtiklerini kaydeden
Görmez “Ben size merhameti anlatmaya gelmedim, sizin yüreğinizdeki
engin merhameti paylaşmaya geldim. Bugün dünyada bir merhametsizlik sürüyor. Merhametsizliğin tek
çaresi merhamettir. Peygamber efendimizin ‘Komşusu aç iken tok yatan
bizden değildir’ fermanını unutmamamız gerekiyor. Ancak, artık sizin
komşunuz, evinizin yanındaki değildir. Artık Ankara, İstanbul, İzmir,
Hakkari, Bursa ve Van’daki kardeşiniz de sizin komşunuzdur.” dedi.
Hz.
Muhammed’in
Veda
Hutbesi’nden bir bölüm de aktaran Prof. Dr. Mehmet Görmez,
“Bizi birbirimize bağlayan iman
kardeşliğidir. Aramızdaki ırk, renk
ayrımları, statü farklarını hepsini
ortadan kaldıran bizi kardeş kılan
işte budur. İşte bu kardeşlik bugün
ortaya çıkan bir kardeşlik değildir.
Diyarbakır’ın kapılarını İslam’a açtığı günden beri devam ediyor ve devam edecektir” dedi.
Peygamberimizi herkesin çok
iyi anlaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Görmez
“Sizi buraya getiren peygamber
sevdası daim olsun. Peygamberinizi ne kadar güzel öğrenirseniz,
biz peygamberimizi ne kadar güzel
okursak, bizim kardeşliğimiz o kadar pekişir. Rabbimiz, kardeşliğimizi
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daim eylesin. Ama en önemlisi, kardeşliğimizin hukukuna herkesin riayet etmesini, herkesin kardeşlik hukukuna riayet ederek, komşusu aç
iken tok yatmayı, başkasını unutup,
sadece kendisini düşünmeyi, hiçbirimize nasip etmesin. Diyarbakır ile
İstanbul, Bağdat, Kahire, Buhara,
Semerkant, Mekke, Medine ve Kudüs arasındaki bağı hiçbir zaman
kaybetmesin.” dedi.
Diyarbakır Müftüsü Ali Melek
de Diyarbakır halkının peygamber sevgisinin statlara sığmadığına bir kez daha tanıklık ettiklerini
belirterek, “İşte Diyarbakır ve Diyarbakır insanı budur” dedi. Konuşmaların ardından yurt içi ve
yurt dışından gelen hafızlar Kur’an
tilaveti okudu. Mehmet Demirci
ilahi grubundan sonra Grup Tillo
da Kürtçe, Zazaca ve Arapça ilahi
TDV
söyledi.
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İ

slam’ın temel kavramlarından biri olan
“Rahmet”, dilimizde daha çok “acımak,
esirgemek, şefkat etmek” anlamında kullanılmaktaysa da, aslında sadece “acımak”
demek değildir. Arapçada insanlar için kullanıldığında “yufka yüreklilik, şefkatlilik”
demek olan “rahmet”; “Allah’ın rahmeti”
olarak kullanıldığında, O’nun lütuf ve ihsanı, rızık vermesi anlamına gelmektedir.
Bereketli yağmurlara da gökten O’nun rahmetiyle indiği için “rahmet” denilmiştir.
(Lisanul-arab, XII. 230) Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de: “O, insanlar umutlarını kestikten
sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık
olandır” buyrulmaktadır. (Şûrâ, 42/28)
Yüce Rabbimizin en güzel isimlerinden
olan “Rahman” ve “Rahîm” ile “rahmet”
aynı kökten gelir. Kelimenin kökeni, acıma,
esirgeme, şefkat ve merhamet etme anlamını taşır. Rahman ile rahmet arasındaki ilişki, sadece aynı kelimeden türemesiyle izah
edilemez. Çok esirgeyen ve çok merhamet
eden Rabbimiz, rahmet ve merhametini sadece insanlara değil, hayvanlara da ana rahimleri aracılığıyla verir. En vahşi hayvanla-
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rın dahi yavrularına olan şefkat ve merhameti bunun bir sonucudur. İnsan, hayvan,
bitki, canlı ve cansız her şey ilahi rahmete
muhtaçtır. Diğer bir tabirle Allah Teâlâ bütün bunların her birine rahmetini bol bol
yansıtmaktadır. Ana rahmindeki ceninden
tutun da, emziktekine, beşiktekine, ölüm
döşeğindekine varıncaya kadar herkese, verdiği rızıkla, nimetleriyle, lütuf ve ihsanıyla merhamet etmekte, rahmetiyle muamele
etmektedir. Nitekim Rahmet Elçisi (sav) bu
hususu şu şekilde ifade buyurur:
“Allah’ın yüz rahmeti vardır. Onlardan bir
rahmeti insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. İşte onlar bu sebeple
birbirine şefkat eder; bu sebeple birbirlerine
acırlar. Vahşi bir hayvan, yavrusuna bu sebeple merhamet eder. Allah doksan dokuz
rahmeti ise geriye bırakmıştır. Onlarla kıyamet gününde kullarına rahmet edecektir.”
(Müslim, Tevbe, 19)
“Allah, rahmeti yarattığı gün, onu yüz
rahmet olarak yarattı da kendi yanında doksan dokuz rahmeti tutup alıkoydu, geri kalan
tek bir rahmeti de bütün mahlûkları arasına
verdi. Eğer kâfir, Allah yanında bulunan rahwww.diyanetvakfi.org.tr

“Allah, rahmeti yarattğ gün, onu yüz
rahmet olarak yaratt da kendi yannda
doksan dokuz rahmeti tutup alkoydu, geri
kalan tek bir rahmeti de bütün mahlûklar
arasna verdi. Eğer kâfir, Allah yannda
bulunan
rahmetin
cennetten
metin
hepsinihepsini
bilseydi,bilseydi,
cennetten
ümidini kesmezdi.
ümidini
kesmezdi.
Eğer
mü'min
de
Allah hepsini bilEğer mü’min de Allah yanındaki azabın
yanndaki azabn hepsini bilseydi, cehennem
seydi,emin
cehennem
azabından
emin olamazdı!” (Buhârî,
azabndan
olamazd!”
(Buhârî, Rikâk, 19)
Rikâk,
19) Rahmân ve Rahîm olan
Rahmet,
ve Rahîm
olan
Allah’ın, bilhasAllah’n, Rahmet,
bilhassa Rahmân
bilinçli ve
akll bir
varlk
olan insan
ftratna
yerleştirdiği
birfıtratına yersa bilinçli
ve akıllı
bir varlıkRahmânî
olan insan
duygudur.
Yaratlştan
gelen
ve
bir
çocuğun
leştirdiği Rahmânî bir duygudur. Yaratılıştan gelen
yaş ilerledikçe gelişen/geliştirilebilen “şefkat
ve bir çocuğun yaşı ilerledikçe gelişen/geliştirilebive merhamet” duygusudur.
lenSeyyid
“şefkatŞerif
ve merhamet”
duygusudur.
Cürcânî, rahmeti
“hayra
Seyyid
Şerif
Cürcânî,
ulaşma
ulaşma iradesi” diye tarif ederkenrahmeti
(Ta’rifât,“hayra
s.
tarif ederken
s. 110); büyük
büyük diye
edebiyat
alimi (Ta’rifât,
Câhz ise,
110); iradesi”
rahmetin,
“sevgi
ve
korkudan
oluşan
bir
ahlak
edebiyat alimi Câhız ise, rahmetin, “sevgi ve korve karakter”
(Tehzîbu’l-ahlâk,
kudan olduğunu
oluşan birsöyler.
ahlak ve
karakter” olduğunu söys. 24.) Buradan hareketledir ki “rahmet”,
ler. (Tehzîbu’l-ahlâk, s. 24.) Buradan hareketledir ki
merhamet olunana, iyilik yapma yükümlülüğü
getiren“rahmet”,
kalbi bir merhamet
duygudur. olunana, iyilik yapma yükümlülüğü
getiren
kalbiazap,
bir duygudur.
Rahmetin
zdd,
gazap, hiddet,
şiddet, Rahmetin
eziyet, zıddı,
kötülük,
ve şiddet, eziazap, azgnlk
gazap, hiddet,
acmaszlktr.
yet, kötülük, azgınlık ve acımasızlıktır.
Kur’an’da
birçokdefa defa
geçen
Kur’an’da birçok
geçen “Rahmet”
kelime“Rahmet” kelimesi, farkl ayetlerde değişik
si, farklı ayetlerde değişik anlamlarda kullanılmakanlamlarda
kullanlmaktadr.
Bu
tadır. Bu kullanımlardan
biz sadece
kullanmlardan
biz sadece Allah’n
Hz.Allah’ın Hz.
Peygamber’everdiği
verdiği rahmetle
ayetleri zikredePeygamber’e
rahmetleilgiliilgili
ceğiz:
ayetleri
zikredeceğiz:

ََو َما اَرْ َس ْلنَاكَ اِ ﱠال َر ْح َمةً لِ ْل َعالَ ٖمين
“(Ey
Muhammed!)SeniSeni
“(Ey Muhammed!)
ancakancak
âlemlere rahmet
âlemlere
rahmet
olarak
gönderdik.”
olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107)
(Enbiya, 21/107)

Peygamber Efendimizin “Alemlere rahmet olarak

Peygamber Efendimizin “Alemlere
gönderilişi” müfessirler tarafından iki şekilde yorahmet olarak gönderilişi” müfessirler
rumlanmıştır:
tarafndan
iki şekilde yorumlanmştr:
Buradan inkarcılar
sadece
inananlar kaste1.1.Buradan
inkarclardeğil,
değil,
sadece
inananlardilmiştir.
kastedilmiştir.
Hem iman
hem dehem
etmeyenler
2.2.Hem
imanedenler,
edenler,
de kastedilmiştir.
İnanmayanlara,
topluca helak veya azap
etmeyenler
kastedilmiştir.
İnanmayanlara,
dünyada; inananlara
topluca gönderilmemesi
helak veya azapsebebiyle
gönderilmemesi
sebebiyleisedünyada;
inananlara
ise
dünyada
dünyada ve ahrette rahmet olarak gönderilve ahrette
rahmet
olarak
miştir.
Tercihe
şayan gönderilmiştir.
olan görüş de budur. Allah
Tercihe onunla
şayan olan
görüş
de
budur.
Allahona iman ve
müminlere hidayet
vermiş,
onunla onun
müminlere
ona koymuşgetirdiğihidayet
amellerlevermiş,
onları cennete
iman vetur.
onun
getirdiği
amellerle
onlar
İnkarcılara gelince, peygamberleri yalanlayan
cennete önceki
koymuştur.
İnkarclara gelince,
ümmetlere gönderilen azap onun sayesinpeygamberleri
yalanlayan
önceki
de engellenmiştir. (Kurtubî Tefsiri, IX. 99)
2
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İlgili ayetlerde gerek Hz. Musa’ya
indirilen
Tevrat
için,
gerekse
Hz.
Peygamber’e verilen Kur’an için “Hüden
ve rahmeten” ifadesi kullanılmıştır. (En’am
6/154; Araf, 7/154: 28/43) Yukarıdaki ayet-i
kerimede ise Allah Rasulü’nün, “rahmeten
li’l-âlemîn” olarak gönderildiği ifade edilmiştir. Aslında bu ayette iki açılım söz konusudur: İlki, artık “rahmet olarak gönderilme”
öne çıkmıştır. Ve bu, bünyesinde “hidayet”i
de barındıran bir üst aşamadır denilebilir.
Yani, hidayet daha çok kitabî bir rehberlik
iken, “rahmet” şeklindeki rehberlik, daha
geniş, daha kapsayıcı nebevî bir rehberliktir.
İkincisi ise, bu ayetlerde sözü edilen “hidayet
ve rahmet”, daha çok “inananlar, sakınanlar,
öğüt alanlar için” kaydıyla zikredilmiştir.
Oysa “rahmeten li’l-âlemîn” ayetinde Yüce
Allah, gönderdiği “Son Peygamberi” “alemlere” göndermiştir. Ve artık onun aracılığıyla
Yüce Allah insanlığa son kez acıyarak geçmiş
kavimlerdeki inkarcıların dünya azabını ve
helakini kaldırmıştır. Dolayısıyla bu ayetteki
ifadeden tüm âlemleri kuşatan Rabbânî bir
rahmet anlaşılabilir. Teşbihte hata olmazsa
bu, adeta gerekli yolu yordamı öğrettiği halde, bir türlü yola gelmeyen yavrusuna bir
annenin şefkatle ve merhametle son bir kez
rehberlik yapmasına benzetilebilir.
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Yüce Allah, Hz. Peygamber’i hem fertlerin iç dünyasını aydınlatmak, onları günahlarından arındırmak hem de topluma iyilikten yana olmayı, iyiliği egemen kılmayı öğretmek için görevlendirdi. O bütün bu yönleriyle insanlar için bir rahmetti ve Allah
onu rahmet olarak isimlendirdi. (Enbiyâ,
21/107) İnsanlara rahmete kavuşma yolunu
gösterirken o, rahmetin bizzat kendisiydi.
Bu rahmet, azabı açıkça davet edenleri bile
kuşatmıştı. Ebû Cehil, “Allah’ım, eğer bu
Muhammed ve anlattıkları senin katından
gelen bir hak ve gerçeklik ise gökten başımıza taş yağdır veya bizim başımıza elim
bir azap getir.” demişti de bunun üzerine
şu âyet inmişti: “Sen onların içinde iken Allah, onlara azap edecek değildir. Ve mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap etmez.”
(Enfâl, 8/33; Müslim, Münâfıkîn, 37) Bu
âyette mağfiret dileyenler olarak işaret edilenler, Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde
hâlâ Mekke’de müşrikler arasında bulunan
müminlerdi.
Nitekim müşriklere beddua etmesi istendiğinde, “Ben lânet okuyucu olarak gönderilmedim, rahmet olarak gönderildim!” buyurmuştu. (M6613 Müslim, Birr, 87)
Allah’ın Hz. Peygamber’e verdiği rahmetle ilgili diğer ayetler şunlardır:
www.diyanetvakfi.org.tr

istendiğinde, “Ben
lânet okuyucu
olarak
. (M6613 Müslim,
gönderildim!”
buyurmuştu
gönderilmedim,
rahmet
olarak
Birr,
87)
gönderilmedim,
rahmet
olarak
. (M6613 Müslim,
gönderildim!”
buyurmuştu
gönderildim!” buyurmuştu. (M6613 Müslim,

Allah’n
Birr, 87)
Birr, 87)

Hz. Peygamber’e
rahmetle ilgili diğer ayetler şunlardr:
Allah’n Hz. Peygamber’e
Allah’n Hz. Peygamber’e
 ِكتَابُ اِ ﱠayetler
ْ
rahmetle
ك
ب
ر
ن
ال َر ْح َمdiğer
ك ْال
تَرْ جُوا اَ ْن ي ُْل ٰق
ﱢ
َrahmetle
َ ى اِلَ ْيşunlardr:
َ ةً ِمilgili
ilgili
diğer ayetler
şunlardr:

verdiği

verdiği
verdiği

ََو َما ُك ْنت

الا تَ ُكُك ْنونتَ ﱠَنتَرْظَ ٖجھيُوارًااَ لِ ْ ْل
ك ْالكتَابُ ا ﱠ
ك
ن َكيا ُْل ٰفِق ٖرى
فَو َم
َ َ ال َرر ْحح َممةًةً ِمم ْ ْنن َرربﱢبﱢ
َ َ ينَاِلَلَ ْيْي
ك
َ ِ َ ْ َ ك ْال ِكِتَابُ اِ ِ ﱠال
َِ َو َ َما ُك ْنتَ تَرْ جُوا اَ ْن ي ُْل ٰقى ا
فَ َال تَ ُكون ﱠَن
َظَ ٖھھييررًاًا للِ ْلْل َ َككااففِ ٖرين
ٖ َفَ َال تَ ُكون ﱠَن ظ
ٖ ِ ِ verileceğini
“Sen, bu kitabnَرينsana
ummuyordun.
Ancak
Rabbinden
bir
“Sen, bu kitabın
sanao,verileceğini
ummu“Sen,
bu
kitabn
sana
verileceğini
rahmet
olarak
sana
verildi.
Öyle
ise
yordun.“Sen,
Ancakbuo, kitabn
Rabbinden
birverileceğini
rahmet olasana
ummuyordun.
Ancak
o,
Rabbinden
bir
kâfirlere
sakn
arka
çkma.”
(Kasas,
28/86)
ummuyordun.
Rabbinden
bir
rak sana verildi.Ancak
Öyle iseo,kâfirlere
sakın arka
rahmet
olarak
sana
verildi.
Öyle
rahmet
olarak 28/86)
sana verildi. Öyle ise
ise
çıkma.” (Kasas,
ًاِ ﱠال َر ْح َمة
َ
kâfirlere
َ ُ( اِ ﱠن فَضْ لَهKasas,
ًاsakn
ك َك ٖبير
كانَ َعل ْيçkma.”
َ arka
َ ِم ْن َربﱢك28/86)
(Kasas,
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vekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz
Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmran
3/159)
Uhud Savaşı bağlamında indirilen bu
ayetten açıkça anlaşıldığı üzere, Rahmet
Elçisi’nin etrafındaki dostlarına yumuşak davranması dahi ilahi rahmetin bir
tecellisidir. Yukarıda zikredilen bu ayetler ortaya koymaktadır ki, Allah Rasulü, kelimenin tam anlamıyla bir “Rahmet
Elçisi”dir. O’nun getirdiği de, sunduğu da,
bizzat yaşayarak ortaya koyduğu da
rahmettir. Rahman ve Rahim olan
Allah’ın engin rahmetinden beşeriyete yansımalardır. Ve ne
mutlu bizlere ki, biz O’nun
ümmetinden olarak rahmetinden yararlanmaya çalışan bahtiyar
TDV
insanlardanız.
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müşavere et. Bir kere de karar verip
azmettin mi, artk Allah’a tevekkül et, (ona
www.diyanetvakfi.org.tr
dayanp
güven). Şüphesiz Allah, tevekkül
edenleri sever.” (Âl-i İmran 3/159)
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ürkiye Diyanet Vakfının 19. Olağan Genel Kurul
Toplantısı Kocatepe Camii Konferans salonunda
gerçekleştirildi. Genel Kurul üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı genel kurulda, faaliyet raporu
ittifakla ibra edilirken, Mütevelli Heyeti ve Denetim
kurulu üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.
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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ile başlayan genel kurul toplantısının açış konuşmasını Diyanet
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Görmez yaptı.

