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Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Geçtiğimiz günlerde Van ve Erciş’te meydana gelen deprem,
millet olarak hepimizi derinden etkiledi, hep birlikte üzüntüsünü
yüreklerimizde hissettik. Depremde canlarını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifa; yakınlarına, meşakkate ve sıkıntıya karşı güç, direnç ve sabır niyaz ediyorum. Rabbimiz böyle bela ve musibetlerden milletimizi ve tüm
insanlığı daima muhafaza eylesin.
Hangi nedenlerle meydana gelirse gelsin, tabii afetlere karşı maddi ve manevi bütün tedbirleri almak gerektiği bilinen bir
gerçektir. Hayatın bir imtihan olduğuna inanan, ölümün yokluk
ve hiçlik anlamına gelmediğini bilen müminler için depremleri
ve her türlü musibeti anlamak ve doğru okumak zor olmasa gerektir. Kutsal Kitabımız’ın ‘zelzele’ olarak ifade ettiği depremi, insanın sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde sadece bir doğa
olayı olarak yorumlamak, ya da fay hatlarıyla izah etmek doğru
olmağı gibi, Rabbimizin sonsuz kudretini yok sayarak, onu tesadüflere bağlamak da doğru değildir.
Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde bir gözyaşı, sıkıntı ve musibet olsa milletimizin birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının harekete geçmesi her
türlü takdirin üzerindedir. Nitekim Van ve Erciş’te meydana gelen depremin ardından doğusuyla-batısıyla, kuzeyiyle-güneyiyle
topyekûn bütün milletimizin aynı hüzün ve acıyı hissetmesi, gönül dünyamızın fay hatlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez
daha göstermiştir. Yüce Rabbimiz aziz milletimizin kalbinden ve
yüreğinden bu birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu hiçbir zaman eksik etmesin. Unutulmamalıdır ki, en büyük
deprem, inanç dünyamızda, kalplerimizin ve yüreklerimizin fay
hatlarında meydana gelen, dünyamızı da ahiretimizi de derinden
etkileyen sarsıntılardır. Önemli olan yeryüzündeki sarsıntılar sebebiyle Allah’a olan imanımızda ve kardeşlik ilişkilerimizin zeminini oluşturan gönül dünyamızın fay hatlarında bir zelzele meydana gelmemesidir.
İbadetler, bizi Allah’a yakınlaştırmanın yanı sıra Müslüman kalma şuurumuzu diri tutan sembollerdir. Kerim Kitabımız’da “Allah’a
bir kulluk borcu” (Âl-i İmran, 97.) olarak tanımlanan hac ibadeti de
bir semboller haritasıdır. Her aşamasında pek çok sembolü barındıran hac, bu sembollerdeki manaları bilerek karar vermek ve bu
kararı eyleme dönüştürmektir. Bu yönüyle hac ibadeti, diğer ibadetlerden farklıdır; dahası diğer ibadetleri de bünyesinde toplar.
Hac, âdeta yeniden dirilişin, mahşerin provasıdır. İhram elbisesini giyen hacı adayı, daha dünyada iken sanki kefenini giymiştir. O ana kadar kıymet ölçüsü olarak bildiği; servet, makam, rütbe vb. her şey, ihramın rengi içinde erimiş; renksiz, dikişsiz, rozetsiz, bayraksız bu elbise onu dünyevî bütün güç ve imkânlardan
soyutlamıştır. Bundan sonra Arafat’ta Allah’ın huzuruna gidecek,
oradan mahşere çıkacak, mahşerde bir sorgulamadan geçecektir. Sonra tekrar Allah’ın evine gidecek ve oradan Peygamber
Efendimiz’in ifadesiyle annesinden doğmuş gibi arınmış, temizlenmiş ve şuurlanmış olarak yeniden hayata dönecektir.
Hac, bir tevhit ve ahlak eğitimidir. Yüce Mevlamız, hacda
şehvet yok, öfke yok, kötülük yok, haklı olsan dahi tartışma yok
buyuruyor. (Bakara, 197.) Bunlar, İslam’ın günlük hayatta da bizden istediği önemli hasletlerdir.

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
“Hac, Arafat’tır”. Arafat ise önce kendini
bilme, kendini bulma deneyimidir. “Kendini
bilen, Rabbi’ni de bilir” fehvasınca, önce kendini tanıma, ardından da Rabbini tanımadır.
Yani hac, hakikati bilmek, tanımak, anlamak ve kavramak demektir. Hac, ârif olup,
Marifetullah’a ermektir. Dirilişi, mahşeri,
mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, ölmeden
önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmektir.
Hac, dünyadaki bütün Müslümanların bir
araya gelip tanıştıkları evrensel bir kongredir.
Bu anlamda Müslüman’ın hayatındaki en anlamlı yolculuğu olan hac, aynı zamanda bir
dönüm noktası, bir silkiniş, diriliş ve yeniden
doğuştur. Artık bu silkinişi ve dirilişi yaşayan
hacıların kazandıkları güzellikleri dünyanın
dört bir tarafına taşımalarının vakti gelmiştir.
Nihayet hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban
Bayramı, hem hacılarımız hem de tüm Müslümanlar için bir diriliş mesabesindedir.
Bu bilinçle düşündüğümüzde bayramlarımız, her yıl Müslümanlık şuurumuzu yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren,
rahmet ve bereket dolu müstesna günlerdir.
Bu vesileyle başta milletimiz olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramını
tebrik eder, Allah katında kurbanlarımızın
makbul olmasını, bayramın getirdiği kardeşlik,
dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını
TDV
Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.
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Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Müdür