www.diyanetvakfi.org.tr

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

T

ürkiye Diyanet Vakfının kurucularına şükran duygularını ve dualarını belirterek konuşmasına başlayan
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Ülkemizin
dinî hayatına, manevi hayatına hizmet
eden bütün büyüklerimizi, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşuna emek veren
bütün hocalarımızı, ebedi hayata irtihal
edenlere Yüce Rabbimden rahmetler diliyorum, berhayat olanlara sıhhati afiyet
içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.”
dedi.
Diyanet teşkilatı personelinde bir
vakıf bilinci oluşturmak gerektiğini be-

www.diyanetvakfi.org.tr

lirten Prof. Dr. Mehmet Görmez “Sadece Diyanet
Vakfı çalışanlarında değil, sadece Diyanet İşleri Başkanlığının merkezinde çalışanlarda değil, 125 bin
personelimizde bir vakıf bilinci oluşturmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı, ne kadar bizim kuruluşumuz ise Türkiye Diyanet Vakfının da o kadar
önemli bir kuruluşumuz olduğunu, Diyanet İşleri
Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının birlikteliğinin, ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve âlemi
İslam için, bütün insanlık için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak belki bu bilincin
bütün personelimizde yaygınlaştırılması yönünde
daha büyük bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
Yeni dönemde Türkiye Diyanet Vakfının yaptığı
ve planladığı faaliyetlere değinen Prof. Dr. Mehmet
Görmez “Yeni dönemde özellikle Türkiye Diyanet
Vakfımızın yaptıkları var, yapmaya karar verdikleri
var, yapamadıkları var. Yaklaşık otuz bir sene sonra
Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir kanuna kavuştu
ve kendi bütün hizmet alanlarını yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Daha önceki büyüklerimizin bize miras bıraktıklarına neler katabileceğimizi, beş altı aydır, bütün arkadaşlarımızla büyük bir aşkla, büyük
bir heyecanla düşünmeye çalışıyoruz, neler katabileceğimiz üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyoruz.” dedi.
Kanun esnasında, kanun çıkarken Türkiye Diyanet Vakfı ile olan birlikteliğinin kanuna girmiş
olmasının son derece önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Görmez “Vakfın gayesini, özellikle yeni katılan arkadaşlar için,
eğer izin verirseniz bir kez daha ıttılaınıza arz etmek istiyorum. Az önceki ifadeden sonra, ‘Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt içinde ve yurt dışında
yürütülecek hizmetlerin süratli ve etkin bir şekilde
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yürütülmesine, İslam Dini’nin gerçek hüviyetiyle araştırılmasına ve tanıtılmasına, toplumun din konusunda
aydınlatılmasına yardımcı ve destek olmak, gereken
yerlerde cami ve Kur’an kursları inşa edip donatmak,
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın desteklenmesine,
yurt içinde ve dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın sağlık, kültür ve dinî eğitim seviyesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Vakfa yapılacak her türlü
ayni ve nakdi bağışların zekât, fitre gibi yardımların
giyecek, gıda, araç gereç gibi ihtiyaç maddelerinin şartlarına uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını
sağlamaktır. Vakıf, gayesini gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalarda, ilgili mevzuat çerçevesinde, Diyanet
İşleri Başkanlığıyla ve gerektiğinde ilgili konularda faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.’
Gerçekten, efradını cami, ağyarını mani, yani üzerinde saatlerce buraya ne ilave etmemiz gerekir diye
düşünecek olursak, -inanın ben de şahsen böyle bir çabayla, gayretle okudum- herhangi bir maddenin ilavesine ihtiyaç duymayacak kadar çok cami, çok şumullü
bir gaye.” dedi.
Bu dönem içerisinde, Türkiye Diyanet Vakfının
öteden beri düşündüğü bir hayalini gerçekleştirdiğini ve 29 Mayıs Üniversitesini kurduğunu ifade eden
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Ben bu noktada, büyük
gayretler gösteren Saygıdeğer Hocamız Tayyar Altıkulaç Hocamıza huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife
addediyorum. Gerçekten, başından itibaren o kendisine
bunu bir sevda edindi ve hepimizin tereddütlerini gidererek bizi ikna etti. Ama şimdi o üniversitede, birkaç
gün önce basında da yer alan bir güzelliği, izin verirseniz, sadece o güzellik için bile, sadece o şube için, o
bölüm için bile böyle bir üniversite kurmaya değer. Ma< 28
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lumunuz, Uluslar Arası İslamî İlimler ve Din Bilimleri Fakültesi adıyla
bir fakültemiz kuruldu.” dedi.
Öteden beri Türkiye’de ve dünyada bir ulumi İslamiye krizinin
bulunduğu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Görmez “Türkiye’de ve İslam
dünyasında İslamî ilimler son iki
asırda toplumun maalesef meselelerini çözmeden, toplumla birlikte,
hayatla birlikte yürümede geciken
alanlar olmuştur. Ancak, Ankara
İlahiyat Fakültesi, sonra Yüksek İslam Enstitüleri, sonra ilahiyat fakülteleri, Erzurum’daki akademi, bu
açığı hızla kapatmaya çalışmıştır.
Fakültelerimiz yerel kaldı diyorum
çünkü bizim ilahiyat fakültelerinde pek çok ilim üretildi ama bu bilgiler evrensel hizmete sunulamadı.
Yani Londra’da, Amerika’da yahut
Lübnan’da Beyrut’ta, Kahire’de kitapçıya girdiğinizde maalesef Türkiye’de
üretilen bilgilerden, kitaplardan tek
tük numuneler görebiliyorsunuz. Bir,
böyle bir eksiğimiz vardı.
İkincisi: İslam dünyasında, bütün
dünyadan öğrenci alan, bütün dünyaya ilim ihraç eden beş merkezimiz
var idi, bunu ben sıkça ifade ediyorum. Bir tanesi Ezher, bin yıllık bir
üniversite, ancak seviye kaybetmeye
başlamıştır. Öbür taraftan, Medine İslam Üniversitesi kurulmuştur
yine bütün dünyaya ulumu İslamiyeyi öğretmek için ama belli bir
mezhebin kalıpları içinde kalmıştır.
Pakistan’da bir Uluslar arası İslami İlimler Üniversitesi kurulmuştur
İslamabad’da, Pakistan ve Afganistan
vasıflı gelişmesine müsaade etmemiştir. Malezya’da kurulan bir uluslar
arası İslam Üniversitesi olmuştur, bir
Enver İbrahim projesidir, bilginin İslamileştirilmesi diye bir proje üzerine
bina edilmiştir ancak maalesef Enver İbrahim hapse atıldıktan sonra,
dünyadan gelen yabancı hocalarını
www.diyanetvakfi.org.tr

sınır dışı ettikten sonra orada da seviye düşmeye başlamıştır. Bunun beşincisi İran’da Kum’dadır, Camiatül
Mustafa’dır. Türkiye’den 500 öğrencisi vardır, dünyadan, İran’ın dışından
45 bin öğrencisi vardır. O da Medine’dekinin benzeri bir mezhep kalıpları içerisinde kalmıştır.
Böyle olduğu için, öteden beri
bütün hocalarımızın, bize ilim öğreten hocalarımızın, hepimizin bir
hülyası var idi, diyorduk ki, aslında
bütün bu üniversitelerin yanında,
bütün dünyaya ve İslam dünyasına
katkı sunacak bir fakültemiz olacak. Türkiye Diyanet Vakfının bu
hayırlı hizmeti kısa sürede inşallah
İstanbul’u tekrar bir ilim merkezine
dönüştürecek, ilahiyat fakülteleriyle kuracağı işbirliğiyle Türkiye’nin
birikimine de katkılar sunacak bir
fakültemiz olacak diye umut ediyorum. Tabii ki İSAM, gerçekten ülkemizin, Diyanet Vakfımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yerde
iftiharla sunduğu bir büyük proje.
Aynı şekilde bu merkeze de vesile
olan, katkıda bulunan, kuran, devam ettiren, emek veren bütün hocalarımıza, ahirete irtihal edenlere
rahmet diliyorum, berhayat olanlara sıhhat, afiyet diliyorum. İnşal-

lah İSAM’ı da bu üniversitemizle ve bu fakültemizle
birlikte çok daha ileri noktalara götürmek için büyük
gayretler içerisinde olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum.” dedi.
Türkiye’nin istikbaline yapılacak en büyük yatırımın üniversitelerin olduğu her yerde Diyanet Vakfımızın bir yurdunun açılması olduğunu belirten
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Gerçekten bu çok önemli. Ankara’da inşallah mayıs ayında temelini atacağımız, iki bloktan oluşan büyük iki yurdumuz olacak. İstanbul’da İSAM’ın yanı başında, inşallah bir de
Ümraniye’de, üniversitenin olduğu yerde yine iki yurt
binamız olacak. Başka yerlerde de var yurtlarımız, 10
yerde yurdumuz var. Bütün rektörlerimiz beni ziyaret
ettiler ve hepsi Diyanet Vakfımızın yurt işine el atmasını istiyorlar. Bizim, ne yapıp yapıp, belki hükûmeti
de zorlayarak, sıkıştırarak, kaynaklar temin ederek,
üniversitelerimizin olduğu her yerde, aynı zamanda
birlikte manevi eğitim de verebileceğimiz yurtlarımızın
olması gerekiyor. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak
istiyorsak, mutlaka yeni üniversitelerin kurulduğu her
yerde bir yurt binamızın olması gerekiyor.” dedi.
Birkaç başlık altında âcil yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Mehmet Görmez, uzun vadeli bir
plan yapmanın gerektiğini belirterek, Türkiye Diyanet Vakfının önceliklerini belirleyeceğimiz, önceliklerini esas alarak uzun vadeli bir plan yapmasının ve
bütçe – plan sisteminin yapılmasının elzem olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmasının sonunda genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İnşası devam eden
Bursa Osmangazi Erkek Öğrenci Yurdumuz
www.diyanetvakfi.org.tr
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DİVAN

A

çış konuşmasını müteakip Divan kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığına Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Başkan Yardımcılığına Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday ve kâtip
üyeliklere Mehmet Sönmezoğlu ile Sinan Cihan seçildi.
Divana gösterilen teveccühe teşekkür ederek genel
kurul toplantısını başlatan Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz “Biz, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki özelliği,

iki kimliği olan bir kurumuz, bir bürokratik tarafımız var, bir de ruhani
tarafımız var. Vakıf da Kurumumuzun Vakfı olduğuna göre, bu güzel
hizmetleri başlatan seleflerimize, hayatta olanlarına uzun ömür dua ve
niyazımızı ve ahirete intikal edenlere
de rahmet diliyorum.” dedi.

FAALİYET RAPORU

F

Süleyman Necati AKÇEŞME
Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdürü
< 30
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aaliyet Raporu Mütevelli Heyeti adına Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme tarafından okundu.
İslam dininin insanların hem dünya hem de ahiret
mutluluğunu hedeflediğini ve insanlardan da bu yolda
gayret sarf etmelerini beklediğini söyleyen Süleyman
Necati Akçeşme “Yani biz insanoğlundan beklenen,
kendimizin ve yakın çevremizden başlayarak bütün
insanlığın mutluluğuna yönelik faaliyet ve hizmetlerdir. Diğer bir ifadeyle halka hizmet, Hakk’a hizmettir.
Bu çağrıya uyan insanlar hep bu yönde gayret göstermiş ve çaba harcamışlardır. Bu çabalar ve yapılan hizmetler sayesinde insanlık mutluluk ve huzura bir adım
daha yaklaşabilmiştir. İnsandaki bu hizmet aşkı onu
daima daha iyiye yöneltmiş, yaptığı her hizmetle doğru
ve güzele yönelme iştiyakı daha da artmış ve insanın
www.diyanetvakfi.org.tr

mutluluğuna yönelik daha şümullü
hizmetler ifa edebilmek için çeşitli formüller ve araçlar geliştirmiştir.
Bu bağlamda, Türk-İslam medeniyetinde Vakıf kurumu ön plana çıkmıştır. Ecdadımız bu yolda önemli
mesafeler katetmiş; hakikaten dost,
düşman herkesin imrendiği vakıflar
tesis etmiş, kurduğu vakıflar eliyle
coğrafyaları vatanlaştırmış, her canlının imdadına yetişmeye çalışmıştır.”
dedi.
Bu çığırın temsilcisi olarak 13
Mart 1975 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfının vücut bulduğunu ve

bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde
olursa olsun, zordaki insanların yanında olmaya gayret eden, dünya ölçeğinde hizmet veren bir kurum
haline geldiğini belirten Akçeşme “Bu da sorumluluklarımızı bir kat daha artırmış, daha çok çalışmamızı,
gelişen ve değişen dünyayı daha yakından takip etmemizi zorunlu kılmıştır. Bilindiği gibi, kurumların kalıcı
olabilmeleri değişimlere ayak uydurmak, çağın gereklerine göre kendilerini yenilemek, kısaca zamanın ruhunu yakalayabilmekle mümkündür. Bu bağlamda, günümüzün şartları artık daha çok bilgi ve düşünce üretilmesini gerekli kılmaktadır.” dedi.
Süleyman Necati Akçeşme bu dönem içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetleri özet olarak başlıklar halinde Genel Kurul üyelerinin bilgisine sundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı
Hizmetlerini Destekleme Çalışmaları

Vakfımızın gayelerinin başında yer alan ve Diyanet
İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinin
süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için imkânlar
ölçüsünde her türlü desteğin sağlanmasına, faaliyet
dönemimizde de Genel Merkez ve şubelerimizce devam edilmiştir.
Bu hizmetleri; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez
hizmetlerini destekleme çalışmaları, eğitim merkezlerini destekleme çalışmaları, müftülük hizmetlerini destekleme çalışmaları, irşad hizmetlerini destekleme çalışmaları, Başkanlığın yurt dışına yönelik hizmetlerini
www.diyanetvakfi.org.tr

destekleme çalışmaları şeklinde başlıklar halinde sunmak mümkündür.
Bu bağlamda, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez hizmetleri, müftülükler
ve Kur’an kursları için ihtiyaç duyulan ve bütçe imkânlarıyla karşılanamayan büro tefrişi, kırtasiye ve
araç-gereç ihtiyaçları ile su, elektrik,
doğalgaz, hizmet araçlarının bakımonarım, sigorta ve akaryakıt giderleri için gerekli katkı sağlanmıştır.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Y

ıllardır Vakfımız eğitim-öğretim hizmetlerine
imkânları ölçüsünde katkıda bulunmayı, eğitim kurumlarımızın altyapı ihtiyaçlarının giderilmesini, gençlerimizin daha iyi şartlarda ve daha verimli bir ortamda
eğitim almalarına imkân sağlamayı kendine amaç edinmiş ve bu alanda başarılı hizmetler yapmıştır. Faaliyet
dönemimizde Vakfımızca kurulan “İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi” ile bu hizmetlerimiz taçlandırılmıştır.
Üniversitemiz, ülkemiz gençlerinin yanı sıra büyük
milletimizin geçmişten devraldığı tarihi mirası ve bu
mirasla ilgili sorumluluklarını dikkate alarak yüklendiği misyon gereği başta Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar olmak üzere, Avrupa ülkeleri ile
dost ve akraba topluluklardan gelecek öğrencilerin de
öğrenim göreceği bir eğitim yuvasıdır.
Kurulduğu günden bu yana cehaleti yenme adına
eğitime önemli oranda destek olan ve yüzbini aşkın
öğrenciye burs veren Vakfımızca, Raporumuzun hazırlandığı tarih itibariyle bu eğitim-öğretim döneminde toplam 14.648 öğrenciye 3.143.275.000 TL eğitim
yardımı/burs ödemesinde bulunulmuştur.
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Yine eğitim öğretim gençliğine,
6’sı kız, 4’ü erkek olmak üzere toplam 10 yükseköğrenim öğrenci yurdu ile desteğini sürdüren Vakfımız,
öğrencilere yuva sıcaklığını sağlamış, başta Orta Asya, Kafkasya ve
Balkanlar olmak üzere yurt dışında
açmış olduğu okullar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller çerçevesinde; İmam-Hatip Liselerinde öğrenim görmek, İlahiyat
Fakültelerinde lisans, yükseklisans
ve doktora eğitimi yaptırmak üzere
çeşitli ülkelerden Türkiye’ye getirilen
öğrenciler ile eğitim-öğretime büyük
destek vermeye devam etmiştir.
Eğitim alanında sunduğumuz
önemli faaliyetlerden birisi de İzmir
Bornova’da faaliyetini sürdüren özel
okulumuzdur.
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Hayri ve Sosyal Hizmetler

B

ilindiği üzere, fakir ve fukaraya
yardımda bulunmak Vakfımızın
kuruluş amacında yer almaktadır.
Dönemimizde de Vakfımızın muhtaç ve zorda kalan vatandaşlara gösterdiği ilgi devam ettirilmiş, Genel
Merkezimizce 2009-2010 yıllarında
yardıma muhtaç aile, şahıs, öğrenci
ve hastalara toplam 257.870,00.- TL
yardım yapılmış, Ramazan ayında
2000 aileye gıda yardım paketi dağıtılmış, Ramazan ayında Kocatepe
Camisinde açılan iftar sofrasında
her gün 2000’nin üzerinde kişiye iftar yemeği verilmiştir.

www.diyanetvakfi.org.tr

Dost ve kardeş ülke Pakistan, 02 Ağustos 2010
tarihinde başlayan, günlerce devam eden, 20 milyon insanın etkilendiği ve 2.000 inin üzerinde insanın hayatını kaybettiği sel felaketine maruz kaldığı
hepinizin malumudur. Sel felaketinden etkilenen
yardıma muhtaç insanların acil temel ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi amacıyla Ramazan ayı içerisinde,
Diyanet İşleri Başkanlığımız ile işbirliği içinde “Pakistan Zekat Dağıtımı Projesi” başlatılmıştır. Hayırsever halkımız bu projeye büyük teveccüh göstermiştir. Her zaman olduğu gibi, bu konuda büyük
duyarlık gösteren ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza da tekrar huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz.
Bu proje ile en az 80.000 afetzede ailenin bir aylık acil temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanmıştır. Hazırlanan yardım paketlerinin dağıtımı için Türk
Kızılay’ı ile Vakfımız arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Yardım paketleri tırlar ile belirli periyotlarda
Türk Kızılayı tarafından Pakistan’a sevkedilmektedir.
Afetzede aileler, Türk Kızılay’ı ve Pakistan Kızılay’ı
tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda tespit edilmekte, tespit edilen her aileye yardımı
sorunsuz alabilmesi için özel kartlar dağıtılmaktadır.
Bu dağıtımlarda Vakfımız görevlileri de bizzat yer
almaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Vekâletle Kurban Kesimi Organizasyonu

Y

urt içinde ve yurt dışında kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı
olmak maksadıyla 1993 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız ile işbirliği içinde yürütülen Vekâlet
Yoluyla Kurban Kesimi Organizasyonuna 2009 ve
2010 yıllarında da titiz bir çalışmayla devam edilmiştir.
2010 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi Organizasyona yurt içinden 12.464, yurt dışından 33.147
olmak üzere toplam 45.611 kişi iştirak etmiştir.
Kurbanlar yurt içinde, ayrıca Afrika, Kafkasya,
Balkanlar ve Orta Asya’da dindaş ve soydaşlarımızın
bulunduğu ülke ve topluluklarda dini usullere göre
kestirilerek muhtaç kişilere dağıtılmıştır. Vakfımız ile
Et-Balık Kurumu arasında yapılan protokol çerçevesinde kestirilen kurbanların etleri de kavurma yapılarak konserve kutular içinde peyder pey yurt içinde
ve dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yurt
dışındaki kurbanların kesimine ve dağıtılmasına Diyanet İşleri Başkanlığımız, Vakfımız, Dışişleri Bakanlığı
ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) yetkilileri nezaret etmişlerdir.