D

eğerli dostlar; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
olarak, misyonumuzun ve vizyonumuzun
gereği, dünyanın neresinde olursa olsun
zora düşen insanlara yardım elini uzatma
yükümlülüğümüz artarak devam ediyor.
Bu yükümlülüğümüzün bir gereği olarak
da geçtiğimiz günlerde; kuraklığın beraberinde getirdiği açlık, susuzluk, hastalık
ve çaresizlik içerisinde ümitle gözlerini
gelecek yardımlara odaklayan kara kıtanın
kara bahtlı insanları ile elimizdeki nimetleri paylaşmak için Afrika’ya Yardım kampanyası başlattık.
Malumunuz; Somali’de başlayan kuraklık, bölgede yaşayan milyonlarca insanı
etkiliyordu. Bu felaket, salgın hastalıklara ve ölümlere neden oluyor, nimetin en
bol olduğu çağımızda insan onuruna yakışmayacak sonuçları da beraberinde getiriyordu. Çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veren insanların yaşadığı
bu bölgenin, bu denli büyük bir felaketle
kendi imkanlarıyla mücadele etmesinin
güç olduğu açıkça ortada duruyordu. Bu
düşünceyle ve bir insanlık borcu olarak,
insani yardım için vakit kaybetmeksizin
ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya
çıktı ve Milletimizin merhamet eli konumunda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı
olarak hemen çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın büyük desteğiyle bu hizmeti
yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.
<4
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Milletimizin alicenaplığının tezahürü olarak bu
kampanyaya gösterdiği ilgi, sadece ülkemiz için değil,
bütün insanlık adına asil ve örnek bir davranış olmuştur. Fakiriyle zenginiyle bu kampanyaya gösterilen yakın alaka; dünyanın öbür ucundaki insanların dertleriyle dertlenme hamiyeti, onların acılarını dindirmek,
çekilen acı ve ıstırapları yüreğinin derinliklerinde hissederek, dökülen gözyaşlarıyla yanınızdayız mesajlarını
göndermek suretiyle sergilenen bu asil davranış milletimiz insanına yakışan bir tablo oldu.
Kara kıtada bu olumsuzluklar yaşanırken, hepimizi
derinden etkileyen Van depremini yaşadık. Bu deprem
ile bir çok kişi evsiz kaldı ve bir çok kişi çadırlarda yaşamaya başladı. Yaşanan acı tablo herkesin yüreğinde
derin izler bıraktı.
Doğal afetler genelde insanlar arasında dayanışmayı güçlendirir. Enkaz altından gelen sesler yüreklerin
daha kuvvetli çarpmasına, ne yapabilirim duygusunun
doruk noktasına ulaşmasına vesile olur.
Van-Erciş Depremi için başlattığımız yardım kampanyasına halkımız tarafından büyük bir ilgi gösterilmiş ve kampanya neticesinde önemli hizmetler Vanlı
depremzedelere sunulmuştur.
Van merkez ve Erciş ilçesi çevresinde meydana
gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılması amacıyla Vakfımız tarafından başlatılan nakdi bağış kampanyasına iştirak ederek
iyilik kervanına katılmanız suretiyle yapmış olduğunuz anlamlı yardımlar; nice ihtiyaç sahiplerinin sofrasında dua, sevgi, dostluk aş ve katık olmuştur.
Geçtiğimiz aylarda sizlerin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerden biri de vekalet yoluyla
kurban kesim kampanyamızdır. Mesafelerin gerisinde
değil, önünde olmak için, bir adımda bin adım yaklaşabilmek için, bir yetimin başını okşamak, açlık çekenlere gönül sofrası kurmak için vekaletini aldığımız
kurbanlarınızı ülkemizin her köşesinde ve Afrika başta
olmak üzere bir çok ülkede dini vecibelere uygun bir
şekilde keserek dağıtımını gerçekleştirdik.
Bültenimizin bu sayısında kurban ve yardım kampanyalarımızla alakalı geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.
Bu duygu ve düşüncelerle; örnek ve asil davranışla
tüm dünyaya insanlık dersi veren aziz vatandaşlarımıza, hem Türkiye Diyanet Vakfı hem de mazlumlar adına, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu vesile ile vakfımızın geçekleştirdiği kampanyalara katılmak suretiyle
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına
duyduğunuz güvene teşekkür eder, yardımlarınızın ve
ibadetlerinizin Cenab-ı Hak katında makbul olmasını
TDV
niyaz ederim. Saygılarımla.
www.diyanetvakfi.org.tr