Kadınlara Yönelik Faaliyetler

K

adınlara yönelik faaliyetlerimiz, akademik
temelli çalışmalar ve kadınların sanatsal,
kültürel yeteneklerini geliştirmeye, onlara el
becerileri kazandırmaya, uzun vadede meslek
edindirmeye yönelik eğitsel çalışmalar olarak
iki ana eksende yürütülmektedir. Akademik
temelli çalışmalar, dini, felsefi, sanatsal ve kültürel pek çok alanı kapsamaktadır, bu dönemde haftalık kurslara katılan toplam kursiyer
sayımız 1600 kişidir. Eğitsel çalışmalarımız ise
Halk Eğitimi Merkeziyle işbirliği içerisinde ve
Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı meslek edindirme kursları kapsamında yürütülmektedir.
Kadınlarımıza yönelik faaliyetlerin daha rahat
bir ortamda sunulması amacıyla Vakfımızca
Nisan 2009 yılında Ankara Kızılay semtinde
5 katlı bir bina satın alınarak bu faaliyetlere
tahsis edilmiştir.
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Yurt Dışına Yönelik Faaliyetler

T

ürkiye Diyanet Vakfı, yapmış olduğu hizmetler ve faaliyet sahası itibarıyla bugün sivil toplum kuruluşları içinde mümtaz bir yere sahiptir. Bu faaliyet ve hizmetler içerisinde, Devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler ayrı bir önemi haizdir. Vakfımız
dünya ölçeğinde faaliyet göstermektedir. Vakfa dünyanın en ücra köşesinde bulunan Türk ve Müslüman
ülke ve topluluklardan çeşitli talepler gelmektedir. Vakfımız “İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi”nin açılışını
teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL de konuşmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında; “Türkiye Diyanet Vakfının kurulması; sadece Türkiye’ye
değil, bütün İslâm dünyasına, Türk
dünyasına, Avrasya’ya çok büyük
hizmetleri olan ve bundan sonra
çok büyük hizmetleri olacak önemli
bir kuruluş, önemli bir tohum oldu.”
cümlelerine yer vermiştir.
Bu bizi hem gururlandırmış,
hem de kurum ve millet olarak tarihten gelen sorumluluklarımızın
farkına varmak açısından bir daha

www.diyanetvakfi.org.tr

düşünmemizi gerekli kılmıştır. Adımız ister Vakıf, ister dernek olsun, yurt dışında yapılan her türlü hayır
hizmeti ve faaliyeti, orada yaşayan insanlar tarafından
devletimiz ve milletimizin bir hizmeti, bir armağanı
olarak algılanmaktadır. Bu konuda hayli mesafe alınmasına rağmen yapılacak çok fazla işin olduğunu da
ifade etmek isteriz.
Bu meyanda, Azerbaycan’da 1 İlahiyat Fakültesi
ve 1 İlahiyat Lisesi (Bakü Türk Lisesi), Kırgızistan’da
1 İlahiyat Fakültesi, Bulgaristan’da Sofya Yüksek İslam
Enstitüsü ile Rusçuk, Şumnu ve Mestanlı İlahiyat Liseleri, Romanya’da Kemal Atatürk Ulusal Koleji açılmış olup, bu eğitim kurumlarımızın iaşe, ibate, cari
giderleri, Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin ücretleri vs. bütün masrafları Vakfımızca karşılanmaktadır.
Yine işbirliği protokolü çerçevesinde Kazakistan
Almatı Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
bünyesinde açılan İlahiyat Fakültesinin eğitim-öğretim
ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunulmaktadır.
2010-2011 öğretim yılı itibariyle söz konusu okullarda toplam 1.992 öğrenci öğrenim görmekte, bunlardan 55’i hazırlık sınıfını Türkiye’de okumaktadır.
Bunun yanı sıra; Türkiye’ye getirerek eğitime tabi
tuttuğumuz öğrenciler var. 2010-2011 öğretim yılı
itibariyle öğrenimlerine devam eden ve toplam 67
ülkeden Türkiye’ye getirilen 1359 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 489’u İmam-Hatip Lisesi, 681’i
İlahiyat Fakültelerinde okumakta, 127’si yüksek lisans, 62’si de doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Bu öğrenciler için 2009-2010 öğretim döneminde
5.766.826. USD harcama yapılmıştır.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)

İ

slâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), ilmi araştırmalar
yapmak, özellikle İslâmi ilimler ve şarkiyat alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve tahkik
eserler hazırlamak ve yayımlamak, TDV İslâm Ansiklopedisini yayına hazırlamak için gerekli çalışmaları yürütmek, konferans, seminer ve benzeri ilmi toplantılar
düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacılar yetiştirmek, bu mak-

satla gerekli programları hazırlayıp
uygulamak, dokümantasyon ünitesi
kurmak, yurt içi ve yurt dışından
intikal eden ilmi-dinî konularda
kamuoyunu aydınlatacak görüşler
hazırlamak ve bunları yayımlamak
üzere kurulmuştur.
İSAM’ın en önemli projesi Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi’dir. Muhteva ve bibliyografya açısından oldukça düzeyli
olan ve yaklaşık 1.800 ilim adamının
koordinasyonu ile hazırlanan bu eser,
yurt içi ve yurt dışı ilim çevrelerinin
büyük takdirlerini kazanmıştır. İslam
Ansiklopedisinin 2009 yılında 36 ve
37. ciltleri, 2010 yılında ise 38 ve 39.
ciltleri basılmış olup, 40.cildi basıma
hazır hale getirilmiştir.

İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu
(İLKSAY)

V

akfımız Yayın Kurulu’nun ismi, yürüttüğü hizmete paralel olarak Türkiye Diyanet Vakfı İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu (Kısaca İLKSAY) olarak değiştirilmiştir.
İLKSAY bünyesinde yürütülen ve Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinden 100 kadar akademisyen ile Diyanet İşleri Başkanlığımız personelinden 15 uzmanın fiilen katıldığı Konulu Hadis Projesiyle ilgili çalışmalar 31 Aralık
2010 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
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Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi

1982

yılında; her türlü yayının dizgi ve
baskı işleri ile basılı, sesli, görüntülü dini, ilmi, milli ve kültürel konulardaki
yayınların, yurtiçi ve yurtdışında dağıtım ve satışını yapmak, İslâmi ilimler ve İslâm sanatları
ile ilgili kitaplar telif ve tercüme ettirmek ve yayınlamak, bunun için yayınevi ve şubeler açmak
amacıyla kurulan Yayın Matbaacılık ve Ticaret
İşletmesi, faaliyet döneminde de hizmetlerini artırarak devam ettirmiştir. Bu faaliyet döneminde
(2009-2010) 52 yeni eserin toplam 331.000 adet
ilk baskıları ile 186 eserin 1.821.650 adet tekrar baskıları yapılmıştır. Vakfımız sesli yayınlarına ilave olarak “AMİN” CD’sinin (Çocuk İlahileri) üretimi gerçekleştirilmiş, dağıtım ve pazarlaması sağlanmıştır. Vakfımız yayınları 476’sı
basılı (29’u yabancı), 40’ı sesli, 7’si görüntülü olmak üzere toplam 523’e ulaşmıştır.

29 Mayıs Sağlık Kurumları İşletmesi

İ

şletmemiz bünyesinde Ankara’da ve İstanbul’da
1 hastane ile faaliyet göstermektedir. Hastanelerimiz yüksek teknolojik donanımı, güler yüzlü
personeli, 5 yıldızlı otel konforu ve tüm uzmanlık dallarında hizmet imkanı ile insanlarımıza
sağlık hizmeti sunmakta ve halkımızın teveccühünü kazanmaktadır. “Akademik Yaklaşım, Ekonomik Çözüm” prensibimiz ile hastanelerimiz
referans merkezler haline gelmiştir.

Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi

V

akfımız; yurt ve sosyal tesislerinin, ilgili idari ve mali mevzuat gereğince, bir iktisadi işletme bünyesinde çalıştırılması için 01.10.2007
tarihinde “Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi” kurularak faaliyete
geçirmiştir. Bu işletmemiz halen 10 yüksek öğrenim öğrenci yurdu ile sosyal tesislerimizin işletmesini yürütmektedir.

www.diyanetvakfi.org.tr
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DİLEK VE TEMENNİLER

Mustafa BALIK
Kırşehir İl Müftüsü

V

akfın gelirlerinin artırılması yönünde çalışmalar

Dr. Lütfi DOĞAN
TDV Kurucu Üyesi
Diyanet İşleri Eski Başkanı

T

ürkiye Diyanet Vakfının
kuruluş amacını ve çekilen sıkıntıları dile getirerek
konuşmasına başlayan Dr.
Lütfi Doğan, Vakfın kısa sürede yaptığı hizmetlerle önemli bir boşluğu doldurduğunu
ve önemli faaliyetleri de yüz
akıyla başardığını söyledi.
Vakfın bugün dünyanın
her köşesine hizmetleriyle
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yapılması gerektiğini belirterek konuşmasına başlayan
Mustafa Balık sevgili Peygamberimizin “iki günü müsavi
olan ziyandadır hadisi şerifi
karşısında ne yapmamız gerekir? Vakfımızın potansiyeli var;
onu harekete geçirebilmek için
sadece Vakıf ve taşra konularını görüşmek üzere il müftüleri ile bir toplantı yapılmasını
arzu ediyoruz.” dedi.
İllerde Diyanet evleri açılmasının faydalı olacağını dile
getiren Mustafa Balık, Vakfa
ait sağlık kuruluşlarının da

daha iyi işletilmesi ve hizmette verimliliği artırılması gerektiğine işaret etti.
Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetlerinin başarılı bir şekilde
artarak devam ettirdiğini ifada
eden Mustafa Balık “Ben bu
uğurda çalışan hocalarımızı,
ağabeylerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum ve dilek
ve temennilerde ele alacağımız
konuların hayata geçirilmesi
hâlinde hep birlikte yurtiçinde
ve yurtdışında daha güzel hayri hizmetlere imza atacağımıza
inanıyorum.” dedi.

ulaştığını belirten Dr. Lütfi
Doğan “Bana göre Vakıf hakikaten Kaf Dağı’na kadar çıkmış, dünyanın doğusundan
batısına seslenen, inanmış
kalplerin içine giren bir Diyanet İşleri Teşkilatının vakfı var.
Bu Vakfı iyi kullanmak için bu
büyüklükte bir yeni düşünme
lazım. Bana göre bu teşkilat
üzerine bir daha düşünmek
lazım. Vakfın teşkilatını geliştirmesi için çalışmak lazım.”
dedi.
Vakfın bir plan ve program çerçevesinde çalışmasının elzem olduğunu belirten
Dr. Lütfi Doğan “Fakat bazı
yerde paramız yok, bazı yerde imkanlarımız kısıtlı. Onun
için bir planlama, programlama lazım. Mesela, İstanbul’da
kurduğunuz, İslam Üniversitesi Fakültesi... Biz ne iddia
ediyoruz? Müslümanlar olarak biz bütün ilimlere dostuz.

Biz Vatikan değiliz, başka din
değil, Müslümanız biz. Müslümanlar olarak cebiri biz
bulduk, İbn-i Sina’yı biz yetiştirdik, Farabi’yi biz yetiştirdik,
fizik okuttuk, kimya okuttuk, tıp okuttuk. Sayın Fuat
Bey de bunu ispat etmek için
Frankfurt’ta müze açtı. Benim kişisel düşüncem, İslam
ilmi içinde fizik de var, kimya da var, tıp da var, coğrafya da var. Ama birçok İslam
milletleri bunun dışında kalmış. Şimdi, yeniden yeni üniversite açtığımız zaman fizik
laboratuarı, kimya laboratuarı, cebirci yetiştireceğiz, yeni
bir İslam anlayışı getirmenin
zamanıdır diyorum. Sevgili
dostlarım, İslam Üniversitesi
fıkıh, hadis yanında dünyanın
ilim olarak bildiği bütün ilimleri de okutmalı, hiç olmazsa
adım atacak bir örnek göstermelidir.” dedi.
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Mehmet ÇİÇEK
Diyanet İşleri Eski Başkan Yrd.

K

utlu bir mesleğin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Mehmet Çiçek
“Biz görevimizi yaparken hem
dünyalığımızı hem ahretliğimizi kazanıyoruz. O özellikte
meslekler yok denecek kadar
az. Bir diğer özelliğimiz üç haneli köyde bile kadrolu veya
kadrosuz temsilcisi bulunan,
ülkenin en ücra köşelerine kılcal damarlar mesafesinde ulaşan, mesajını en mükemmel
tarzda, en güzel tarzda, en
doğru zamanda ulaştıran ender kuruluşlardan biriyiz. Haftada bir defa cuma günü milyonlarca insanı karşısına alıp
hitap edebilen, o insanlara yön
verebilen, istikamet verebilen,

www.diyanetvakfi.org.tr

eğiten, sevk ve idare eden bir
başka kuruluş yok. Biz bunu
bayram namazlarında milyonları artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.
Vakfın
gerçekleştireceği
faaliyetlerle alakalı önerilerde bulunan Mehmet Çiçek
“Şu an dünyada bir internet
ağı var. Önü arkası alınmaz,
kontrol edilmesi mümkün olmayan, akıl almaz tesiri ve
gücü olan bir alan var. Bence
Diyanet İşleri Başkanlığımız,
Diyanet Vakfımızla beraber
bu alanı kesinlikle ele almalı ve kesinlikle bu alanda öne
çıkmalı. Gecikmeden öne çıkmalıyız. İnternetle iletişimde
dıştan, içten akıl almaz taarruzlarla karşı karşıyayız. Tabii bu alanda devletin diğer
kurumlarının da görevleri var
ama bence birinci görev her
zaman olduğu gibi üç haneli
köyde temsilcisi bulunan teşkilat olarak bize düşmektedir. Hatta biz devletin diğer
kurumlarına da Milli Eğitim
Bakanlığına, Kültür Bakanlığına, basın yayınla ilgili bütün
kuruluşların tamamına hem
program olarak hazırladığımız programları götürüp vermeliyiz. İstişare mahiyetinde

onlara yol gösterici olmalıyız.
Onların danışma kurullarında mutlaka yer almalıyız. İnternet çalışmalarıyla uzaktan
eğitim sisteminin öncülüğünü
Diyanet İşleri Başkanlığımız
yapmalı.” dedi.
Vakıf Mütevelli Heyetinin
sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileriyle en az
altı ayda bir defa toplanmasının yararlı olacağını belirten
Mehmet Çiçek “Devletimizin
birçok kuruluşu dünyanın çeşitli yerlerinde bizim yaptığımız faaliyeti yapıyor, bunların
arasında bir koordinasyon yok.
Bu koordinasyonu da Diyanet
İşleri Başkanlığımız ve Diyanet
Vakfımız kesinlikle yapmalı.”
dedi.
Diyanet Vakfının kadın
ve çocuklara yönelik faaliyetlerinin olduğunu, ancak
bunların
kurumsallaşması
bakımından çocuk, gençlik,
kadın şuralarının kurulmasını teklif eden Mehmet Çiçek
“Kadın Faaliyetlerimiz var
ama onun bir şura hâline getirilmek suretiyle Türkiye’nin
gündemini, kadın gündemini, çocuk gündemini, gençlik
gündemini oluşturacak bir çalışma sergilenmeli.” dedi.
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Dursun Ali ŞEKER
Kastamonu İl Müftüsü

T

ürkiye Diyanet Vakfının
kurulduğu günden bugüne kadar çok güzel faaliyetlere
imza attığını ve bu Vakfı kuranlara minnet borcumuzun

Bekir GÜLCE
Kahramanmaraş İl Müftüsü

T

ürkiye Diyanet Vakfının
ülkemizin manevi dirilişinde çok mühim bir fonksiyon icra ettiğini belirten
Bekir Gülce Vakıf Tüzüğü
güncelleştirilerek, çağın, günün şartlarına göre mutlaka
gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
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olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Dursun Ali Şeker, Vakfın faaliyetleri ile alakalı bazı tekliflerde bulundu.
Vakfın genel kurul toplantılarına 81 il müftüsünün
davet edilmesini teklif eden
Şeker, il müftülerinin katılacağı Vakıf merkezli toplantıların
yapılmasının, merkez – taşra
diyalogu açısından çok önemli
olduğunu söyledi.
Vakfın, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemesi, eğitim ve öğretimde
olan etkisi, ilim, kültür ve sanat alanındaki atılımları, sağlık hizmetlerini desteklemesinin önemli olduğunu, ancak

Vakfın sosyal içerikli bir vakıf
olmasının daha önemli olduğunu belirten Dursun Ali Şeker “Vakfın sosyal içerikli vakıf olması, bunlardan çok daha
önemlidir. Yetimlerin, öksüzlerin, biçarelerin elinden tutulması, onlara sahip çıkılması gerekir diye düşünüyoruz.” dedi.
Üniversitelerin olduğu her
yerde mutlaka öğrenci yurtlarının yapılması gerektiğini belirten Dursun Ali Şeker burs,
sağlık hizmeti, şubelerin kira
paylarını genel merkeze ödemesinde yeni bir sisteme geçilmesi, işletme ve iştiraklerin
hizmetleri vb. hususlarda görüşlerini dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfının başarıya ulaşması için
istişari ve iktisadi konuya
dikkat etmesinin ve projeler
hazırlamasının şart olduğunu belirten Bekir Gülce, “İl
ve ilçelerde ucube tabir edilen
yapılar ortaya çıkmaktadır.
Bundan kurtulmak için mutlaka Vakfımızın merkezinden yurt sathını gezerek, güzel projeler hazırlanması ve
Vakfımızın on, yirmi, elli yıl
ileriye yönelik, elli yıl sonra
ne yapacağız, böyle bir gözümüzün önüne yol haritasının
olması gerektiğini ifade etmek
istiyorum.” dedi.
Vakfın cami, Kur’an kursu gibi hizmet binalarının
yapımında biraz daha önde
olması gerektiğini belirten
Bekir Gülce “Biz, Diyanet

Vakfı olarak, Kocatepe’yi inşa
ettiğimizde Osmanlıda sultanların inşa ettiği bir camiyi inşa etmenin bahtiyarlığını
millet olarak yaşadık ve her
biri bir sultan olan değerli
insanlara şahit olduk. Ama
bu öyle bir gelişme istidadı
gösterdi ki Adana’da Sabancı
Camii’ni yaptık. Adana’daki Sabancı Camii’ni yapan
her insan bir kahramandı,
her biri bir sultandı. Bugün
de daha önceden olduğu gibi
muhteşem eserler vücuda getirmek, bu alandaki tecrübelerimizi artırarak muhteşem
camiler inşa ederek tarihe
damgamızı vurmamız gerektiğine inanıyorum. Yeni mütevelli heyetimizin bu konuda
gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.” dedi.
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Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY
Emekli Öğretim Üyesi

T

ürkiye Diyanet Vakfının,
hizmetleriyle büyüyen bir
kuruluş olduğunu belirten
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, “Türkiye Diyanet Vakfının
kurulmuş olması, kuruluşundan
bu tarafa bugünkü gördüğümüz
seviyeye ulaşmış olması, hem
Türkiye’nin büyüklüğüyle mütenasip bir şeydir, hem de o büyüklüğü kapsayacak şekilde bir
gelişmedir.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının
Yayın Kurulu Başkanlığını yaptığı dönemde, ortaokullar ve
liseler için Vakfın bir sözlük
hazırladığını bu sözlüklerin

İlyas SERENLİ
Rize İl Müftüsü
www.diyanetvakfi.org.tr

bugün canlandırılması gerektiğini belirten Süleyman Hayri
Bolay “Sözlük meselesi çok mühim. Niye mühim? Çünkü okullarda her çocuğun elinde sözlük
var. Olması da lazım. Mecbur
diye geliyor ama buna rağmen
hepimiz biliyoruz, kendi çocuklarımız da dâhil, bugünün
insanlarının kelime hazinesi
fevkalade dar, fevkalade zayıf. Onun için düşünemiyoruz.
İlahiyat mezunu bile bundan
yirmi, otuz, kırk sene evvel yazılmış kitapları sözlüksüz anlamakta güçlük çekiyor. Ötesini
siz düşünün. Bundan yetmiş,
seksen sene, dosan, yüz sene
evvel yazılmış kitapların, diğer
makalelerin yüzüne bakamıyor.
Dolayısıyla kelime hazinelerinin
zenginleşmesi, Türkçemizin zenginleşmesi düşünce hayatımızın
zenginleşmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması demektir.” dedi.
Avrupa’da kreşlerde din
eğitimi verildiğini belirten Süleyman Hayri Bolay “Hepimiz
biliriz Avrupa’da kreşler vardır.
Kreşin kadrolu papazı vardır,
kreşin kadrolu psikologu vardır,

kreşin kadrolu doktoru vardır
ama bizim kreşlerimizde, bizim anaokullarımızda, bizim
ilkokullarımızda dördüncü sınıfa gelinceye kadar din eğitimi
verilmez. 1980 yılından sonra
din dersleri mecburi kılındığı zaman, bu mecburi kılınma
ilkokul birinci, ikinci sınıftan,
üçüncü sınıftan itibaren başlıyordu, sonra kaldırıldı. Fakat
Almanya’daki Türk çocukları
ilkokul birinci, ikinci, üçüncü
sınıflarda din dersi gördüğü
için, Alman hükümetinden bize
talep geldi; burada çocuklarınız din dersi görüyor bunun
kitaplarını yazın gönderin diye.
Önce bu talep itibar görmedi,
fakat sonradan onlar siz yazmayacaksınız biz yazacağız
deyince bir, iki ve üçüncü sınıflara din dersi kitabı yazarak
Almanya’ya gönderdik. Şimdi,
Almanya’daki Türk çocuğu birinci, ikinci, üçüncü sınıftan
itibaren din dersi görüyor, ülkemizde dördüncü, beşinci sınıftan itibaren görüyor. Bu birleşimin de yapılmasının yollarının
aranması isabetli olur.” dedi.

Y

lar değişik yerlerde kalıyorlar.
Ben yeni yönetimden, yeni
seçilen Mütevelli Heyeti üyelerimize mevcut bir binamızın
yurt olarak işletilmesini teklif
edeceğim; çünkü bu konuda
ısrarcı olmak istiyorum, yurt
konusu önemli.” dedi.
İlyas Serenli yeni seçilen
mütevelli heyetinden bu konuda hassas davranmalarını
temenni ederek sözlerini tamamladı.

üksek öğrenim öğrenci
yurdu yapımı konusunda
Vakfın daha hassas ve öncelikli davranması temennisinde bulunan İlyas Serenli,
özellikle Rize’de öğrenci yurduna şiddetle ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek “Şu
anda Rize Üniversitesinde 16
bin öğrenci var. Hemen yurdun yakınında ilahiyat fakültemiz var, orada da 500’den
fazla kız öğrenci var ve bun-
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Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN
Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanı

İSAM

hakkında detaylı
bilgiler
veren Prof. Dr. Mehmet Akif
Aydın “İslâm Araştırmaları
Merkezini kuran, İslam Ansiklopedisini başlatan o günkü
Vakfın Mütevelli Heyetine, ondan sonra her dönem desteğini
esirgemeyen, gerçekten ciddi
bir maliyet olmasına rağmen
desteğini esirgemeyen Mütevelli Heyet üyelerine ve siz Vakıf

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Türkiye Diyanet Vakfı Kurucu Üyesi
Diyanet İşleri Eski Başkanı

T

ürkiye Diyanet Vakfına
ait hastanelerin işletilmesi hususuyla ilgili eleştirileri
yanıtlayan Tayyar Altıkulaç,
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Genel Kurul üyelerine teşekkür
etmeyi bir vazife telakki ediyorum.” dedi.
İSAM’ın büyük ve maliyetli bir proje olduğunu belirten Mehmet Akif Aydın
“İslâm Ansiklopedisi 44 ciltte
inşallah tamamlanacak. Şu
anda biz 42’inci cildi yazıyoruz. İnşallah bir, bir buçuk
sene içerisinde tamamlanmış
olacak.” dedi.
İSAM bünyesinde müthiş
bir kütüphanenin bulunduğu belirten Prof. Dr. Mehmet
Akif Aydın “Bizim son derece
önemli bir kütüphanemiz var,
400 bin cilde yaklaşan kitap
ve dergiden oluşan bir kütüphane. Türkiye’de Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla İSAM
en iyi kütüphane seçiliyor.
Tabii, hem kitap almaya biz
para harcıyoruz, hem kitapları
rafta bulundurmaya para harcıyoruz, hem de işletmek için.
Haftanın yedi günü 14 saat
açık bir kütüphaneden bahsediyoruz biz.” dedi.

Kütüphanede sunulan hizmetleri detaylı olarak anlatan
Mehmet Akif Aydın İSAM’ın
İslam Dini ve Kültürü Ansiklopedisini hazırladığını da belirterek, “Bu eseri Rusya’daki,
eski Sovyet cumhuriyetindeki
Müslümanlar için hazırlıyoruz.
4 ciltlik bir ansiklopedi. Yine
bu Vakıf destekledi, yarı masrafını bu Vakıf üstleniyor, yarı
masrafını Moskova’da devletin
desteklediği bir vakıf var o üstleniyor. Türkçesini yazıyoruz,
gönderiyoruz, tercümeye başlandı.” dedi.
İSAM’ın sunduğu hizmetlerin çok önemli olduğuna
işaret eden Prof. Dr. Mehmet
Akif Aydın “Biz bilgi üretiyoruz. Biz hem İslam Ansiklopedisi ile hem ilahiyat makaleleri
veri tabanıyla, hem dokümantasyon merkezimizle hem de
kütüphanemizle 36 tane ilahiyat fakültesine hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız kitap sayısı 70
bin cilt.” dedi.

hastanelerin kar oranlarının
düşük olmasının sebeplerini
açıklayarak “Bu hastaneleri üniversite hastanesi haline
getirdiğiniz takdirde, bizim
üniversitelerimizin zarar etmesinden hiçbir şekilde söz
edilemeyeceği gibi, bir hayli
gelir sağlamasının da mümkün olacağını düşünüyorum.
Ancak tabii, bu hastanelerin
üniversite hastanesi olabilmesi, yani bizim üniversitemizin
hastaneleri olabilmesi için aslında tıp fakültesinin olması
lazım ama sağlık bilimleri fakültemizin de bu iş için yeterli
olabileceği yönünde bir bilgi
de var benim elimde. Ancak
mülkiyetinin de üniversiteye
devri gerekiyor.” dedi.

Şubelerin kira gelirlerini zamanında Genel Merkeze göndermesi hususunu dile
getiren Altıkulaç, şubelerin
illerinde birer yurt açmasının da şart olduğunu belirterek “Şimdi, bütün illerimizde
üniversiteler açıldı. Devletin,
81 ilde 81 üniversitesi var,
siz de isterseniz 81 ilde birer
üniversite açabilirsiniz. Bu ne
demek? Her ilde bir yurt demek. 81 ilde 81 üniversite açmaya talipseniz, her yurt bir
üniversite demektir. Herhalde
hepimiz bunun idraki içindeyiz. O çocukların manevi boşluklarını doldurmak, onlarla
kaynaşmamızı sağlamak ancak
bu yurtlar yoluyla mümkün
olacaktır.” dedi.
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Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

G

enel Kurul toplantısının
çok güzel geçtiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Görmez herkese teşekkür ederek,
yapılan tekliflerin ciddi bir
şekilde değerlendirileceğini
dile getirdi.
Diyanet Teşkilat Yasasının yedi dinî yüksek ihtisas
merkezi açılmasını öngördüğünü belirten Mehmet Görmez “Bunlardan bir tanesini
Diyarbakır’da açıyoruz. Devlet
Su İşlerinin oradaki bir arazisi
Başkanlığa tahsis edilmiş du-
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rumda. Gittim yerini gördüm,
gerçekten Dicle Nehri’ne nazır
bir mekânda, yüksek, güzel bir
yerde, inşallah hem bir ilim
irfan merkezi olarak, Diyarbakır mimarisiyle, hem de bir
kardeşlik, barış projesi olarak
düşünüyoruz. Belki daha önce
hayatını o bölgelerde ilme vermiş birtakım insanları da buraya kazanmak suretiyle büyük
bir proje başlatmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda
onun temelini atacağız, onun
müjdesini vereyim.” dedi.
Balkanlar’daki bütün Diyanet İşleri Başkanlarıyla altı
ayda bir biraraya geldiklerini belirten Prof. Dr. Mehmet
Görmez, bu toplantıların her
birisini bir ülkede yaptıklarını anlatarak “Bunun sonuncusunu, yani beşincisini yapmak
bize nasip oldu ve Üsküp’te
yaptık. Üsküp’te Balkanlardaki
bütün diyanet işleri başkanlarıyla toplandık, konumuz
Balkanlardaki vakıf arazileri
oldu, vakıf emlaki oldu. Oradaki müftülüklerin sahip oldukları ve ecdadımızın onlara

bıraktıkları çok büyük hazineler var. Üsküp şehrinin üçte
1’i vakıf, Saraybosna’nın yarısı vakıf, Sancak’ın neredeyse
üçte 2’si vakıf. Ancak, maalesef
bu vakıfların hepsi işgal altında. Şimdi, inşallah Türk Diyaneti, Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı, Diyanet Vakfımız,
buradaki baş müftülükle işbirliği yaparak, önce bilimsel
zenginliği arşivlerden taramak
suretiyle ortaya koyacaklar,
sonra inşallah belki ülkelerin
içindeki hukuk süreçlerini başlatmak suretiyle bir mücadele
başlayacak, daha sonra da…
Biz o sözü verdik orada, bizim
Brüksel’de mekânlarımız var,
biz Brüksel’de bir hukuk bürosu
oluşturmak marifetiyle gerekirse buradaki emlakin hukukunu
uluslar arası mahkemelerde de
aramak, hakkını aramak için
büyük bir işbirliği içerisinde
olacağımızı ifade ettik. Hatta
biz bu bilgileri o gün bizi kabul
eden ülkenin cumhurbaşkanına
da ifade ettik, başbakanına da
ifade ettik. Bunu da ben sizlerle
paylaşmak istedim.” dedi.
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SEÇİMLER

F

aaliyet ve denetim raporlarının genel kurul tarafından ibra edilmesini müteakip
seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde 20. Dönem Mütevelli Heyeti ve Denetim
Kurulumuz aşağıdaki şekilde oluştu.

MÜTEVELLİ HEYETİMİZ (Soldan Sağa)
Burhanettin AKTAŞ, Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR, Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, Prof. Dr. İrfan AYCAN, Mazhar BİLGİN
MÜTEVELLİ HEYETİ YEDEK ÜYELERİMİZ
Prof. Dr. Mehmet PAÇACI
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Sami USLU

DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ
Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK
Av. Mehmet Salih ŞANLI
Dr. Yüksel SALMAN
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİMİZ
Mahmut SEVGİLİ
Lütfi ŞENTÜRK
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D

iyanet İşleri Başkanlığımız, Vakfımız ve Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile işbirliği halinde
Kırgızistan Osh İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik
yürütülen eğitim-öğretim faaliyetinin 2010-2011 öğretim
döneminin sona ermesiyle, hazırlık sınıfını ülkemizde
okuyan Kırgız öğrenciler bir veda gecesi programı düzenlendi.
Hatice Görmez Hanımefendinin organize ettiği programa, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Nedim Serinsu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve
kalabalık bir topluluk iştirak etti.

www.diyanetvakfi.org.tr
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Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

D

iyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışında yaptığı pek çok çalışmalarının bulunduğunu belirterek sözlerine başlayan
Prof. Dr. Mehmet Görmez, bu çalışmalar içerisinde Osh İlahiyat Fakültesinin,
Kırgızistan Projesi’nin farklı bir yerinin
olduğunu ifade ederek “Bu vesileyle bu
fakültemizin kuruluşunda emeği geçen ve
bugün bazıları aramızda olmayan, ebedi
hayata irtihal eden bütün hocalarımıza,
büyüklerimize, o günden bugüne hizmet
eden bütün hocalarımıza ben huzurunuzda teşekkür etmeyi, vefat edenleri
rahmetle anmayı yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum. Çünkü bu
işin zorluğunu 2004 yılında Bişkek’ten
küçücük kapısı iplerle bağlı, 10-15 kişilik
bir uçakla havalandığımda ve
rüzgârın götürdüğü yere doğru savrulan
bir uçakta seyahat ederek ilk defa Osh
İlahiyat Fakültemize giderken bu duayı
o zaman yaptım; Allah buralara kadar
gelip Kırgızistan’da manevi yönüyle, tasavvufi yönüyle önemli bir merkez olan
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Osh kentini bulup, burada bu gençlerimizi yetiştiren
bu Fakültemizi kuranlara, ahirete irtihal edenlere
Allah rahmet eylesin, berhayat olanlara da sıhhat ve
afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etsin duamı aslında o zaman yaptım. Çünkü ben onlara bunu
anlattığımda, siz daha lüks bir uçakla seyahat etmişsiniz, dediler. Ama şimdi öğreniyorum ki, çok daha
iyi uçaklarla seyahat edilebiliyor. Bunu da bilmenin,
duymanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.
Bu projenin iki açıdan çok önemli olduğunu
belirten Prof. Dr. Mehmet Görmez “Birincisi, insanoğlu hayata geldikten sonra en önemli konusu, en
önemli sorunu varlığının farkında olması. Var oluşunun farkında olmadan hayatı terk eden yığınla
insan var. Hâlbuki, dünyaya geldikten sonra ilk vazifemiz varlığımızın farkında olmaktır. Varlığımızın
farkında olmayı sağlayan şey bilgidir. Biz o bilgiyle
önce varlığımızın farkına varıyoruz, sonra yaratıcımızın farkına varıyoruz, sonra hayatımızın gayesini
öğreniyoruz.” dedi.
Öğrencileri sekiz ay gibi kısa bir sürede Türkçeyi ve dini bilgilerin bir kısmını öğrendikleri için
kutlayan Prof. Dr. Mehmet Görmez, öğrencilere ve
öğrencileri uzaklara gönderen anne babalarına teşekkür ederek “Değerli gençler, bu yola çıkmak bu
yolculuğa çıkmak herkese nasip olmaz. Allah’ın lütfu ve ikramı, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam’ın
ilim yolculuğuna çıkanlar için kullandığı muhteşem
bir ifade var, melekler kanatlarını gererler altlarına diyor. Siz işte o meleklerin kanatlarıyla geldiniz,
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sadece uçaklara binip gelmediniz aslında. Belki bu sekiz ayın rahmeti,
işte bu müjdelerin meydana getirdiği
rahmettir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, insanın bilgiyle donanması
dünyada en önemli hadiselerden bir
tanesi.” dedi.
Gençlerin
geldiği topraklara karşı bir borcumuzun olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet
Görmez “Evet gençlerimizin geldiği
topraklara karşı bizim borcumuz
var. Benim bir müddet önce, birkaç
yıl önce zannediyorum, bir televizyon programında Maveraünnehir
üzerine bir sohbetim oldu. Sordular bana, Maveraünnehir deyince
aklınıza ne geliyor diye, ben de şu
cevabı verdim: Maveraünnehir de-
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yince aklıma mavera geliyor. Mavera, görülen bir şeyin arkasıdır. Görülen şey fiziktir sadece, ancak onun
manası, onun hikmeti, onun varlık sebebi ancak maverasında görülebilir. Aslında Maveraünnehir, bize,
hem bilginin, hem hikmetin, hem hayatın maverasını
öğreten bir bölgedir. Bu sebeple sayısız büyük alimler
yetiştirmiştir. Ancak tarihin acı bir tecellisidir ki, 100
sene, eğer öncesini de katacak olursak, hazırlık evrelerini de katacak olursak 150 sene, biraz daha gidersek
belki 200 sene, neredeyse 2 asır maalesef Maveraünnehir maverasını kaybetti ve esaret başladı. İşte, bu sebeple, Türkiye’nin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfımızın bütün bu dünyalara hizmet
götürmesi, sadece bir ülkeye, bir insana hizmet değil,
aslında bütün insanlığa hizmettir. Eğer yeniden bilginin, hikmetin, hayatın, maddenin maverası keşfedilirse, maverasını keşfedecek böyle güzel gençlerimiz yetişirse, o takdirde bu bütün dünyayı kuşatacaktır, bütün
insanlığı kuşatacaktır.” dedi.
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E

Prof. Dr. Nesimi YAZICI
Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı

ğitim hizmeti vermenin çok şerefli ve büyük bir nimet olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan
Prof. Dr. Nesimi Yazıcı “Bizler hocalar
olarak çok iyi bir mesleğin sahibiyiz.
Çünkü Cenabı Allah’ın en muazzez
varlığına hizmet etmeyi Mevlam bize
nasip etti ve bir insan ömrü için çok
uzun sayılmayacak da olsa yine de otuz
seneye yaklaşan eğitim öğretim hizmeti
içerisinde Türk tarihini ve İslam tarihini, Türk – İslam tarihini anlattığım
zamanlarda hep şöyle düşünmüşümdür: Acaba bu sınıf içerisinde yalnızca
Anadolu Türkü olan öğrencilerimizin
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haricindeki farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler
de olabilir mi diye. Cenabı Allah bu öğretim hayatı içerisinde bize bunu nasip etti. Ayrıca, ondan çok
daha fazlasını nasip etti, bir ülkeden yoğun biçimde
öğrenci yetiştirmemiz mümkün oldu. Biz, on sekizinci yılını tamamladığımız bu hizmeti bir gözden
geçirmek istiyoruz. Bu hizmetin daha üst kaliteye
yükseltilmesi yönünde ciddi bir niyet sahibiyiz. İnşallah onu da yapacağız.” dedi.
Kırgızistan’da bir başka mutlu ve kutlu faaliyetin hemen başlangıcında olduklarının müjdesini
veren Nesimi Yazıcı “Kırgızistan’ın Başkentindeki
Türk – Kırgız Manas Üniversitesinde Allah nasip
kısmet ederse bir ilahiyat fakültesi açılıyor ve o ilahiyat fakültesinin de baştan sona sorumluluğunu
bizim fakültemiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üstleniyor. İnşallah onu da önümüzdeki sene
faaliyete geçireceğiz.” dedi.
Konuşmasının sonunda bu eğitim-öğretim
hizmetine destek verenlere teşekkür eden Nesimi
Yazcısı “Aslında böyle bir konuşmada, bu gençlerin
anne babalarına, velilerine de bir teşekkür etmek,
selam söylemek lazım; onun için ben onların gıyaplarında bu gençleri bize emanet eden anne ve
babalarına da teşekkür ediyorum ve mutlu bir biçimde ülkelerine dönmelerini, burada verilen hizmeti ve bu hizmetten çok, daha öteye de burada
öğrendiklerini hiç unutmamalarını, hayatlarının
bundan sonraki döneminde buradan aldıkları ışığın aydınlığında yürümelerini temenni ediyorum.”
dedi.
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Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU
Ankara Ün. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

O

sh İlahiyat Fakültesi olarak
Kırgızistan’a hizmette on sekizinci yıllarını tamamladıklarını belirten
Ahmet Nedim Serinsu, Osh İlahiyat
Fakültesinin bu yıl da Kırgızistan’a ilmi
ve toplumsal hizmetle öncü rolünü
sürdürdüğünü söyledi.
Bu öğrencilerin ülkemize getirilerek
yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür
eden Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
“Peygamberimiz, insanlara teşekkür edemeyen Yüce Allah’a hiç şükredemez, buyurmuş. Bize bu süreçte canı gönülden
destek veren Diyanet İşleri Başkanımıza
ben de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün ne anlama geldiğini, Cenabı Allah’ın kayıtlarında, ahirette
bulacağımızı biliyorum. Sonra Dekanımıza teşekkür ediyorum. Dekan Yardımcılarımıza ve Fakültemizin kıymetli
hocalarına teşekkür ediyorum. Türkiye
Diyanet Vakfının Mütevelli Heyetine ve
bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Bolu Eğitim Merkezi Müdürümüze ve
oradaki bütün öğretmenlerimize ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum ve
Osh’taki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Velhasıl, bu iş çok sayıda
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insanın emeği ve katkısıyla oluyor, onların hepsine
canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.
Bu eğitim – öğretim faaliyetinin özgün yönünün, adanmışlık ve insan odaklılıkla takım halinde gerçekleştirildiğini belirten Nedimsu, “Böylelikle
doğru dinî bilgi ile eylemliliği, iman – amel bütünlüğünü çağdaş değerlerle hayata katma eğitimi yapıyoruz. Yani biz insan inşa ediyoruz. Tek derdimiz,
Yüce Allah’ımıza yaranmak, O’nun hoşnutluğunu
kazanmak. Bunun için birbirimizi severek, birbirimizle yardımlaşarak, bir araya gelip güçlenerek
Allah’ımızın ipine sarılıyoruz. Biliyoruz ki, dinimiz
karşımızdakini var etmeyi buyuruyor. Bu sebeple
kardeşlik eğitimini önemsiyoruz. Kendimden ve kardeşimden sorumluyum bilincini iyi gelecek için besleyip büyütüyoruz. Birbirimize rahmetle ve şefkatle
bakarak sevgi doğacak diyoruz. Böylece gökten Yüce
Allah’ımızın yardımı gelsin, kardeşlik, dostluk, birlik
olsun niyaz ediyoruz.” dedi.
Öğrencileri yetiştiren hocalardan Allah razı olsun diye duada bulunan Ahmet Nedim Serinsu
“Bu hocalarımızın sunduğu hizmet adanmışlığın ve
insan odaklılığın somut örnekleridir. Bunları tarihe
not düşmek için söylüyorum, ha varız ha yokuz ve
sonunda güzel ülkem ve güzel Kırgızistan için ilelebet payidar olsunlar diyorum. Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi ve Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi kıyamete kadar hayırlı evlatlar yetiştirsin
niyaz ediyorum. Yüce Allah bu emeği kem gözlerden, dönmüş kalplerden muhafaza ediversin duasındayım.” dedi.
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Zeki Yavuz YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Bolu Eğitim Merkezi Müdürü