AFRİKA
BÜYÜK BİR İNSANLIK DRAMIYLA

KARŞI KARŞIYA
A

frika, köleleştirme ve sömürgeleştirmenin çok acı
bir şekilde yaşandığı, kitlelerin açlığa ve sefalete
mahkum edildiği bir coğrafyadır.
Bugün dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 40
milyonun üzerinde insan kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her üç Afrikalıdan birinin yetersiz beslendiği, Doğu Afrika ülkelerinin son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşadığı, özellikle Somali, Etiyopya,
Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de etkisini gösteren bu kuraklığın, başta çocuklar olmak üzere
binlerce insanın yaşamını tehdit ettiği bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.
Bilhassa Somali’de çoğu çocuk olmak üzere her
gün yüzlerce insan açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Afrika’daki bu dram
sadece o coğrafyada yaşayanların değil, aslında bü-

www.diyanetvakfi.org.tr

tün insanlığın hem açlıkla hem de
insanlıkla imtihanıdır.
Oradaki açlığın ve kıtlığın sebebi
sadece iklimle, yağışların yokluğu, suyun azlığı ya da gıda ürünlerinin kıtlığıyla izah edilemez. Afrika’daki açlığın en büyük sebebi, küresel ölçekte
yaşanan açgözlülüktür. İnsanoğlunun
küresel ölçekteki bu aç gözlülüğü,
başka kıtalardaki insanları en büyük
mezalime ve en büyük mahrumiyete
mahkûm etmektedir. Aslında bu kıtlığın temelinde, tüm insanlığın duçar
olduğu yürek kuraklığının, sevgi, şefkat ve merhamet yoksunluğunun büyük bir payı vardır.
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Bu insanlık trajedisine seyirci
kalmayan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız, dünyanın neresinde
olursa olsun insanlara yardım elini uzatmaktadır. Birileri açken tok
yatmamak, insanlığın birlik ve dirliği için elimizdeki nimetleri Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Bir
tek hurmanın yarısıyla da olsa cehennem ateşinden korununuz” uyarısına kulak vermek suretiyle paylaşmak ve mesafeleri hiçe sayarak
gönül köprüleri kurmak için ramazan ayı boyunca “Her evden bir fitre, bir iftar Afrika’ya” kampanyası
ile bayramda da “Somali de bayram
yapsın” kampanyalarını başlatarak
üç koldan devam ettirdi. Bu kampanyalar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye’deki tüm
camilerden, Türkiye Diyanet Vakfı
SMS ve on-line bağış ile kampanya
çerçevesinde açtığı banka hesaplarından, Diyanet İşleri Başkanlığının
birlikte çalıştığı yurt dışı vakıf ve
dernekler marifetiyle yardımlar kabul edildi.
<6
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfımızın ortaklaşa
yürüttüğü bu kampanyalardan gelen bağışlarla Ramazanın bereketini
kardeşlerimizle paylaşmış, fitre, zekat ve yadımlarınızı başta Somali’ye
göndererek Afrika’daki kardeşlerimize bir lokma ekmek, bir yudum
su ikram etmiş olduk.
Bu yardımların en kısa sürede
bölgeye ulaştırılması için çalışmalar hemen başlatılmış, Vakfımız
Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda 5 kişilik personelimiz
ile Mogadişu’da yerel halktan istihdam ettiğimiz 27 kişiyle birlikte
toplam 32 kişilik ekibimiz göreve
başlamıştır. Yardım dağıtımı ve diğer faaliyetlerimiz için satın alınan
araçların yanı sıra Vakfımız adına
kiralanan merkez bina ve depolarla
bölgede görev yapan resmi kurum,
kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilerek kamplarda
yardım dağıtımları gerçekleştirilmiştir.
Milletimizin çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve hatta ceza
evlerindeki insanlara varıncaya
kadar her bir ferdiyle bu kampanyaya gösterdiği ilgi, bütün insanlık
adına bize büyük bir umut vermektedir.

www.diyanetvakfi.org.tr
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TEFRİKA VE KURAKLIĞIN
PENÇESİNDE KAVRULAN ÜLKE!

SOMALİ

A

llah’ın pek çok güzelliği bir arada bahşettiği, ancak içinde bulundukları felaket sebebiyle bu güzellikleri gölgeleyen olumsuzluklar sebebiyle, nüfusu,
kaynakları, sosyal durumu tam olarak bilinemeyen;
sağlık, sosyal ve güvenlik alanında hemen hiçbir şeyi
bulunmayan, yüreklerin toplu vuramaması sebebiyle
tefrikaya düşmüş, kuraklık karşısında sinmiş, bir ülke
Somali!
Somali’nin durumunu anlatmaya bizim literatürümüzdeki hiçbir kelime ve deyim yeterli gelmiyor;
yokluk, fakirlik, açlık, eğitimsizlik, hastalık, çaresizlik gibi kelimelerin bizdeki karşılığı buradaki durumu özetlemeye yetmiyor. Buradaki vahameti anlamak için Somali’de bulunmak bile yetersiz geliyor
bazen. Burası insan eliyle insanları yok olmak üzereyken, başka insanlar eliyle ayağa kaldırılmaya çalışılan bir ülke.