S

ekiz ay gibi bir süredir
Kırgızistan’dan gelen öğrencilerle birlikte olduklarını, onlara hem
ülkemizi tanıtma ve hem de ders programlarına uyum sağlamaları noktasında çaba sarfettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Bolu Eğitim Merkezi
Müdürü Zeki Yavuz Yılmaz, öğrencilerden ayrılmanın hüznünü yaşadığını
ifade ederek, “Cenab-ı Hakk’a hamdolsun ki bugün mutlu ve huzurlu günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Yüce
Rabbimiz her zaman mutluluğu ve her
zaman da hüznü vermez; med ve cezir
olayları gibi bazen mutlu ve bazen de
hüzünlü günlerimiz olabilir. Bu mutluluğun yanında biraz da hüznümüz var,
onu da ifade etmek isterim. Sekiz aylık
bir süre zarfında etle tırnak haline geldiğimiz öğrencilerimizden ayrılmamız
pek de kolay olmamaktadır.” dedi.
Dünyada meydana gelen değişim
neticesinde, özellikle 1990 sonrası Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri ve
Türk devletlerinin ülkemiz için önemli
bir hizmet alanı olarak ortaya çıktığını
< 50
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belirten Yılmaz “Özellikle eğitim alanı, hizmet yapılacak alanların başında gelmektedir ve eğitilmiş insan bir ülkenin en önemli kazanımlarıdır.” dedi.
Bolu Eğitim Merkezinde verilen ilahiyat eğitimden söz eden Zeki Yavuz Yılmaz “Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ve Ankara
İlahiyat Fakültesi ortaklaşa Osh İlahiyat Fakültesini açmış ve bu fakültemizin 1994 yılından itibaren
bugüne kadar kesintisiz 17 yıl Bolu Eğitim Merkezi
olarak hazırlık sınıfı ve bazı yıllar da 1. Sınıf olmak
üzere eğitimlerini yapmaktayız. Bugüne kadar bu
eğitimimizin başarılı ve sürekli bir şekilde gelmesinin önemli sebepleri vardır. Bunların başında, amacımız Allah’ını, Peygamber’ini, dinini tanıyan, seven,
ülkesine ve milletine faydalı öğrenciler yetiştirmektir.
Bu amacımız, devlet yetkililerinin öğrencilerini bize
teslim etmesinde en önemli sebep ve etken olmuştur.”
dedi.
Eğitim gören öğrencilerin problemlerini çözme
adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yılmaz “Bizler, bu kardeşlerimizin problemlerini çözme
noktasında manen söz vermiş insanlarız. Allah’ın
dinini insanlığın dini haline getirmek üzere gayret
ediyoruz. Burada aldıkları bilgi birikimini, hoşgörüyü, sevgiyi, İslam’ın güzelliklerini önce kendi çevrelerinde, kendilerinde, ailelerinde ve ülkelerinde
yaşayacaklar ve inşallah İslam’ın güzel yüzünü, hoşgörüsünü temsil edeceklerdir. Yine, Serahsiler, Uşiler,
Buhariler yetiştiren bu büyük Türk alimlerinin torunları inşallah bu öğrencilerimiz arasından çıkacaktır.” dedi.
Anne ve babalardan sağlıklı bir şekilde emanet olarak aldıkları çocukları yine sağlıklı ve daha
donanımlı bir şekilde ülkelerine uğurlamanın gururunu yaşadığını belirten Yılmaz “Bugün yine bir
sevincimiz daha vardır ki o da, sekiz ay önce sağlık
ve afiyet içerisinde aldığımız öğrencileri, yine burnu kanamadan ülkelerine gönderme mutluluğuna
erişmiş bulunuyoruz. Bu noktada eğitimimiz süresi
içinde bizleri destekleyen başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfımıza, İlahiyat Fakültemizin kıymetli hocalarına teşekkürü bir
borç biliyorum.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Zeki Yavuz Yılmaz konuşmasının
sonunda, öğrencilerin büyük bir gayret içerisinde sekiz ay gibi kısa bir
sürede hem Türkçeyi öğrendiklerini,
hem de imamlık yapacak bir duruma
geldiklerini ifade ederek “Öğrencilerimiz sekiz ay önce eğitim merkezimize
gelmiş, tabiri caizse Türkçeyi A, B, C,
Arapçayı Elifba alfabesiyle öğrenmiş ve

bugün bütün camilerimizde hutbe okuyacak, namaz kıldıracak, mihrabiye okuyacak duruma geldi
ve belli bir dinî bilgi birikimiyle beraber ülkelerine
inşallah göndermek üzereyiz. Bu başarıda emeği
geçen başta İlahiyat Fakültemizin değerli öğretim
üyelerine, eğitim merkezimizin eğitim görevlilerine, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlilerine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyoTDV
rum.” dedi.

“Protokol konuşmalarını müteakip
öğrencilerin büyük bir emekle hazırladığı gösteriler
izleyicilere duygulu anlar yaşattı.
Özellikle Manas destanının okunması coşkulu anların yaşanmasına sahne oldu.”

Hatice GÖRMEZ hanımefendi
hafızlıklarını tamamlayan
Kırgız öğrencilerimize
taçlarını takarken...
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A

llah Rahman’dır; Rahim’dir. Kur’an, hem
besmelede, hem de Fatiha’nın ikinci ayetinde Allah’ın Rahman ve Rahim olduğunu
hemen başlangıçta ortaya koyuyor.
Rahman, pek merhametli ifadesiyle karşılığını verebileceğimiz Allah’ın ismidir. İsra 17/110. ayetinde Allah
Teâlâ Rahman’ı özel ismi Allah ile birlikte zikretmiştir.
Rahim, çok merhamet; edici karşılığını verebileceğimiz
sıfatıdır. Bismillahirrahmanirrahim’de Allah yalnız isim,
Rahman hem isim, hem sıfat, Rahim ise yalnız sıfattır.
Allah’ın Rahman oluşu, ezele, başlangıcı olmayışa,
Rahim oluşu ise lâ yezale, ölümsüzlüğe göredir. Bundan dolayı yaratıklar, Yüce Allah’ın Rahman olmasıyla
başlangıcındaki rahmetinden, Rahim olmasıyla da sonuçta meydana gelecek merhametinden doğan nimetler
içinde büyürler ve ondan faydalanırlar. Bu itibarla dünyanın Rahman’ı, ahiretin Rahim’i ifadesi kullanılmıştır. Aslında Allah Teâlâ dünyanın da, ahiretin de hem
Rahman’ı, hem de Rahimi’dir. O, hem müminlerin, hem
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de kâfirlerin Rahman’ı, fakat yalnız
müminlerin Rahimi’dir. Bu son duruma Kur’an’da Ahzab 33/43. ayetinde:
“Allah müminlere karşı çok bağışlayıcı, çok merhametlidir” ilahi ifadesiyle işaret edilmektedir.
Allah Teâlâ Rahman olduğu için
ezeli rahmeti geneldir. Her şeyin yaratılışı ve icadında almış olduğu bütün fıtri kabiliyet ve ihsanlar Allah’ın
Rahman oluşundan kaynaklanan izafi oluşlardır. Bu itibarla içinde rahmet eseri bulunmayan hiç bir, varlık düşünülemez. Kâinatta her şey
Rahman’ın rahmetine gark olmuştur.
Bundan dolayı Allah’ın Rahman oluşu bütün varlık için güven kaynağı ve
hepsinin ümididir. Göğünden yeryüzüne, gök cisimlerinden moleküllere,
www.diyanetvakfi.org.tr

atomlara, ruhlardan cisimlere, canlısından cansızına, taşından ağacına,
bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan
insanlara, itaat edeninden isyan edenine, mümininden kâfirine, Allah’ın
birliğine inananından, Allah’a sirk
koşanına, meleklerinden şeytanına
varıncaya kadar bütün varlıklar Rahman Allah’ın rahmetinin eseridirler.
Allah Teâlâ, Rahman olmasından
başka bir de Rahim olmakla vasıflanmıştır. O, Rahim olmasıyla irade
sahiplerine de bir pay ayırmıştır. Allah, Rahman oluşuyla peygamberler,
kitaplar göndererek, büyük dahi insanlar yetiştirip onları insanlığın hizmetine vererek, yeryüzünde bir beşeriyet medeniyetinin kurulmasını sağlamıştır. Allah’ın Rahman oluşunun
karşısında dünya ve ahiret, mümin ve
kâfir eşit iken, Rahim oluşunun karşısında bunlar birbirinden farklı konumda olurlar. Bunun için “Bir bölük
cennette, bir bölük de ateştedir” (Şura,
42-7) buyrulmuştur. Böyle bir sonuç
ise insanın katkısı, insanın sahip olduğu bütün kabiliyetlerini kullanması
neticesinde ortaya çıkar. Allah ise adil
davranarak Rahim oluşu sonucunda
insana verdiği sorumluluk ve yetkiyi,
onu kötüye kullanmasından dolayı
insan adaletiyle cezalandırır. Çünkü:
“Sonuç günahlardan kaçınanların olacaktır.” (Kasas, 28/83)
Kur’an Hakim’de elliyedi (57) defa
Rahman ismi zikredilirken yüzondört
(114) defa Rahim sıfatı zikredilmiştir.
Allah Raûf’tur. O, çok merhamet
ve şefkat sahibidir. O, müminlere
re’fet, merhamet gösterdiği gibi Tevbe
9/117, Nur 24/20. ayetlere göre bütün
insanlara da re’fet ve şefkat gösterir.
Bakara 2/143 ve 207; Nuh 16/7-47;
Hac 22/65. söz konusu ve diğer ayetlerde Allah, Raûf olduğunu beyan etmektedir.
Allah,
Afuv’dur,
affedicidir.
Kur’an’da beş defa Allah’ın sıfatı olarak zikredilir. Nisa 4/43-99-149; Hac
22/60; Mücadele 58/2.
www.diyanetvakfi.org.tr

Allah, Tevvab’tır. Tevbeleri kabul eder. Kur’an’da
Allah’ın ismi olarak Bakara 2/37-54; Nisa 4/16-64; Tevbe
9/118; Nur 24/10; Hucurat 49/12 ve Nasr 110/3. ayetlerinde geçer.
Allah Gafur’dur, Gaffar’dır. O, kullarının günahlarını
mağfiret eder, bağışlar. Kur’an’da Gafur ismi doksanbir
(91) defa kullanılır. Gaffar ise beş (5) ayette zikredilir:
Sözgelimi Gafur iki ayette, İsra 17/95; Kehf 19/58 yalnız
geçmiş, diğer ayetlerde Allah’ın diğer isimleriyle birlikte
kullanılmıştır.
Gaffar ise beş ayette zikredilir. Bunlar: Taha 20/82;
Sad 66; Zümer 39/53; Mümin 40/42 ve Nuh 71/10. ayetleridir.
Bu konuyla ilgili olarak şu ayetin mealini vermek yerinde olacaktır:
“De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah; bütün
günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)
Rahmeti, merhameti; mağfireti, muhabbeti bol
Rabbimiz Kitab-ı Mübin’inde bu yönünü çok değişik
isimlerle açıklamaktadır. Çok kısa; özet halinde Allah
Teâlâ’nın bu isimlerini görüp hatırlamakta yarar vardır:
Allah, Mucib’tir, duaları, dilekleri kabul eder, darda,
sıkıntıda kalanları dertten, darlık ve sıkıntıdan ancak O
kurtarır. Bakara 2/186; Hud 11/61; Enbiya 21/84; Saffat
37/75. ayetlerinde Allah’ın dua ve dilekleri kabul eden
yüce vasfına işaret edilir. Ra’d 13/14; Neml 27/62; Fatır
35/14 ve Mümin 40/50. ayetlerinde ise putların ve sahte
tanrıların insanlara dua ve dileklerini yerine getiremeyecekleri ifade edilir.
Allah, Halim’dir, O gücü yettiği halde affeder, kendisini gazabı tahrik etmez, ceza vermede acele etmez.
Kur’an’da pek çok ayette Allah, Zat-ı ulûhiyetini Halim
olarak nitelendirmiştir. Sözgelimi Bakara 2/225; Nisa
4/12; Maide 5/101; Ahzab 33/51 vb. ayetler, Halim’in
geçtiği ayetlerdir.
Allah, Şekûr ve Şakir’dir, O, İnsanları bağışlar, amellerinin karşılığın tam verir ve onları över. Allah’ın
Şekûr ve Şakir oluşu, Bakara 2/158; Nisa 4/147; Fatır
35/30-34; Şura 42/23; Teğabün 64/17. ayetlerinde beyan
edilir.
Allah, Vedûd’dur, insanları mağfireti ile sever; O’nun,
yaratıklarına karşı sonsuz sevgisi vardır. Maddi ve manevi bütün sevgilerin kaynağı O’dur. Kur’an’da Allah Teâlâ
iki yerde kendisini Vedûd olarak zikreder. Bunlardan birisi şu mealdeki ayette geçer:
“Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe
edin. Doğrusu Rabbim çok merhametli, çok sevendir.”
TDV
(Hud, 11/90)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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T

ürkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü ile Çankaya Halk Eğitim
Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği “Geleneksel Yıl
Sonu Sergisi”nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Mehmet GÖRMEZ’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans
Salonu’nda düzenlenen yıl sonu sergisi açılışında, Halk
Eğitim Merkezi öğreticileri tarafından verilen Okuma-
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Yazma, Diksiyon, İngilizce, Arapça,
Tezhip, Ebru, El Sanatları Teknolojisi gibi kurslarda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verildi.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ve Hatice GÖRMEZ, Devlet
eski Bakanlarından İmren AYKUT,
www.diyanetvakfi.org.tr

Vali Yardımcısı Mehmet BÜYÜKTAŞ, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar BİLGİN, Türkiye Diyanet Vakfı İLKSAY Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Saim Yeprem, Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
yetkilileri, S.T.K. temsilcileri, basın
mensupları ve çok sayıda davetlinin
katıldığı açılışta sertifikalarını alan
kursiyerler kısa konuşmalar yaptı.
Program, Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu sanatçısı Suat Kılıç’ın seslendirdiği eserlerden oluşan müzik
dinletisi ile devam etti.
Törenin ardından Diyanet İşleri
Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr.
Mehmet GÖRMEZ, beraberindeki heyet ile birlikte kursiyerlerin
tezhip, ebru, yağlı boya resim ve el
sanatları eserlerinden oluşan geleneksel yıl sonu sergisinin açılışını
gerçekleştirdi.

www.diyanetvakfi.org.tr
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Mazhar BİLGİN
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

G
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sosyal hayatta erkek ve kadının rolü arasında hiçbir
fark olmadığını belirten Mazhar Bilgin “Hazret-i Muhammed Aleyhisselam peygamber olmadan önce yanında en büyük destekçisi olarak eşi Hazret-i Hatice’yi
görmüştür, bulmuştur; yani İslam Peygamberi’nin yetişmesinde en büyük ikinci rolü bir hanımefendi üstlenmiştir. Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’a peygamberlik müjdelendikten sonra yine yanında, en yakınında, en büyük destekçisi olarak ikinci Müslüman,
hanımlardaki ilk Müslüman Hazret-i Hatice validemiz
olmuştur. Ondan sonra bütün dinî hayatta, dinî mücadelede, dini yaymada, İslam kültürünü yaymada, hep
kadın ve erkek aynı yerde, aynı zamanda bulunmuşlar,
aynı emeği vermişlerdir. Onun için biz de bu hanımefendilerin çalışmalarını önemsiyoruz, onları ayrı bir
düşünceyle tebrik ediyoruz. Bundan sonraki hizmetlerinde de gerek şahsım adına gerek Mütevelli Heyetimiz
adına her zaman destek olacağımıza buradan söz veriyorum.” dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

İsmail PALAKOĞLU
Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

15

yıldır faaliyetlerini aralıksız
sürdüren Türkiye Diyanet
Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi
Müdürlüğümüzün 2010-2011 faaliyet döneminin meyvelerini toplamak amacıyla, ilk günkü heyecan,
sevinç ve gururla bugünü yaşadıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan İsmail Palakoğlu “Toplumumuzun temel dinamiğini oluşturan
kadınlarımıza hizmet etmeye, onlara
sosyal ve kültürel hayatlarında artı
değerler kazandırmaya, toplumda
hak ettikleri yere gelmeleri için Türkiye Diyanet Vakfı olarak değişik
alanlarda etkinlikler düzenlemeye
ısrarla ve sabırla devam edeceğimizi
belirtmek istiyorum.” dedi.
Kadının
toplumdaki
rolünün; yaşadığı toplumun gelişmişlik düzeyine, gelenek, görenek ve
en önemlisi eğitim yapısına göre
belirlendiğine işaret eden İsmail Palakoğlu, kadının konumunun
daha çok eğitim düzeyine bağlı
olarak geliştiğini, ister erkek, ister
kadın olsun, alınan sağlıklı eğitimin, hem kadının, hem toplumun
konumunu belirlemede en önemli
bir unsur olduğunu sözlerine ekledi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Kadınların daha donanımlı olmaları, eğitim alanında istenilen seviyeye ulaşabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerinin çok önemli olduğuna vurgu
yapan İsmail Palakoğlu “Çünkü nesilleri yetiştiren en
önemli unsur kadınlarımızdır. Kadınların eğitim düzeyi
arttıkça, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dolayısıyla da sağlıklı toplumların meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
Bu alanda kadınların eğitime olan erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Vakfımızın gerçekleştirdiği bu tür
faaliyet sahaları, sadece kadınların kendi gelişimine ve
refahına katkı sağlamakla kalmayıp, ülkenin ekonomik
ve sosyal potansiyeline katkı sağlayacaktır.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı gibi diğer sivil toplum kuruluşlarının da bu anlamda yürüttüğü toplumu bilinçlendirme çalışmalarının büyük bir önem, gelecek
için büyük bir yatırım niteliği taşıdığına inandığını
belirten İsmail Palakoğlu “Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak kadınlarımıza farklı alanlarda kazanımlar
sağlama gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede düzenlenen
konferanslar, paneller, sempozyumlar, kurslar, değişik
branşlardaki dersler bunun birer göstergesidir.” dedi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Hicret TOPRAK
Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Faaliyetleri Merkezi Koordinatörü

T

ürkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünün kuruluşu ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Hicret
Toprak “Bilindiği gibi 1997 yılında
kurulan Kadın Faaliyetleri Merkezimiz, Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amaçlarını bir anlamda kadınlar
arasında gerçekleştirmek, kadınlarımızın özellikle din alanında bilgi seviyelerini geliştirmek, manevi açıdan
onların gelişimlerine destek olmak,
sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerle kadınlarımızın toplumsal hayatta
daha etkin rol almalarını sağlamak
üzere bugüne kadar çok çeşitli, çok
değerli hizmetler üretmiştir.” dedi.
Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünün; din, kültür ve sanat
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çalışmalarının önemli bir bölümünü 1998 yılından bu
yana Çankaya Halk Eğitim Merkeziyle işbirliği içinde üretildiğini belirten Hicret Toprak “Bu çalışmalar,
okuma yazma, diksiyon, Arapça ve İngilizce gibi dil seminerlerinin yanında tezhip, hat, ebru gibi klasik Türk
ve İslam sanatları eğitimleri ve el sanatları alanlarında
gerçekleşmektedir. 2010 – 2011 kurs dönemimizde yaklaşık 200 öğrencimiz bu kursları başarıyla tamamlamıştır.” dedi.
Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünün önümüzdeki dönemde de, bugüne kadar olduğu gibi,
gönüllü çabalarla artarak devam eden eğitsel, sosyal
ve kültürel çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Hicret Toprak “Bunun yanında Merkezimiz, yeni
hizmet birimleri ve üniteleriyle sizlere daha geniş bir
yelpazede hizmet sunma gayretinde olacaktır. Yeni dönemde, değerler dünyamızı zenginleştirecek, bugünün
iklimine duyarlı, aynı zamanda geleneğimizle, tarihimizle, kültürümüzle barışık, yeni bir vizyonla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Dinimizin inançta,
düşüncede, kültürde, ahlakta ve sanatta insanlığa getirdiği mesajları bütün sıcaklığıyla gün yüzüne çıkarmaya
gayret edeceğiz.” dedi.
Yeni dönemde de faaliyetlerinin artarak devam
edeceği müjdesini veren Hicret Toprak “Burada az
sonra çok değerli ilgilerinize takdim edilecek eserler,
öncelikle eğitmenlerimizin ve elbette büyük bir özenle bu zarif eserleri üreten kursiyerlerimizin emeklerini
yansıtmaktadır. Merkezimiz, entelektüel faaliyetlerin
yanı sıra sanat becerilerinin neşvünema bulmasında
da kayda değer katkılar üretmektedir. Sergide sunulan
çalışmalar, bu heyecanın mütevazı bir takdimini yansıtmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu coşku ve heyecanın daha verimli örneklerle siz değerli konuklarımızın beğenisine sunulması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.
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Vedat Ali İNAM
Çankaya Halk Eğitim Mrk. Md.V.

Ç

ankaya Halk Eğitim Merkezinin; eğitim hizmetini önemsediğini ve bu konuda büyük çaba
sarfettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Vedat Ali İnam “Her
zaman, her yerde, herkes için eğitim
sloganıyla bireyde bilgiyi, toplumda
sevgiyi hâkim kılmak amacıyla 330
öğretmen, 130 kurs çeşidi, 1350 kurs
ve 25 bin kursiyere hizmet vermenin
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Hayatın her alanında eğitime
ihtiyaç olduğunun inkâr edilemeyecek bir gerçek olduğunu vurgulayan
Ali İnam “Bireysel zekâsı, toplumsal
zekânın çok önünde ancak bireysel
ahlakı toplumsal ahlakın gerisinde
kalmış bir topluluğun içerisinde yaşadığımızı herkes bilmekte. Hayat
boyu öğrenme, hayat boyu eğitimin
bir gereği olarak, Çankaya Halk Eğitim Merkezi olarak bize yüklenen
görev neticesinde 14 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlarımıza, talep edilen her alanda eğitim hizmeti sunmak bizim birinci görevimiz ve bunu
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
dedi.
Günümüz insanının bilgi ve
donanım yüklü olmasına rağmen
mutsuz olduğunu belirten Vedat Ali
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İnam “İnsanımızdaki bu mutsuzluğu ortadan kaldırabilmek için hayatın her alanında onu üretken kılmak
gibi bir yükümlülüğümüz var. Üretemeyen, ürettiğini satamayan, ürettiğini paylaşamayan insanların çok
fazla mutlu olamadığını görüyoruz. Kalabalıklar içerisinde yalnızlaştığımız, apartmanların medeniyetimize
bir hançer gibi vurulduğu büyük şehirlerde, maalesef
kalabalıkların içerisinde yalnızlığı yaşıyoruz. Açmış olduğumuz bu kurslarla, birbirimizle, Türk kültürünün
en önemli unsurlarından biri olan muhabbet kültürünü
de yaygınlaştırıyoruz. Birbirimizle sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzünlerimizi paylaşıyoruz. Bazı kursiyerlerimiz, ben halk eğitim merkezinin kurslarından hiçbir
şey öğrenmesem bile yaptığım sohbet bana terapi gibi
geliyor demesi bizleri mutluluğa sevk etmekte. Evet, biz
birbirimizle sohbet edemeyen bir insan topluluğu haline
geldik. İşte, Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin birinci görevi, sizlerin el becerilerini geliştirmekten ziyade,
sizlerin kurslarımızda mutlu olmasını sağlamak. Seçkin
eğitim kadromuzla bunu yapabildiğimize yürekten inanıyoruz.” dedi.
Ankara’da dahi okuma yazma bilmeyen 30 bin
civarında vatandaşımızın olduğunu ve bunun üzüntüsünü duyduklarını ifade eden Vedat Ali İnam “Talepleriniz, bizim bundan sonraki çalışmalarımızla bize
rehberlik edecektir. Hükümetimizin ortaya koymuş
olduğu, devlet politikası haline gelen 2023 vizyonunu
da hayat boyu öğrenme stratejisi içerisinde gerçekleştirmek üzere her geçen gün bir insanımıza daha ulaşma çabasıyla yolumuza devam etmekteyiz. Buradaki
seçkin topluluktan istirhamım, cumhuriyetin başkenti
Ankara’da, Ankara’nın da Başkenti Çankaya’da okuma yazma bilmeyen 30 bin vatandaşımıza ulaşmamız
için bizlere yardımcı olmanızdır. Emin olunuz ki, okuma yazma öğretebildiğimiz her insanın yaşadığı mutluluğu sizler ve bizler beraber paylaşacağız. İlk emri
‘oku’ olan bir dinin mensupları olarak, okuma yazma
bilmeyen her vatandaşımızda, bizim de bir vebalimiz
olduğunu, bizim de bir sorumluluğumuz olduğunu
lütfen unutmayınız. Bizler bu konuda desteklerinizi
bekliyoruz. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı en yakın eğitim kurumuna, din görevlilerimize ve
Halk Eğitim Merkezi görevlilerimize lütfen bildiriniz.
Şundan emin olunuz ki, evden çıkamayacak durumda
olan bireylerimize biz evde eğitim hizmeti de gönderebiliriz. Yeter ki bir kişiye daha okuma yazma öğretelim. Okuma yazma bilmenin ayrıcalığını onlara da
fark ettirelim, hissettirelim.” dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Zekiye ERSEN
Kursiyer

T

ürkiye Diyanet Vakfı Kadın
Faaliyetleri Merkezi 20102011 faaliyet döneminde çalışma
grubu kursiyerlerinin duygu ve
düşüncelerini aktarmak üzere kürsüye geldiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Zekiye Ersen “Ben
2010-2011 döneminde tezhip sanatı
dalında kurs gördüm. Bizlere hiçbir
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fedakârlıktan vazgeçmeyerek sıcak bir aile ortamında
ve çok cüzi bir bedel karşılığında bu imkânları sağlayan Türkiye Diyanet Vakfına ve Çankaya Halk Eğitim
Merkezine sonsuz şükranlarımızı arz ederiz. Bizler kurs
boyunca hocalarımızın öğrettiği şeyleri sabırla uygulamaya çalıştık, gün geçtikçe kendimize güven geldi. Bazı
kursiyerlerin içinde bulunan sanatsal kabiliyetleri de
yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir şeyler yapıyorduk, bir şeyler üretiyorduk. Muhakkak ki yaptığımız eserler mükemmel değildi ama bir şeyler üretmenin
hazzını ve haklı gururunu duyuyorduk. Böylece bu kurs
bizleri toplumun birer tüketici ve pasif üyesi olmak yerine üretebilen ve aktif üyeleri yaptı.” dedi.
Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in üstün olmayı; bir
cinsiyetten olmaya değil, Allah’a bağlı ve saygılı olmaya bağladığını belirten Zekiye Ersen “Peygamberimiz
de İslam öncesinde birçok hakları ellerinden alınan kadınlara bu hakları iade etmiştir. Türk Medeni Kanunu
da kadınların toplum hayatında daha aktif rol almalarını sağlamıştır. Tarihimiz boyunca kadınlar sosyal hayatın içinde çeşitli alanlarda yer alabildiği gibi, bugün
de ülkemizde kadınlar çok çeşitli sahalarda çalışabilmekte, üretebilmektedir. Kadının yer almadığı bir sosyal
hayat tek bacaklı bir vücut gibidir.” diyerek sözlerini
tamamladı.

www.diyanetvakfi.org.tr

T

ürkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi
Müdürlüğünde 2010-2011 öğretim yılının kapanışı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez’in eşi Hatice Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Türkiye
Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda
Kur’an-ı Kerim ve Arapça kurslarını başarı ile tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri verildi.
Programda konuşan Kadın Faaliyetleri Merkezi Koordinatörü Hicret Toprak, yıl boyu devam eden
kurslara emeği geçen eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, “Yaşları, eğitim düzeyleri, statüleri farklılaşsa da kadınlarımız hayatlarını inançları doğrultusunda sosyal ve kültürel değerlerini geliştirerek hayatlarını sürdürmektedir, Vakfımızın kadınlara yönelik
çalışmalarına gösterdikleri teveccüh bunun önemli bir
göstergesi olmuştur” dedi. Hicret Toprak, yeni dönem
çalışmalarında kadınlara, ailelere ve gençlere yönelik
hizmetlere ağırlık verileceğini de belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür yardımcısı İsmail Palakoğlu da Vakfın faaliyetlerini anlatarak başladığı konuşmasında; kurslara devam eden öğrencilere
seslenerek “Sizler Türkiye Diyanet Vakfı’nın birer gönüllü temsilcisisiniz. Her gittiğiniz yerde, her platformda vakfımız faaliyetlerini en güzel şekilde anlatacağınızı temenni ediyorum” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin ise, Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğünde
düzenlenen Kur’an-ı Kerim odaklı derslerin önemini vurgulayarak,
önümüzdeki dönemde sözkonusu
hizmetlerin artarak devam etmesi
için gerekli her türlü desteğe hazır
olduklarını vurguladı.
Çankaya, Keçiören ve Mamak
Müftülüğü Kur’an Kursu öğreticileri Emire Balkan, Dilek ve Hacer
Yıldırım’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle devam eden program, Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü Kur’an-ı Kerim öğreticisi Nuran
Bakkaloğlu’nun gerçekleştirdiği dua
TDV
ile sona erdi.
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T

ürkiye Diyanet Vakfı Ankara Altındağ Kız Öğrenci
Yurdunda kalan ve 2010-2011 eğitim-öğretim yılını başarıyla
tamamlayarak okullarından mezun olan ve yurdumuzdan ayrılan
öğrenciler yıl sonu veda şöleni düzenlediler.
Büyük bir emekle hazırlanan ve herkesin beğenisini kazanan
şölene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız Mütevelli
Heyeti Üyesi Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Vakfımız Genel
Müdürü Süleyman Necati Akçeşme, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar
ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü Erdoğan Doğan,
Altındağ Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Mehmet Nihat Ünal, öğrenci
velileri, öğrenciler ve kalabalık bir topluluk iştirak etti.
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Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

M

ezuniyet törenlerinde daima
buruk bir sevincin yaşandığını belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz,
kendisinin bu yıl sonu şölenlerinden çok duygulandığını ifade ederek “Ben şahsen öyleyim, mezuniyet
törenlerinde hocalar, idareciler ve bu
işin mutfağında bulunan insanlar,
âdeta kızını gelin eden baba gibidir.
Ben üç kızını gelin etmiş ve otuz yıldan beri de eğitim öğretimde binlerce mezun vermiş bir hoca olarak bu
duyguyu şu an çok yoğun şekilde yaşıyorum.” dedi.
Öğrencilerin de benzer duygular
içinde okuldan ayrıldıklarını belirten
Hasan Kâmil Yılmaz “Tabii önemli
olan buradaki bu beraberliğin, dört
yıl boyunca oluşan dostlukların sürmesidir, aidiyet ve mensubiyet duygusu oluşmasıdır. Ben mezun olup
giden genç yavrularımıza, kızlarımıza
kesinlikle burada edindikleri arkadaşlıklarını unutmamalarını, bu müesseseyi, Türkiye Diyanet Vakfını unutmamalarını tavsiye ediyorum.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Hayatın eğitim öğretim açısından üç önemli safhasının olduğunu belirten Prof. Dr Hasan Kâmil
Yılmaz “Bunlardan ilki öğreniyorum
safhasıdır ki gerçekten öğrenme kaygısında olanlar için heyecan vericidir, zevklidir; ilerisi için, önümüzdeki hayat süreci için yetiştirmek üzere
yeniden, yeni ufuklara kanat açmaları, yüksek lisans, doktora gibi rasyonel manada, radikal manada çalışmalar yapmaları, bu olmadığı takdirde mutlaka kendi mesleki alanlarıyla ilgili gelişimlerini sürdürmeleri
bence çok önemlidir. O zaman tekrara düşmezler, o zaman tükenmezler, o zaman hakikaten bu heyecanı
hem kendileri adına hem çocukları
adına yaşarlar. Çünkü işin en güzel tarafı, o hiçbir şey bilmiyorum
safhasına ulaşıp yeniyi öğrenmektir.
Hani meşhur anlatılan hikâyedir,
İmam-ı Azam Efendimiz’in talebelerinden İmam Ebu Yusuf, Harun
Reşit zamanında Kadı Kudat olduğunda Bağdat’ta, bir ziyaretçi gelir
kendisine ve bir mesele-i fıkhiye sorar. Herhalde konu biraz Ebu Yusuf
Hazretlerinin muttali olmadığı bir
konu olmalı ki, o da, ben bu konuyu
bilmiyorum deyince, halktan insan
ne bilsin, efendim nasıl bilmezsiniz?
Siz koskoca Şeyhülislamsınız. Bu
devlet sizi bir çok para veriyor deyince İmam Ebu Yusuf, ben devletten
bildiklerim için para alıyorum, eğer
bilmediklerim için para alsaydım bu
devletin hazinesi buna yetmezdi cevabını verir. İşte bu örnekte olduğu
gibi hiçbir şey bilmiyorum safhasına
ulaşıp yeniyi öğrenmektir esas olan.”
dedi.
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Konuşmasının sonunda öğrencilere
bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, öğrencileri yetiştiren
hocaları ve anne-babalarını da kutladığını sözlerine ekledi.

“İşin
en güzel
tarafı,
hiçbir şey
bilmiyorum
safhasına
ulaşıp
yeniyi
öğrenmektir.”
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“Eğitim; zihni, fiziki ve ahlaki
bir terbiye olup,
gayesi; görevlerini iyi bir beşer ve
devletin değerli bir vatandaşı olarak
ifa edecek yüksek kültürlü insanlar
yetiştirmektir.”

Süleyman Necati AKÇEŞME
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü

T

ürkiye Diyanet Vakfı Altındağ
Kız Öğrenci Yurdunda kalan
öğrencilerin 2010-2011 eğitim-öğretim yılı mezuniyet gecesinde, öğrencilerin heyecan ve mutluluklarını paylaşmaktan büyük bir gurur
duyduğumu ifade ederek konuşmasına başlayan Süleyman Necati Akçeşme, eğitimin önemine değinerek
“Bilindiği gibi eğitim; insanoğlunun
öğrenme yeteneğiyle ortaya çıkan
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ve çağlar boyunca önemini hiçbir zaman kaybetmeyen
bir kavramdır. Eğitim; zihni, fiziki ve ahlaki bir terbiye
olup, gayesi; görevlerini iyi bir beşer ve devletin değerli
bir vatandaşı olarak ifa edecek yüksek kültürlü insanlar
yetiştirmektir.” dedi.
Eğitim faaliyetleriyle varılmak istenilen temel hedefin içinden çıktığı topluma yabancılaşmamış, milli ve manevi kültürüyle barışık, yaşadığı zamanın ve
üzerinde bulunduğu coğrafyanın ehemmiyetini kavrayan ve aynı zamanda çağın gereği olan pozitif bilimleri de içine sindirmiş nesiller yetiştirmek ve böylece
devletimizin dünyada hak etmiş olduğu yere ulaşmasına yardımcı olmak, ayrıca milletimizin milli menfaatlerinin tahakkuk ettirilmesine katkıda bulunmak
olduğuna dikkat çeken Akçeşme “Teknoloji ve iletişim
araçları sayesinde fiziki sınır ve mesafe bakımından her
geçen gün küçülen ve küçüldükçe ulaşılan bilgi açısından büyüyen, insanlığın yüzyıllardan beri süregelen
değer yargılarının, yaşam biçimlerinin hızla değiştiği
dünyamızda özellikle eğitim alanında kurumsal sorumluluğun gittikçe önem kazandığı açıkça gözükmektedir.”
dedi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Eğitimden, sağlığa, sosyal yaşantıdan, kültüre kadar her alanda
kurumların sorumluluğunun gittikçe artmakta olduğuna dikkat çeken
Süleyman Necati Akçeşme “Hızlı
kültürel değişimler yaşamak zorunda bulunan toplumlarda gençliğin
gerekli olan yeterli bilgi ve kültürel
donanımla yetişmesi noktasında sivil
toplum kuruluşlarına da önemli sorumluluk düşmektedir.” dedi.
Geleceğimizin teminatı ve bu
günümüze mana kazandıran çocuklarımıza güzel bir istikbal hazırlamanın fert, toplum ve devlet olarak
herkesin en önemli görevleri arasında bulunduğunu belirten Süleyman
Necati Akçeşme, sağlıklı bir toplum
oluşturmanın temel kurallarından
birisinin de; geleceğin yetişkin fertleri olan gençlerimizin her alanda
sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi olduğunu söyledi.
Yetişmiş gençlere toplumun ve
bütün insanlığın ihtiyacının bulunduğunu belirten Süleyman Necati
Akçeşme “Anneler, babalar, eğitimciler başta olmak üzere sorumluluk
duygusu taşıyan her fert ve kurum
kendisine, ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve değerlerine bağlı,
öncelikle kendi iç dünyasıyla barışık,
yaşadığı topluma, ülkeye ve nihayet
bütün insanlığa faydalı gençlerin yetiştirilmesi için gayret sarf etmelidir.
Bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı
kurumsal sorumluluğunun bir gereği olarak eğitim-öğretim alanında
önemli projelere imza atmış bir sivil
toplum kuruluşudur.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfının eğitim
alanındaki amacının; değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilecek,
eleştirel düşünmeyi refleks haline
getirmiş, bilgi gereksinimini belirlemesini, bilgiye ulaşmasını, bilgiyi
kullanmasını bilen, bilgi üretebilen, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş,
www.diyanetvakfi.org.tr

problem çözücü, toplum ile uyumlu, ekip olarak çalışabilen bireyler yetiştirmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Akçeşme, bu katkının hem örgün eğitim
alanında, hem de eğitimin vazgeçilmez yan unsurları
olan öğrenci yurtları alanında devam etmekte olduğunu söyledi.
Gençliğimizin öğrenimlerine sorunsuz bir şekilde
devam etmesi için barınma ihtiyaçlarına katkı sağlamak adına Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bir çok
ilde yüksek öğrenim öğrenci yurdunun hizmet verdiğini kaydeden Süleyman Necati Akçeşme “Bunlardan
bir tanesi de sizlerin bir aile sıcaklığı ortamında barındığına inandığımız, bizlerin bu ortamı sağlama noktasında gayret gösterdiğimiz Altındağ Kız Öğrenci yurdumuzdur.” dedi.
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Mahmut KARABIYIK
Öğrenci Velisi

G

ençlerin geleceğimiz için ehliyetli, liyakatli, ahlaklı ve faziletli olmaları gerektiğini belirterek konuşmasına başlayan Mahmut
Karabıyık “Fakülteye başladığımız
yıl ikinci dersimiz Anayasa hukukuydu. Allah uzun ömürler versin,
Selçuk Özçelikli hocamız bizim,

Öğrencimiz babasının elinden
plaket alma mutluluğunu yaşadı.
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Anayasa hukuku derslerimize geliyordu. İlk derste, yıl 1978, siz ne
kadar iyi Anayasa, siz ne kadar iyi
kanun, ne kadar iyi tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı hazırlarsanız hazırlayın, bunu uygulayacak
ehliyetli, liyakatli, ahlaklı, faziletli
ve kuldan utanan, Allah’tan korkan
insanlar yetiştiremediğiniz süre içerisinde yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz, demişti.” diyerek gençlerin bu
erdemlere sahip olduğuna inandığını söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında
yaptığı faaliyetlerden çok etkilendiğini dile getiren Mahmut Karabıyık
“Yurt dışına çıktığımızda, Diyanet
Vakfının ilgilendiği camiler ile ilgilenmediği camiler arasındaki farkı
gördüm. Ben Diyanet Vakfının bu
kadar büyük, bu kadar ciddi bir
organizasyon içerisinde olduğunu
inanın bilmezdim, yakın olmama
rağmen bilmezdim ve ben Diyanet
Vakfının büyüklüğünü sonradan
öğrendim. Üniversiteden mezun olmuş, çağın gereklerine, çağın bilimine, çağın ilmine muhatap olmuş
insanların yönettiği bu Vakfı ve bu
Vakfın faaliyetlerini görmek ve tanımaktan büyük mutluluk duydum.”
dedi.
Kendisinin iki kızı olduğunu ve
kızının birini Vakfımızın yurduna,
birini de Vakfın yurdunun bulunmadığı bir ilde bir başka yurda
kaydını yaptırdığını anlatan Veli
Mahmut Karabıyık, Türkiye Diyanet Vakfı Altındağ Kız Öğrenci
Yurduna kayıt yaptırdığı kızının
barınması ve güvenliğiyle ilgili
hiçbir sorun yaşamadığını dile getirerek, bu hizmeti verenlere bütün içtenliği ile teşekkür ettiğini
söyledi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Erdoğan DOĞAN
TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler
İktisadi İşletmesi Müdürü