<8
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Burada pek çok insan için yaşamak; ölümü beklemekle eş anlamlı.
Buradaki insanın;
Sokağının çöpü alınmaz,
Elektiriği suyu bulunmaz,
Hastalandığında doktoru olmaz,
Hasılı buradaki insanın;
Dünya malı olarak sadece üstünü örten bir çul,
Ağaç dallarından yaptığı, bulabildiyse bir çulla da üstünü örttüğü,
bütün aileyi barındıran 3-5 m2’lik
çadırı bulunur.
Buradaki insan çaresizdir. Burada çaresizlik sonucu insanın akıl
sınırlarını zorlayan olaylara şahit
olursunuz; mesela çocukların iyilewww.diyanetvakfi.org.tr

şir ümidiyle vücutları sigarayla dağlanabiliyor! Şu yukarıdaki fotoğraftaki çocuğun vücudundaki yanıklar,
yavrucak iyileşsin diye bizzat ailesi eliyle sigarayla yapılmış yanık izleri; Bunlar bizim kısa süre içinde tanık
olduklarımız; içine girdikçe durum biraz daha vahimleşiyor. Bunu cehaletle falan izah etmek de mümkün
değil! Bu öyle bir hal ki, sanki çaresizliğin insanı ulaştırdığı bir nokta. Bu nokta öyle bir nokta ki, insanda
şok hali meydana getiriyor, insan, neredeyse hissi bütün duygulardan uzaklaşıp fizik haline geliyor. Sonucu
da ağlayan insana rastlayamıyorsunuz. Olanlara sadece boş gözlerle bakıyorlar. 17 Ağustosta Marmara’da
meydana gelen depremde de aynı manzara hakimdi;
insanlar enkazların başında oturmuş öylece bakıyorlardı. Enkaz altında en yakınları olmasına rağmen ne
göz yaşı dökebiliyorlardı, ne de feryat, figan ediyorlardı. Somali’de de şu anki durum, aynen böyle. Burada yavrusunu kaybeden annenin bile gözlerinden yaş
gelmiyor. Bazen bir çadırda kızamık salgını dolayısıyla
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iki üç çocuğun toprakta ateşler içinde yattığını görüyorsunuz; çocuklar
ateşler içinde kıvranıyor. Başlarındaki anneleri olaya sadece bakıyorlar, ağlamak dahil ellerinden hiçbir
şey gelmiyor.
Öylesine çaresizler ki, neredeyse
ölümü bekliyorlar. İşte tam bu noktada Türk milletinin merhamet eli
Somali’ye ulaştı. Yardımlar önce bu
insanları fiziken ölmekten kurtardı. Sayın Başbakanımızın ve devlet
yetkililerimizin Somali’yi ziyareti ise
burasını hem maddi, hem de manevi yönden adeta canlandırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet
Görmez’in de aralarında bulunduğu ziyaretin ardından Somali’de bir
canlılık başladı; insanlar evlerinin
ya da çadırlarının önlerini süpürmeye, yollardaki çukurları doldurmaya, barakadan da olsa, dükkanlarını açmaya başladılar. Çocuklar
derme çatma boya sandıklarıyla
ortalarda dolaşır oldular, çarşıda,
pazarda bir canlılık başladı. Her
şeyden önemlisi de Somalililer artık
geleceğe ümitle bakabiliyorlar.
Milletimizin bu yardımlarının
oraya ulaştırmasında Vakfımıza da
önemli görevler düştü ve bu yardımlar Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde Türkiye Diyanet Vakfınca
Somali’ye bizzat ulaştırıldı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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SOMALİ’DE YAPILAN
YARDIM FAALİYETLERİ

Ayni ve Nakdi Yardımların Bölgeye Ulaştırılarak Dağıtımı
Vakfımız adına oluşturan 5601 numaralı SMS ile
tüm operatörlerden, internet sayfamızdan online
bağış, bankalarda açılan Afrika bağış hesapları ile
değerli vatandaşlarımızdan ve kuruluşlardan kabul
edilen nakdi bağışlar; 08 Ağustos 2011 tarihinden
itibaren kargo uçakları ile 5 ayrı seferde toplam 170
ton, İstanbul Ambarlı Limanından kaldırılan gemi
ile de 1.300 ton gıda ve acil ihtiyaç maddelerini
SOMALİ’ye ulaştırdık.
< 10
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Toplam 1.470 ton yardım
malzemelerini bölgeye gönderen Türkiye Diyanet Vakfı
Somali’nin Mogadişu kentinde
oluşturduğu ekiplerce zor şartlar altında daha önceden tespit
edilen kamplara giderek yardımları dağıtmaya devam etmektedir.
www.diyanetvakfi.org.tr