K

ocatepe Camii Konferans Salonunda müşterek bir sevinci
paylaşmak üzere bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek konuşmasına
başlayan Erdoğan Doğan, İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerden
bahsederek “Türkiye Diyanet Vakfı
Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmemiz bünyesinde 6’sı kız, 4’ü erkek olmak üzere 10 adet Yüksek Öğrenim öğrenci yurdu ile 3 adet sosyal
tesisimiz bulunmaktadır. Bu yurtlarımızda yerli, soydaş ve yabancı uyruklu yaklaşık 1.750 öğrenci barınmaktadır. Sosyal tesislerimizde ise
yıllık yaklaşık 23.000 misafir konuk
edilmektedir.” dedi.
Öğrencilere seslenen Erdoğan
Doğan, öğrencilerin rahat ve huzur
içinde barınmaları ve derslerinde başarıya ulaşmaları için büyük
çaba sarfettiklerini belirterek “Kıymetli öğrenciler, sizlerin bu akşamki
duygularınızın çok farklı olduğunu
düşünüyoruz. Biz sizlerin bundan
sonra tüm zorlukları yenerek, hem
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kendiniz hem aileniz ve hem de milletimiz için önemli ve verimli bir safhaya geçeceğinizden eminiz. Türkiye
Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Altındağ kız öğrenci yurdumuzun, sizlerin dimağında tatlı bir anı olarak kalacağından şüphemiz yoktur.” dedi.
Öğrenci yurtlarının sayılarının artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan
Doğan “Başta Sayın Diyanet İşleri Başkanımız olmak
üzere, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyeleri, sayın Genel
Müdürümüz ve bizler aziz milletimizin evlatlarını bir
kutlu emanet gibi teslim alarak tahsil hayatlarını emniyetli ve güvenli bir şekilde, huzurlu bir ortamda, yuva
özlemini aratmayacak bir anlayışla yürütmek amacıyla öğrenci yurtları işletmeciliğini üstlenmiş bulunmaktayız. Sayın Başkanımız ve Vakıf idarecilerimizin
de müteaddit defalar belirttikleri gibi finansal olarak
sıkıntılarımız olsa bile, Vakfımız öğrenci yurtlarının
tüm vatan sathına yayılması için gerekli inanç ve gayret içerisinde olacağız. İnanıyoruz ki Başkanlığımız ve
Vakfımızın desteği, hayırsever vatandaşların desteği ile
öğrenci yurtlarımız, yakın zamanda önemli bir sayıya
ulaşacaktır.” dedi.
Erdoğan Doğan konuşmasının sonunda yurt hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde artarak devam
edeceğini belirterek “Vakfımız ‘İnsanların en hayırlısı
insanlara faydalı olandır.’ Hadisi şerifinin ışığında evlatlarımıza faydalı olabilmek için diğer tüm faaliyetleri
gibi öğrenci yurtları işletmeciliğini de bu anlayışla, saygın ve özverili bir şekilde yürütmeye devam edecektir.”
dedi.
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Mehmet Nihat ÜNAL
Altındağ Kız Öğrenci Yurdu Müdürü

T

ürkiye Diyanet Vakfının çeşitli
hizmet alanlarından birinin de
öğrenci yurdu hizmetleri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan
Mehmet Nihat Ünal, bu hizmeti
layıkıyla yerine getirmek üzere ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini, ancak çok yoğun talep
olmasına rağmen bir çok öğrencinin talebini geri çevirmek zorunda
kaldıklarını ve bundan dolayı da
üzgün olduğunu söyledi.
Birer evlat olarak gördüğü gençlerin öğrenci yurdundan ayrılmasının hüznünü derin bir şekilde yaşadığını ifade eden Mehmet Nihat
Ünal “Sevgili gençler, bugün dört
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yıllık beraberliğin sonuna gelinmesi ve sizlerin mezun
olmanızın mutluluğunu yaşarken, bir yandan da sizden
ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün sizler dört
yıllık çalışmalarınızın meyvelerini gördükten ve hasadını topladıktan sonra diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Şimdi ise yükseldiğiniz başarınızın burcuna
elde ettiğiniz zaferin bayrağını dikmenin gurur ve şerefini yaşıyorsunuz.” dedi.
Öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında her şeye
sevgi ve hoşgörü ile bakmaları gerektiğini vurgulayan
Ünal “Unutmayalım ki, yaratılışımızın mayasında güzellik mevcuttur. İnsan fıtratında iyilik ve sevgi vardır.
Koca Yunus’un ‘Yaradılanı hoşgör Yaradan’dan ötürü’
dediği gibi, düşüncelerimize, bakışlarımıza ve yorumlarımıza hoşgörü hâkim olursa, her şeye sevgi ile bakarsak, sevgi görürüz. Yine Hazret-i Mevlana’nın ifadesiyle
de şefkat ve merhamette güneş gibi, kusurları örtmede
gece gibi, alçak gönüllülükte toprak gibi olan insanlardan meydana gelen toplum huzur bulur.” dedi.
Öğrencilerle aynı çatı altında huzur ve mutlu bir
beraberlik geçirdiklerini ifade eden Nihat Doğan konuşmasının sonunda “Sevgili gençler, biz yıllarca bu
çatı altında samimiyetin, dostluğun, arkadaşlığın, dayanışmanın net resmini gördük. İlim ve irfanla, ahlak
ve faziletle kutsal değerlerini bayraklaştırmış ideal insanların su katılmamış mümessillerine şahit olduk. Bu
çatı altında bizler, ecdadının misyonunu yürütme çabası içerisinde olduklarını müşahede ettik. Edep ve ahlak
abidesi, sevimli insan minyatürü öğrenciler gördük. Bu
çatı altında daha nice güzellikler gördük.
Şiir diliyle söylemek gerekirse,
Bu yuvada görünce şakıyan bülbülleri hayran oldum,
Geçip karşılarına dakikalarca seyran oldum,
Söz konusu mukaddesler olunca burada ağlayanlar gördüm,
Gönüllerde samimiyet, gözlerde çağlayanlar gördüm.
Sevgili gençler, böylesine özel ve güzel talebeler tanıdığım için kendimizi bahtiyar hissediyoruz.” dedi. TDV

www.diyanetvakfi.org.tr

1972

Çanakkale Biga’da
doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Çanakkale’de tamamladı. 1990 yılında Çanakkale İmam Hatip Lisesinden
mezun olduktan sonra Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesinde 3 yıl eğitim aldı.
Daha sonra bu bölümü bırakarak Malezya Uluslararası İslam
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler
bölümünü tamamladı. 1999 yılında Kosova’ya giderek 4 yıl bir
sivil toplum kuruluşunun Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’taki çalışmalarını yürüttü. 20032005 yılları arasında çocuklarda
karakter eğitimi üzerine yayınlar
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yapan bir derginin kuruluşunu
üstlendi.
2005 yılından buyana uluslararası faaliyetleri bulunan özel
kurumlarda
yöneticilik yaptı. Bu süre zarfında 42 ülkeyi
ziyaret etti ve buralarda afet,
yardım ve kalkınma projelerinin uygulanmasında görev aldı,
birçok uluslararası toplantı ve
konferansın
organizasyonunu
gerçekleştirdi. Çeşitli yayın organlarında makale ve köşe yazıları yazdı.
Evli ve 3 çocuk babası olan
Mustafa Tutkun İngilizce ve
Arapça’nın yanında orta düzey
Arnavutça ve Malayca da bilTDV
mektedir.
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Şems Şeyma AÇIKAY

seymaacikay@gmail.com

N

asıl karşılanmalı, nasıl uğurlanmalı, nasıl ağırlanmalı ramazan... Hani
şu onbir ay beklenen sonra geldi mi arefeyi beklemeden bayram edilen, hakkında
methiyeler dizilen, gönüller sultanı şehri
ramazan... Tüm bir yılın verdiği yetimlikle, sırtımızda affa muhtaç ateşten yüklerle,
ama hep de bir çocukluk hevesi ile bekleriz
ya mübareği... Peki o nasıl bekler bizi, nasıl
görmeyi, nasıl bulmayı umar bizi...
İftar vaktinin doğal uyarıcısı ezanla beraber son bulacaktı açlık hasreti... Koşar adımlarla eve ulaşmaya çalışırken tatlı bir hülyaya
tutulmadan edemedi. Bu saate kadar aç kalınca insan ne yapacağını şaşırıyordu zira...
Gözünü kapattı ve önce sıcacık buharı
üzerinde bir domates çorbası düşündü, hanım da ne güzel yapardı hani...
En kırmızı domateslerin taze şehriyeler
ile olağanüstü karması. Çorba, kendisinden
önce dumanıyla davet etmeliydi insanı.
Ne kadar hayallerin baş tacı bu sıcak çorba olsa da “bir su şarttır önce” diye uyardı
< 70
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kendini hayallerinde bile, sahurdan bu yana
kuruyup çatlamış dudaklarını düşünerek...
Ardından durulur mu? Gelsin sıra envai çeşidinden tuzlusuna, yağlısına sıra, dahası ne
varsa, ya tatlısı? O hiç eksik kalır mı?
Eve vardığında kurduğu rüyanın büyükçe
bir bölümünü tutturmuştu, yalnız çorbanın
cinsi, tabağında mercimekti, olsundu, o kadarı da yanılma payı...
Geriye kalıyordu afiyetle yemesi...
Sofranın vazgeçilmezi hepsi... Sofranın
vazgeçilmezi öyle ya hep yemesi içmesi!
Ya sonra belki bir akşam namazı, artık
yerinden kalkmaya mecal kaldıysa camiye
uzanıp bir teravihi, eli çabuk bir efendiden...
Tatlı, teravihten sonraya kalmalıydı! Nasıl da
canı çekmişti ama yeri yoktu artık fırın karası sütlaç, dönüşte inşallah...
Hem televizyonda işin uzmanı tembihlememiş miydi? “tatlıyı hep sona bırakın” diye...
Son bir hamle ile şeytanın bacağını kırıverdi ve ayaklarına kuvvet caminin yolunu
tuttu.
www.diyanetvakfi.org.tr

İşte oruç sahiplerinin toplanageldiği tek yer. Yazıktır ki, teravih vakti camiler...
Yarı geleneksel, yarı dinsel sembol sayılan, yoğun bir toplum teveccühü ile hala ramazan nişanı bilinen sünnet hükmündeki o namaz
vakitleri... Çoğu farza hassas olmayan, olmasa da camileri kendilerinden mahrum bırakmayan -iyi ki de
bırakmayan- insanlar...
Zoraki bir akşam namazı sonrası
teravih için o da düştü yollara, razı
edebilseydi hanım ve çocuklar da
olacaktı yanında ama...
Onların çok daha mühim (!)
başka bir programı bu hayalini
sekteye uğrattı. Bir başına camiye
vardı.
İmam Efendi’nin komutları ile
namaza tam da durulmuşken birden saflar dikkatini çekti. Öylesine, gayri ihtiyari. Öndeki delik
deşik çorabın sahibi on - on iki
yaşlarında bir çocuk ilişti gözüne... Nedense tanıdığını farketti.
Sokağın başında derme çatma evlerinde akşam vakti gelip geçtikçe,
hasbelkader gözü kayarsa dönüp
baktığı viranede yaşayan o çocuktu işte...
O da yalnız teravihte, geri kalan
herkes gibi caminin kalabalık yalnızlığından payına düşeni alıyor.
Hasta annesini, küçük kardeşlerini
evde bırakarak rica-minnet aldığı
izinle herşeye rağmen çocuk kalbinin heyecanına da saklayamayarak
hoş bir acemilikle tuttuğu ilk oruçların teravihini eda ediyor...
Birkaç sene önce sırtlandığı koca
hayat yükünü şimdilik yanı başına
bırakıvermiş. Çocuk olmuş yeniden
bir anlığına da olsa, şimdi daha dik
durabiliyor, sanki yüzü şimdi daha
başka gülüyor...
O artık bu caminin evladı, en
küçüğü, en kıymetlilerinden...
www.diyanetvakfi.org.tr

Bunun tadını çıkarmak istercesine tesbihleri en
coşkulu o okuyor, duaları, sureleri heyecanla bir o
tekrarlıyor...
Babasının beklenmedik ölümünün ardından kardeşlerinin babası, annesinin gözü karası evinin ise
hane-i reisi oluveriyor... Yaşıtlarının devam ettiği okulu geçen yıl devamsızlık sebebi ile bırakana dek doktor
olmanın hayali ile yaşarken şimdi ise kardeşleri doktor
olsun ona yetiyor... O da camide, bir başına yalnız.
Arkasında onu izleyen bir çift göz dışında, yalnız...
Çocuğun dirayeti ve vakarı etkiliyor onu, hiç düşünmediğini anlıyor daha önce yapayalnız bir çocuğun, onun dahi yeri geldiğinde şikayet ettiği bu hayat
kavgasında nasıl olup da bu kadar sağlam ayakta durabildiğini? “Kimi kimseleri var mıdır acaba?” diye düşündü, sorumluluğu savma telaşı ile.
Neden bir başkasından bekliyordu ki? Pekala, olabilirdi, evet o olmalıydı kimi kimsesi çocuğun. Tutmalıydı sırtındaki yükün bir köşesinden...
Namaza bu hissiyatla devam ederken başını bir an
sağına çeviriyor, gözlerinin nüktedanlığını takdir edecekken, gerçekle karşı karşıya kalıyor.
Birkaç sıra yanında o her gördüğünde adeta lanet
okuduğu, için için yererek “zamane işte” demek sureti ile
öfkesini her fırsatta sunduğu uzun saçlı genci görüyor...
Hakkında bildiği tek şey, karışık sakallı bu gencin iki üç
arkadaşı ile beraber yüksek öğrenim görme amaçlı evlerinden yurtlarından çıkıp mahalleden kelepir bir evi
“öğrenci evi” cinsiyle kiralayıp oturdukları idi.
Ve bir başka bilgi; kendisinin de dahil olduğu “mahalle sakini” grubunun onlara selam dahi vermekten
imtina ettiği, hep görmezden geldiğiydi...
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Şimdi utanıyordu, sadece fiziki görünüme itibar
ederek saflarda en az kendi kadar “kul” duran bu genci yaftaladığı için.
Üstelik belki kaç iftardır ne yiyip, içtiğini soran
annesine düşlerindeki sofrayı anlatan gencin, esasında
ramazan başladı başlayalı makarnadan ötesine geçmemiş olduğunu bilse utancı kat be kat artacaktı...
Yetim çocuğun bıraktığı yüke, bu garip gencinki eklenerek kütlesinin üç katına çıktığını farketti. Zar zor
taşıyordu kendisini. Hocaefendinin yeni bir rekat ikazı
ile ayağa kalkarken en köşede sandalyesi ile namaza katılan ihtiyar amcayı fark etti... Daha geçen yıl oğulları
ve gelinlerinin, “bu düşkün halinle nasıl bakarız” taksimini, aralarında “bir ay sizde onbeş gün bizde” diye pay
edilmeyi kendine yediremeyip, sokağın en küçük, hatta
izbe denecek evlerinden birine yerleşerek, kendi kirasını, kendi emeklisinden ödediği hanesinde bir başına
yaşayıp giden biçare ihtiyarı fark etti... Evet ilk defa
fark ettiğini farketti...
Bir an ihtiyarın “oruç tuttu ise iftarını nasıl yaptığını, ne yiyip ne içtiğini” merak etti.
Cami kapısında bacaklarından tam kırılmamış, ifritin sesi fısıldadı kulaklarımda. “Ne işi vardı onun burada? Bu düşkün, bu zavallı hali ile hangi kuvvet camiye itmişti onu? Neden hatırlatıyordu kendini?
Bu utanç çocuklarına yetmemiş miydi de bir de
mahalle halkını ona ortak ediyordu?” Bir “tövbe
< 72
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estağfirullah”tan sonra kovulmuşun
şerrinden Rabbine sığındı. Kendinden utandı, hatırlamalıydı onları
herkesin sofrası aynı değildi nasıl
da unutmuştu...
Herkes düşlerinde, tıpkı kendisinin yaptığı gibi bir sofra tahayyül
etse de, çoğunun bu hayalleri onun
evine geldiğinde karşılaştığı gerçeklik gibi sevince dönüşmüyordu.
Anladı... Ramazan ondan sadece kendi orucu ve namazını zahir
ibadetini istemiyordu! O hepimiz
gibi etrafındakilerden, elinin altındakiler ve imkanı olduğunca bütün
çevresinden sorumluydu... Hele
hele camidekilerin hepsi onun
komşusuydu; hani şu neredeyse
mirasçı addedilecek olan komşulardan.
Namaz bitti ve herkes son duanın ardından sanki hayatlarının
en acele işine yetişmenin verdiği
gayretle hızla olay mahallinden ayrılmaya başladı. Kimse diğerinin
yüzüne bakmıyordu, az önce aynı
amaçla secdede duran Allah’ın kulları gitmiş, tesadüf eseri yolu oraya
düşmüş yabancılar gelmişti sanki...
O ise camiye girdiği gibi değildi.
Evdeki sütlacı dahi unutmuş derin
bir hesaba tutuşmuştu.
Sadece evlerin kapılarının birbirine komşu olduğu, onların selamlaştığı, hasbihal ettiği, kapıların karşılıklı hallerinden mütevellit “yer”
durumundan mecburi dostluk kurduğu ilginç zamanlarda, insanların
ise tıpkı bir kapı hüviyetinde sert,
donuk anabildiğine umarsız olduğunu düşünerek iç geçirdi.
Eve nasıl ulaştığını bilemedi...
Konuşmadan uyudu.
Ve ertesi gün yine oruç, yine iftardı ama bu defa hummalı bir hazırlık hakimdi mutfağa.
Zira ağır misafirleri vardı akşama...
TDV
www.diyanetvakfi.org.tr
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Dr. Mustafa HİZMETLİ

onya’da doğan Eyüp
Sabri,
Hayırlızâde
Mehmed Efendi’nin oğludur. Memleketi Konya’da
İlköğrenimini
yaparken
Kur’an’ı da hıfzetmiştir.
Daha sonra Konya Ziyâiye
Medresesi’ne devam ederek Si
vaslı Ali Kemâlî ve
Yalvaçlı Ömer efendi
lerden ders görüp icazet
almıştır. Yüksek tahsilini Konya’da yeni açılan
Dârülfünûn-ı Os-mânî’nin
Hukuk Şubesi’nde yapan
Eyüp Sabri burayı 1911
yılında birincilikle bi
tirmiştir.
Yakın arkadaşı Mûsâ
Kâzım Efendi ile birlikte gittiği İstanbul’da
Dârülfünun’da müderris muavinliği imtihanını kazanan Eyüp Sabri bey, bir süre müderris
muavinliği yaptıktan sonra istifa ederek memleketine dönmüştür. Ardından 1913’te Uşak
Bidayet Mahkemesi müddeiumumiliğine tayin
edilmiştir. Altı yıl sürdürdüğü bu görevinden
de ayrıla
n Eyüp Sabri bey, Konya’da bir süre
avukatlık yapmış; Konya vilâyet ve belediye encümen üyeliklerinde bulunmuştur.
Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne II. dönem (1923-1927) Konya mebusu olarak seçilmiştir. O, Halk Fırkası grubu toplantılarında ve mecliste yaptığı
konuşmalarda teşkîlât-ı esâsiyye kanununun
tâdili ve Cumhuriyet’in ilânını savunmuştur.
Ayrıca o, meclise Cumhuriyet’in ilânının ve
Atatürk’ün cumhurreisi seçilişinin 101 pare
top atışıyla kutlanması yönünde bir teklif vermiştir. Bu teklifi kabul edilmiş ve kutlamalar
bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Tek parti döneminin anti demokratik uygulamalarını eleş-
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tirdiği için İnönü döneminde meclise giremeyen
Hayırlıoğlu,
memleketi
Konya’da tekrar avukatlığa
başlamış ve bu arada ticaretle de meşgul olmuştur.
Ahmet Hamdi Akseki’nin vefatı üzerine 17 Nisan 1951 tarihli Bakanlar
Kurulu kararıyla Diyanet
İşleri başkanlığına getirilmiştir. Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, 22 Kasım 1951 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı
uyarınca mâbed dışında
“ruhanî elbise” giymesine
izin verilen ilk Diyanet İşleri başkanı olmuştur. 27
Mayıs 1960 askeri darbesi
sonrasında Demokrat Partisi iktidarı tarafından göreve getirildiği için rahatsızlığı gerekçe
gösterilerek emekliye sevk edilmiştir. Emekliye ayrıldıktan dört ay sonra 8 Ekim 1960 tarihinde ve
fat etmiştir. Ankara’da Ce
beci Asri
Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, dini yayınların pek bulunmadığı bir dönemde bilhassa yaptığı radyo konuşmalarıyla
Türk dini hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisinin yayınlanmış eseri bulunmamaktadır. Onu rahmet ve şükranla anıyoruz.
Kaynaklar:
Veli Ertan, “Eyüp Sabri Hayırlıoğlu”, DİA,
c.XVII, s. 50-51.
Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri
Başkanlığı: 1924-1997, Ankara 1999. s. 407;
“Hayırlıoğlu”, Türk Ansiklopedisi, c. XIX, s.
107;
İrfan Yücel ile yapılan görüşme 31.05.2011,
TDV
Ankara.
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Dr. Mahmut DEMİR