Somalili Hastaların Yemekleri Türkiye Diyanet Vakfından
Somali’nin Başkenti Mogadişu’da
her geçen gün hasta sayısının arttığı, yeterli hizmetin verilemediği ve
özellikle Benadir Hastanesi ile Başkentin en büyük hastanesi olan Medine Hastanesinde kalan hasta ve
hasta yakınlarının en büyük sıkıntılarından biri olan yemek ihtiyacı,
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
karşılandı.
Uzun süre yemek yemedikleri ve
su içmedikleri için sindirim sistemleri çalışmayan çocuklara bir taraftan serum desteği veriliyor, bir taraftan da burunlarından sıvı gıdalar
veriliyor. Travmayı atlatan çocukların ise güç kazanabilmeleri için sağlıklı beslenmesi gerekiyor.
Küçük, beş yataklı bir odada 30
kişinin kaldığı, koridorlarında bile
insanların yatarak tedavi edildiği
Benadir hastanesinde hastaların ancak beşte birine yemek verilirken,
yardıma Türkiye Diyanet Vakfı yetişti. 500’ünü çocukların oluşturduğu hasta ve hasta yakınlarına Türkiye Diyanet Vakfı her gün 1500
öğün sıcak yemek yardımı yaptı.
Medine Hastanesini de takibe
alan Diyanet Vakfı orada da düzenli
olarak yemek çıkmasını sağladı.
Bunun yanı sıra diğer hastanelerde de ihtiyaç oldukça Türkiye Diyanet Vakfı sıcak yemek yardımına
devam etmektedir.

www.diyanetvakfi.org.tr
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Yetimhaneler

Somali’de bulunan ve yetim çocukların kaldığı yetimhanelerin
gıda, malzeme ve elbise gibi ihtiyaçları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor. Mogadişu’daki
Hazreti Ayşe Yetimhanesinde kalan çocukların durumu yürekleri
sızlatıyor. Yaşları 6 ile 13 arasında
değişen 200 kız çocuğu, çok zor
şartlar altında barınmaya ve eğitim
almaya çalışıyor. İmkansızlıklar nedeniyle yemek olarak günde sadece iki öğün sulandırılmış çorbanın
dağıtıldığı yetimhanede, yeterli yemek olmaması nedeniyle yetkililer
bazı çocukları başka yerlere göndermek zorunda kalıyor. Çocukların yatakhaneleri de yokluktan
nasibini alıyor. Elektriğin olmadığı
yatakhanelerde, çocuklar eski sünger yataklarda uyumak zorunda
kalıyor. Çarşafları da yıpranmış
olan yatakhanede, karanlıktan korkan çocuklara yetkililer el feneriyle
yardımcı olmaya çalışıyor.
< 12
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Yetimhanenin bu kötü şartları Türkiye’den gelen
yardımın ardından değişmeye başladı. Türkiye Diyanet Vakfı yetimhanenin yemek dahil tüm ihtiyaçlarını
karşılamak için seferber oldu. Zor şartlarda ve genellikle aç geçen günlerin ardından gerçek bir yemeğe
kavuşan çocukların yüzü gülmeye başladı.
Öncelikle mutfağın eksikliklerini tamamlayan Diyanet Vakfı, yemeklerin düzenli ve kaliteli çıkarılabilmesi için yeterli sayıda aşçı ve aşçı yardımcısı istihdam etti.
Yetimhanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesine de
başlayan Türkiye Diyanet Vakfı, Çocukların sağlıklı
bir ortamda barınmalarını, eğitim görmelerini ve beslenmelerini temin için her türlü desteği vermeye devam ediyor.

www.diyanetvakfi.org.tr

Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ Faaliyetlerimizi Yerinde İnceledi

Türkiye tarafından Somali’de sunulan hizmetleri yerinde görmek
ve incelemelerde bulunmak üzere
Somali’nin Başkenti Mogadişu’ya giden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet; Türkiye
Diyanet Vakfının bakımını üstlendiği
Engelli ve Özürlüler Merkezi ile Hz.
Aişe yetimhanesini de ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Kâmil Yılmaz ile
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme’nin de
hazır bulunduğu ziyaret esnasında
Bekir Bozdağ’ın duygulu anlar yaşadığı gözlendi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Engelli ve Özürlüler Merkezi’ne yaptığı
ziyarette, iç savaşta bacaklarını kaybeden engelli ve özürlülere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından temin
edilen tekerlekli sandalye ve koltuk
değnekleri hediye ederek, özürlülerle sohbet etti.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın bakımını üstlendiği Hazreti Aişe
Yetimhanesi’ne de giden Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı, Somalili
yetim bir kız çocuğu çiçek vererek
karşıladı. Türkçe ilahiler söyleyen
www.diyanetvakfi.org.tr

yetim kız çocuklarının arasına oturan Bozdağ, çocukları severek onlarla sohbet etti. Çocuklara hediyeler
dağıtan Bozdağ, “Adeta gül bahçesinde gibiyim. Bu
çocuklara Türkiye’deki kardeşlerinden gönül dolusu
selamlar getirdim” dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; Somali’ye yaptığı 2 günlük ziyarette kendisini en çok sevindiren
olaylardan birinin yetimhanelerde kalan yetim çocukların bakımının üstlenilmesi olduğunu söyledi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Somalili Çocuklar İlk Defa Yeni Elbiseleri İle Bayram Yaptı

Açlık, kuralık ve hastalıklarla birlikte yaşam savaşı veren
Somali’de yetim çocuklar bayramlık
elbise giymenin mutluluğunu yaşadı. Türkiye Diyanet Vakfı, iç savaşta babalarını kaybeden 461 çocuğa
yeni elbise giydirdi. Çocuklarına
yeni elbise giydirmenin sevincini
yaşayan annelerin yanında çocukların da yüzü güldü. Bayramın birinci ve ikinci günü çadırları gezerek
halkla bayramlaşan Somali’deki Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri çocuklara şeker ve çikolata ikram etti.

< 14
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Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri

Savaşlar nedeniyle Somali’de sabah evinden sapasağlam çıkan bir insanın akşama engelli hale gelmesi; elini, kolunu, bacağını kaybetmesi neredeyse sıradanlaşmış. Başkent Mogadişu’da bu insanlara yardım
amacıyla da 1991 yılında bir Engelliler rehabilitasyon
merkezi kurulmuş. 500’den fazla üyesi olan bu Merkez
de yokluk ve kıtlık sebebiyle kapatılmış ve onca engelli insan kaderleriyle baş başa bırakılmış.

Açlıkla karşı karşıya olan bu insanların yardımına koşan Türkiye
Diyanet Vakfı ilk iş olarak Merkezi
yeniden faaliyete geçirdi. Öncelikle
aşçı ve yardımcı hizmetlerden 8 kişilik personel görevlendiren Vakıf,
halen Merkezde sıcak yemek çıkarmaya devam etmektedir.

Adak Kurbanları Somali’li Engelli ve Yetimlere Aş Oluyor
Türkiye’deki vatandaşlarımızın
Somali’de kestirilmek üzere Türkiye
Diyanet Vakfına emanet ettiği adak
kurbanları; bizzat Vakıf görevlileri
nezaretinde Somali’de kestirilerek
muhtaçlara dağıtılıyor. Kestirilen
adak kurbanları öncelikli olarak engelli ve yetimlerden başlamak üzere
Somali’li aç insanların sofrasına aş
oluyor.

www.diyanetvakfi.org.tr
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Somalili Öğrenciler Türkiye yolunda

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
Somali’den Türkiye’ye getirilecek Kur’an
Kursu, İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin seçimleri tamamlandı. İmkansızlıklar dolayısıyla eğitim-öğretim şansı bulunmayan zeki öğrenciler
arasından seçilen 50 İmam Hatip Lisesi,
50 İlahiyat Fakültesi ve 100 Kur’an Kursu
öğrencisi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında

öğrenimlerine Türkiye’de başlayacak. İlk yıl
Türkçe öğrenimi görecek olan öğrencilerin bütün masrafları Türkiye Diyanet vakfı tarafından karşılanacak. Daha önceden
de Afrikalı öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenen Türkiye Diyanet Vakfı, halen
Afrika’nın çeşitli ülkelerinden getirdiği 157
öğrencinin Türkiye’de öğrenim görmelerini
sağlıyor.

Somalili Kabile Liderleri ile Yardımların Dağıtımı Görüşüldü

Somali halkı irili ufaklı pek çok kabilenin oluşturduğu bir millet. Kabile sistemi ülke yönetiminde de kendini gösteriyor. Parlamento da kabilelerin
gücü oranında seçtiği milletvekillerinden oluşuyor.
Hal böyle olunca Türkiye Diyanet Vakfı da Türk
Milletinin kendine emanet ettiği yardımları en sağlıklı şekilde halkın tamamına ulaştırabilmek amacıyla ülkenin önde gelen kabilelerinden olan Hawiya,
Ishaak, Digil, Dir, Rahanwein, Darod adlı kabilelerin, liderleriyle bir toplantı düzenledi. Türkiye Diyanet Vakfının Mogadişu’daki merkezinde yapılan toplantıda yardımların bütün ülke sathına dağıtımının
nasıl yapılabileceği hususunda görüş alış verişinde
bulunuldu. Kabile liderleri Türkiye’nin desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu
< 16
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yardımlara öncülük eden Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ettiler. Temsilciler toplantıda Türkiye’nin desteğinden sonra aralarındaki kan
davalarını bırakarak Somali’nin
kalkınması için birlikte bir zemin
arama yoluna gittiklerini, bu toplantının da barış adına önemli bir
adım olduğunu vurguladılar. Toplantı; böyle güzel bir birlikteliğin
her ay tekrarlanması kararının ardından sona erdi. Barışa önemli
katkısı olacak bu toplantı her ay
genişleyerek devam edecek.
www.diyanetvakfi.org.tr