Bir Ayet
BirYüksek
Yorum:
Din İşleri
Kurul Uzmanı
س َألَ ﱠما َرةٌ بِالسﱡو ِء إِ ﱠال َما َر ِح َم َربﱢي إِ ﱠن َربﱢي َغفُو ٌر َر ِحي ٌم
ُ َو َما أُبَ ﱢر
َ ئ نَ ْف ِسي إِ ﱠن النﱠ ْف
“(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü nefis aşr şekilde
“ (Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum.
nefis aşırı
şekilde
kötülüğü
emreder;
kötülüğüÇünkü
emreder;
Rabbim
acyp
korumuş
başka. Şüphesiz Rabbim çok
Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan,
bağşlayan,
esirgeyendir.”
(Yusuf, 12/53)
pek pek
esirgeyendir.”
(Yusuf, 12/53)

B

u sözlerin Hz. Yusuf ’u ayartmaya çalı- nefsin ihtiyaçları, arzu ve istekleBu sözlerin Hz.
Yusuf’u ayartmaya çalşan Aziz’in karsna ait olduğunu söyle
şan Aziz’in karısına ait olduğunu söy- ri vardır. Ancak bunların tama-

olsa da alimlerin çoğunluğu bun- mı gayr-ı meşrû değildir. Nitekim
olsa da alimlerinleyenler
çoğunluğu
bunlar Hz. Yusuf’un söylediğini benimsemişledir. Bu
ları Hz. Yusuf ’un söylediğini benimsemiş- Kur’an’da da ifade edildiği gibi insan

ledir. Bu ayetin
öncesinde
Hz. Yusuf
’un, birbenliği
hemolmadğn
iyi hem de kötüispat
duygu-ettiği yer a
öncesinde Hz. Yusuf’un,
itham
edildiği
suçla
ilgisi

itham edildiği suçla bir ilgisi olmadığını lara eğilimli bir fıtrat üzerine yara(eş-Şems, 91/8)
ettiği yer temize
almıştı. Yusuf
Peygamber
tılmıştır.
Yusuf Peygamberispat
kendisini
çkarmş,
vezirin
kars ise asl suçlunun kendisi old
kendisini temize çıkarmış, vezirin karısı
Nefsin istek ve arzuları hırs ve
ise asıl suçlunun kendisi olduğunu itiraf tamahkârlığa dönüştüğü anda nefis
itiraf etmişti.
etmişti.
artık tehlikeli bir düşman olur. MüAyette
nefsin
“kötülüğe
sürüklememine düşenoluşundan
buna izin vermemektir.
Ayette nefsin “kötülüğe sürüklemeye yatkn”
söz edilmektedi
ye yatkın” oluşundan söz edilmektedir. Bu durumda iradesini kontrol edip
şüphesiz boyunca
insan, yaşamı birçok
boyunca birkararlı birkarşlaşr.
tutum sergiler Ancak
ve Yusuf hiç biri
şüphesiz insan, Hiç
yaşam
kötülükle
çok kötülükle karşılaşır. Ancak hiç biri Peygamber’in yaptığı gibi samikendi benliğinden/nefsinden
gelen kadar
mi olarak
yardım
dilerse bir Peyga
benliğinden/nefisnden
gelen kadar tehlikeli
değildir.
ÖyleAllah’tan
ki nefis
tehlikesi,
tehlikeli değildir. Öyle ki nefis tehlikesi, kötü nefsin tasallutundan kurtuPeygamberi Elbette
dahi zor
Efendimiz
“Mücâhid,değildir. İşb
dahi zor durumdabirbrakmştr.
bu durumda
tehlikeyi lacaktır.
bertaraf
etmek(sa)
imkânsz
bırakmıştır. Elbette bu tehlikeyi bertaraf Allah’a itâat husûsunda, nefsiyle müetmekveimkânsız
değildir. İşbu
ayet nasl
nefsin karş
cadelekoyabileceğimizi
eden kimsedir” (İbn Hanbel,
nefsin ayartmalarna
aldatmalarna
karş
göstermektedir.
ayartmalarına ve aldatmalarına karşı nasıl “el-Müsned”, VI, 21) buyururken
(İbn Manzûr, Lisân,
VI, 233)
karşı koyabileceğimizi
göstermektedir.
aslında gelen
nefisle mücadelenin
zorluArapçada, ruh, hayat,
varlk, insan,
can gibi anlamlara
nefis,
Arapçada, ruh, hayat, varlık, insan, can ğuna da işaret etmiştir. Bu itibarla
Manzûr, Lisân, VI, 233)
(sa) bize öğrettiği
anlamlara
gelen (İbn
ne- Resûlüllah’ın
geleneğinde dahagibi çok
heva,
heves
ve bedenden
kaynaklanan
süflîşu arzular şe
fis, İslam geleneğinde daha çok heva, he- duayı dilimizden düşürmemeliyiz:
“…Allah’ım!
nefsime meşru
kötülüklere
ve bedenden kaynaklanan
süflîiçindeki
arzular
alglanmştr. Bazveshadislerde
de insann
kötü
duygularn,
olmayan iste
şeklinde algılanmıştır. Bazı hadislerde de karşı koyabilmesini nasib et ve onu
(Buhari, Kader, 9, no: 6612; Müslim, Nikah, 9, no: 3407)
günahlardan arındır,
onu en iyiŞunu ifade
insanın içindeki kötü duyguların,
meşru karşlğnda
kaynağ
kullanlmştr.
(Buhari, Kader, 9, no: 6612; Müslim,
temizleyecek olan Sensin. Onun veolmayan isteklerin
Nikah, 9, no: 3407)
lisi ve dostu
sensin bunlarn
Allah’ım!...” tamam
(Nekaynağı
karşılığında
kullanılgerekir ki, her nefsin ihtiyaçlar, arzu ve istekleri vardr.
Ancak
gayr-
TDV
mıştır. Şunu ifade etmek gerekir ki, her sai, “İstiâze”, 13).

değildir. Nitekim Kur'an'da da ifade edildiği gibi insan benliği hem iyi hem de kötü duy
eğilimli bir ftrat üzerine yaratlmştr. (eş-Şems, 91/8)

Nefsin istek ve arzular hrs ve tamahkârlğa dönüştüğü anda nefis artk tehlik
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düşman
olur. Mümine düşen buna izin vermemektir. Bu durumda
iradesini kontro

Dr. Mahmut DEMİR
Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı

Hadis Bir Yorum:
Hadis Bir Yorum:
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M

olduğunu söylemek suretiyle bir kez
daha bağışlanmak istedi. Bunun üze-

dar önemli bir mefhum olduğunu ifaTDV
de etmektedir.

deyse bütün hadis kaynaklarnda yer alan bu vecîz hadise göre bir Müslüman, ayn
deyse bütün hadis kaynaklarnda yer alan bu vecîz hadise göre bir Müslüman, ayn
ötürü iki kez üst üste aldanmaz, aldatlamaz. Birincisinde yanlş yapsa bile,
ötürü iki kez üst üste aldanmaz, aldatlamaz. Birincisinde yanlş yapsa bile,
bu yanlşndan ders çkarr ve daha tedbirli olmaya çalşr. Bir ylan tarafndan
bu yanlşndan ders çkarr ve daha tedbirli olmaya çalşr. Bir ylan tarafndan
www.diyanetvakfi.org.tr
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en iki kez srlmak ne kadar büyük bir gaflet ise bir hatay iki kez üst üste işlemek
en iki kez srlmak ne kadar büyük bir gaflet ise bir hatay iki kez üst üste işlemek
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D

iyabet (Şeker Hastalığı) insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu oluşan, ömür boyu
süren bir hastalıktır. insülin, pankreas adını verdiğimiz organımızdan salgılanan bir hormondur. Kandaki glukozun (şekerin) yükselmesine neden olur. insülin olmadan, vücudumuz alınan gıdaları istenilen
şekilde kullanamaz. Eğer İnsülin hormonu tamamen
eksikse bu diyabete” Tip 1 diyabet (insüline bağımlı
diyabet)” denir. Genellikle çocuk veya genç yaştaki
hastalarda görülür. Eğer insülin hormonu var, ama
miktarı azsa veya dokularda insüline karşı direnç
varsa, bu diyabete de “Tip 2 diyabet (insüline bağımlı
olmayan diyabet)” denir. Genellikle 35 yaşından sonra görülür. Tip 1 diyabetli hastalar yaşam boyu insülin kullanmak zorundadırlar. Tip 2 diyabetli hastalar
ise diyet, egzersiz ve ağızdan alınan ilaçlarla tedavi
edilebilir. Gerekirse hastalığın ilerleyen dönemlerinde
insülin kullanabilirler.
Diyabet
• Ömür boyu süren bir hastalıktır.
• İnsülinin eksikliği veya etkisizliği sonucu oluşur.
• Kan şekerinin yükselmesine neden olur.
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Diyabet Nedir?
Günlük yaşamda gerekli aktiviteleri
sürdürebilmemiz için vücudumuz
“Glukoz” adı verilen bir tür şekere
ihtiyaç duyar. Glukoz vücudumuza
karbonhidratlı yiyeceklerle alınır ve
sindirim sisteminde emilerek kana
karışır. Kandaki glukozun enerji
olarak kullanılabilmesi için hücre
içine girmesi gerekir. Glukozu hücre içine ancak “Pankreas” adlı organımızdan salgılanan “insülin” sokar.
Hücre içine giren glukoz enerji elde
etmek için kullanılır. Diyabeti olmayan kişilerin vücudu yeteri kadar
insülin salgıladığı için kan şekerini
olması gereken seviyede tutar. Bunu
nasıl yaptığını görelim: Kan şekeri
yemeklerden sonra yükselir. Kan şekerinin yükselmesi ile insülin salgılanır. insülin anahtar görevi görerek
hücrelerin kapılarını açar ve şekerin
hücre içine girmesini sağlar. Böylece
www.diyanetvakfi.org.tr

kan şekeri normal seviyelere (70100 mg/dı) döner.
Diyabet Olunca Ne Değişir?
İnsülin anahtar görevi görerek hücre kapılarını açıyordu. Ancak şimdi
diyabetiniz olduğu için, hücrelerin
kapılarını açan bu anahtarlardan
yeterli miktarda yararlanamayacaksınız. Şeker, kas ve diğer hücrelerin
içine enerji üretmek üzere giremeyince kendinizi yorgun hissedersiniz. Diğer taraftan şeker hücre içine
giremediği için kanda şeker miktarınız yükselmeye başlar.
Neden Diyabet Oluşur?
• Pankreasta insülin yapan hücrelerin tahrip olması
• Genetik faktörler
• Dış etkenler
Tip 1 diyabet, genetik olarak
yatkın kişilerde vücudu virüslere
ve bakterilere karşı koruyan doğal
savunma sisteminin, pankreasta insülin yapan hücreleri tahrip etmeye başlaması ile oluşur. Buna neyin
sebep olduğu henüz kesin olarak
bilinmemektedir. Bazı dış etkenler
(fiziksel, kimyasal nedenler) de diyabete neden olabilir.
İdrarda Şeker
Glukozun kullanılamaması nedeni
ile kanda şeker seviyesi çok yükseldiği (160-180 mg/dl’yi aştığı) zaman
idrarda şeker çıkmaya başlar. İdrarda şeker çıkmaya başlayınca beraberinde çok da fazla su götürür. Dolayısı ile çok fazla idrara çıkarsınız ve
su kaybını yerine koymak için susama hissiniz artar, ağız kuruluğundan yakınırsınız.
İdrarda Keton
Yeterli insülin olmayınca, vücudunuz
şekeri hücre içine sokup yeterince
kullanamaz. Böylelikle yağları enerwww.diyanetvakfi.org.tr

ji kaynağı olarak kullanmaya çalışır. Karaciğeriniz yağı
çok hızlı şekilde yakınca, “Keton cisimleri” adındaki
zehirli atık maddeleri üretir. Ketonlar kanı asidik hale
getirdikleri için tehlikelidir. Keton cisimleri böbreklere
ulaştıklarında, bir miktarı şekerle beraber idrara geçer.
Diyabet Hastasıysam Ne Yapmalıyım?
Kan şekerinizi kontrol altında tutmak için daha önce
vücudunuzun otomatik olarak yaptıklarını şimdi sizin
yapmanız gerekmektedir. Amaç kan şekerini olabildiğince normale yakın seviyede tutmak olduğuna göre,
diyabet olmadan önceki insülin salınımını taklit etmeye yönelik en uygun tedavi yapılmalıdır.
• Her gün insülin enjeksiyonları yapmanız ya da
doktorunuzun tavsiye ettiği diyabet ilaçlarını kullanmanız gerekmektedir. İnsülin enjeksiyon sayısını ve zamanlamasını ya da ilaç sayısı ve alım zamanını doktorunuz belirleyecektir.
• Günde üç ana öğün ve üç ara öğün yiyerek beslenmeniz önemlidir.
• Beslenme düzeninizi de diyabet tedavi ekibinizde
yer alan diyetisyeniniz ayarlayacaktır.
Diyabet Nedeniyle
Uzun Dönemde Karşılaşabileceğim
Komplikasyonlar Nelerdir?
Diyabet hastalığı komplikasyonlara neden olabileceği için çok önemli bir hastalıktır. Diyabet tedavisinde
amaç hem kişinin yaşam kalitesini yüksek tutmak,
hem de uzun dönem komplikasyonların gelişimini
önlemektir. Diyabetli birey olarak uzun yıllar sağlıklı
ve sorunsuz yaşamak mümkündür. Ancak kan şekeri
uzun süre yüksek kalırsa bazı insanların gözlerinde,
böbreklerinde, sinirlerinde ve ayaklarında problemler
ortaya çıkabilir. Diyabetli hastalarda kalp hastalığı ve
yüksek tansiyon riski artmıştır. Bu komplikasyonlardan korunmak için kan şekerinizi diyabetli olmayan
hastaların seviyesinde tutmak önemlidir. Kan şekerinizi sık ölçüp, normal sınırlara yakın seviyelerde olmasını sağladığınız sürece bu komplikasyonların gelişimini önleyebilirsiniz.
Unutmayın!
• Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Egzersiz
kan şekerinizi düşürmeniz için size yardımcı olacaktır.
• Diyabetli kişi kan şekerini normal sınırlara yakın
TDV
seviyelerde tutmalıdır.
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TÜRK EDEBİYATINDA
MÜNÂCÂT
DR. ABDULHAKİM KOÇİN
Münâcât, Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua
etmek gayesiyle yazılan edebî bir türün adıdır. Zaman
zaman mensur olarak yazılmakla birlikte genellikle manzum olarak kaleme alınmıştır. Gazel, murabba,
mesnevî, rubâî, kasîde gibi hemen hemen bütün nazım
şekilleriyle yazılan bu şiirlerin konusu Allah’a yakarıştır.
Edebiyatımızda bu türden birkaç çalışmaya konu
olabilecek kadar bol örnekler verilmiştir. Dolayısıyla bu
çalışmada sadece Klasik Türk Edebiyatındaki münâcâtlar incelenmeye tabi tutulmuştur. Bu eserde sunulan
ilk münâcâtlar da, türün Anadolu’daki hatta Eski Türk
Edebiyatındaki ilk örneklerdir.
Tanzimat Edebiyatı ile Klasik Türk Edebiyatı döneminin kapandığı genel kabul gördüğünden, çalışma
bu tarihle sınırlı tutulmuş ve 1850’den sonra vefat eden
şairlerin münâcâtları esere dahil edilmemiştir.

HZ. İSÂ’NIN DÖNÜŞÜ
MESELESİ
ZEKİ ÜNAL
Hz. İsâ (a.s.)’nın nüzûlü meselesi, Hz. İsâ (a.s.)’nın
şahsiyetine değişik açılardan bakan üç ilâhi din için inceleme konusudur. Bu araştırmada Hıristiyan ve Yahudilerin bu konudaki görüşleri özetlenmiş, konuya oldukça
geniş şekilde İslâm dini açısından bakılmıştır. Nüzul-i
İsâ konusundaki ayetler ve hadisler, belli kaynaklarda
ve sınırlı sayıda olmasına rağmen, bu konuda yazılan
ve söylenenler hayli kabarıktır. Konu ile ilgili ayetler,
çeşitli yorumlara ve tevillere yol açmıştır. Bunun sebebi de ayet ve hadislerin kesinlik ifade etmeyişleri, hatta
bazen iltibas ve tereddüde yer vermeleridir. Bu da bu
konudaki ayetlerin daha çok müteşâbih olmalarından
kaynaklanmaktadır. Hadislerde de çok defa açık olmayan, müphem ve muğlâk ifadelere rastlanmaktadır.
Bu araştırmanın, konu ile ilgili çalışma yapanlara
ve konuya ilgi duyan okuyuculara bir nebze de olsa ışık
tutacağı ve faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz.
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ENDÜLÜS‘TE
HİSBE TEŞKİLATI
DR. MUSTAFA HİZMETLİ
‘Hisbe, İslâm’ın ‘iyiliği emir kötülükten sakındırma’ ilkesi doğrultusunda genel ahlâk ve kamu düzenini koruma faaliyetidir. Bu faaliyet daha Hz. Peygamber döneminde başlamış olup zamanla Müslüman toplumun
büyümesine paralel olarak gelişimini sürdürmüştür.
Diğer Müslüman devletlerde olduğu gibi fetihle birlikte
Endülüs’te de hisbe faaliyeti başlamıştır.
Endülüs Hisbe Teşkilâtı’nı yürütmekle görevli olan
muhtesibin görev alanını pazarlar ve oralardaki her türlü faaliyet ile belediye hizmetlerinin denetimi ve genel
ahlâk kurallarına riayetin sağlanması olarak sıralamamız
mümkündür. Bu yüzden, şehirdeki ekonomik, sosyal
ve kültürel hayat gibi çok geniş bir alanı kontrol etmekte olan muhtesib kimi yazarlarca ortaçağ İslâm
şehirlerinin en renkli şahsiyeti olarak nitelendirilmiştir.
Endülüs’te tek bir kurum eliyle yürütülen bu muazzam
faaliyetlerin denetimi için günümüzde çok sayıda kurum ve kuruluşun görevlendirildiği dikkate alındığında
muhtesibin görevinin önemi daha iyi anlaşılır.
İşte elinizdeki bu eser; Endülüs örneğinden yola
çıkarak bir İslâm kurumu olan Hisbe Teşkilâtı’nın görev
ve faaliyet alanını ortaya koymaktadır.
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