Türkiye Diyanet Vakfının Yardım Konvoyu
Somali’nin Güneyinin Kapılarını Açtı

Somali’de zirai açıdan ekim dönemi başlamak üzere. Önümüzdeki
günlerde ekime başlanacak olan bölgelerden göçün önlenebilmesi amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
hazırlanan 7 tır gıda yardımı Aşağı
Şebele Bölgesine gönderildi. Başkent
Mogadişu’dan yola çıkan tırlara yaklaşık 200 ton gıda maddesi yüklendi.
Bu yardımların oraya ulaşmasıyla hem
oralardan göç önlenmiş olacak, hem
de önümüzdeki yıllarda mahsül hasadı yapacaklarından ayakları üzerinde
durabilecekler. Bu çerçevede plan-

www.diyanetvakfi.org.tr

larını tamamlamış olan Türkiye Diyanet Vakfı,
Somali’nin her bölgesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Diyanet Vakfı Mogadişu’da 10 Bin Kur-ân-ı Kerim Dağıttı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın işbirliği ile Mogadişu’da halka ve yetimhanedeki çocuklara 10 bin Kur’ân-ı Kerim ve çok sayıda dini kitap dağıtıldı.
Mogadişu’da bulunan Diyanet İşleri başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı; iç savaştan çıkan Somali halkının toparlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye
Diyanet Vakfının yaptığı çalışmalar ile gıda yardımları,
Somali vatandaşları tarafından takdirle karşılanıyor.

< 18
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Bu çalışmalar kapsamında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı’nın işbirliği
ile Mogadişu’da bulunan ekibimiz,
Somalililere 10 bin Kur’ân-ı Kerim
dağıttı.
İslam Birliği Camisinde namaz
çıkışında dağıtılan Kur’ân-ı Kerim’leri alan Somalililer, Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bastırılan Kur’ân-ı Kerim’ler,
Mogadişu’da Türk Diyanet Vakfı’nın
bakımını üstlendiği Hazreti Aişe
Yetimhanesinde de çocuklara dağıtıldı. Dağıtım için yetimhane bahçesinde toplanan çocuklar, Tükçe
ve Arapça ilahiler söyledi. Vakfımız
tarafından çocuklara birlik ve beraberlik konulu kitaplar da dağıtıldı.
İleriki günlerde de Kur’ân-ı Kerim ile dini kaynaklı eserlerin peyderpey gönderilmesine devam edilecektir.
www.diyanetvakfi.org.tr

Somalili İlim Heyeti
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını Ziyaret Etti
Somali Mogadişu’da bulunan
Hurşit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sheikh Osman Ibrahim
Ahmed başkanlığında Ömer Faruq
Sheikh Abdulaziz, Mohamed Diviye Sabrıye, Abdulkhaliq Abdullahi
Hamza, Mahmoud Ibrahim Mohamed, Nur Barud Gurhan’dan oluşan 6 kişilik Somalili İlim Heyeti
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızı ziyaret etti.
Somali heyeti yaşadıkları kıtlık,
kuraklık ve zorluklar hakkında Vakfımıza bilgi verdi. Vakfımızın Somali’deki yapacağı proje ve yardımlara çok ihtiyaçlarının olduklarını
belirten Somali Heyeti acil ihtiyaç

www.diyanetvakfi.org.tr

duydukları konularla alakalı yazılı dokümanı Diyanet
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez’e iletti.
Bunun üzerine Prof.Dr. Mehmet Görmez: Somali
İlim Heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı olarak her türlü proje ve işbirliğine açık olduklarını söyledi. Bundan sonraki
yardım faaliyetlerindeki yol haritasının insani önceliklere göre belirleneceğini söyleyen Görmez, açlık,
susuzluk, hastalık gibi zorunlu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra Başkanlığımız ve Vakfımız ülkemizin diğer
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
iş bölümü yaparak kendi hizmet alanlarında üstüne
düşen vazifeleri yerine getireceğini ve sürdürülebilir
bir hayatın inşası için çalışmalara süratle devam edeceklerini belirtti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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SOMALİ DEVLET BAŞKANI AHMED’DEN DİYANET VAKFI’NA TEŞEKKÜR

Somali Devlet Başkanı Şeyh Şerif Ahmed, Türkiye
Diyanet Vakfı’nın Başkent Mogadişu’daki ekibini kabul
etti. Kabulde, Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye ve yurt
dışındaki eğitim, kültür, sosyal, hayri ve dini hizmetleri
ile Somali’de yapılacak hizmetleri anlatan Vakıf yetkilileri, yaptıkları çalışmalar hakkında da Ahmed’e kısa bir
brifing verdi.
Somali Devlet Başkanı Ahmed de; “kardeş” olarak
nitelendirdiği Türkiye’den gelen yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı’nın ülkesinde yaptığı hizmetlerden dolayı çok

mutlu olduğunu ifade eden Şerif
Ahmed, her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını da kaydetti.
Vakfın özellikle engelliler ve yetim çocuklara yönelik faaliyetleri ile eğitime yönelik çalışmalarını
önemsediğini belirten Şerif Ahmed;
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfı’nın ülkesindeki hizmetlerine yönelik fikir alışverişinde
bulunmak için görüşmeleri sürdüreceklerini de sözlerine ekledi…

SOMALİLİ BAKANDAN DİYANET VAKFI’NA TEŞEKKÜR
60 yılın en büyük kuraklığıyla
mücadele eden Somali’de Türkiye’den
gönderilen yardımların dağıtımıyla
ilgili görev yapan Türkiye Diyanet
Vakfı ekibine Somalili yetkililer teşekkür etti.
Başkent Mogadişu’da görev yapan
Türkiye Diyanet Vakfı ekibini makamında kabul eden Somali Çalışma,
Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Bakanı Şeyh Mohamed Mohidin Mursal,
Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan
yardımlardan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
Türkiye’den gelen yardımların kendileri ve ülkelerinin geleceği için çok
önemli olduğunu ifade eden Bakan
< 20
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Mursal, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Başkent Mogadişu’da
çok önemli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.
Ülkede özellikle engelli ve yetimler konusunda
önemli eksikliklerin olduğunu da belirten Mursal, Türkiye Diyanet Vakfının bunların giderilmesi konusundaki özverili çalışmalarının herkesi umutlandırdığını kaydetti. Vakfın bu hizmetleri daha fazla kişiye ulaştırmak
için harcadığı çabayı bildiğini anlatan Mursal, bu konuda kendilerinin de gerekli desteği verdiklerini belirtti.

www.diyanetvakfi.org.tr

SOMALİ’YE YARDIM KAMPANYASINA DESTEK VERENLERE

Teşekkür Mesajı

“Sevdiğiniz şeylerden
Allah yolunda harcamadıkça
iyiliğe asla erişemezsiniz.
Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”
Al-i İmran 92

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla
Aziz Milletimiz “Hayırda yarışınız.” ve “İnananlar
kardeştir.” ilahi düsturlarını tarih boyunca kendisine
şiar edinmiştir. Ve bu konuda üzerine düşenleri dönem dönem göstermiştir. Vatandaşlarımız, 40 milyonun üzerinde insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, her gün yüzlerce insanın açlık, susuzluk
ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bir coğrafya olan Afrika’nın sessiz feryadına bir nebze de olsa
karşılık verebilmek için Somalili kardeşlerine yardım
kampanyasına büyük ilgi göstermiştir.
“Elinde bulunandan verene kolayı kolaylaştırırız”
ilahi kelamına gönülden inanan aziz milletimiz yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek demeden en ücra köyden cezaevindeki vatandaşlarımıza kadar Afrika’daki
kardeşlerimize destek olarak büyük bir millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı, kitlelerin açlık ve sefalete
mahkûm edildiği coğrafyaya karşı “kör, sağır ve dilsiz”
olmadığını göstermiştir.
Köleleştirme ve sömürgeleştirmenin acı bir şekilde
yaşandığı coğrafyaya karşı milletimiz şanına yakışır
şekilde kardeşliğini ve büyüklüğünü bu asil davranışıyla tüm dünyaya göstermiştir.
Dünyanın neresinde olursa olsun insanlara yardım
elini uzatmak, birileri açken tok yatmamak, insanlıwww.diyanetvakfi.org.tr

ğın birlik ve dirliği için elimizdeki
nimetleri paylaşmak ve mesafeleri
hiçe sayarak gönül köprüleri kurmak için Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı ile
ortaklaşa yürüttüğü Somali’ye yardım kampanyasına destek olarak
milletimizin sesini, yardım elini bütün dünyaya, Müslüman camiaya ve
özellikle Somalili kardeşlerine cömertçe gösteren, tarihine ve inançlarına yakışır şekilde hareket eden
aziz milletimize, Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), TİKA, Türk Hava Yolları,
Türk Kızılayı, TOBB, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, İHH, Kimse Yok mu, Deniz Feneri, Cansuyu
gibi tüm sivil toplum kuruluşlarına,
hayırsever işadamlarımıza, kampanyalarımızı halka tanıtma konusunda her türlü kolaylığı gösteren
tüm basın mensuplarına desteklerinden dolayı kurumum ve şahsım
adına minnet ve şükranlarımı arz
TDV
ediyorum.
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D tarafından

iyanet İşleri Başkanlığımız
organize edilen
ve Somali başta olmak üzere 46 ülkenin temsil edildiği “II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları
Dini Liderler Zirvesi” İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirildi.
Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen Zirve, 24 Kasım 2011 günü
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans
Salonu’nda sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması ile sona
erdi.

www.diyanetvakfi.org.tr
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D çekleştirilen “2. Afrika Müslüman Dini Liiyanet İşleri Başkanlığı’nın organizesiyle ger-

derler Zirvesi” sonuç bildirgesi Ankara’da kamuoyuna açıklandı. Sonuç bildirgesi, Diyanet İşleri Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Görmez tarafından Başkanlık Konferans Salonu’nda açıklandı.
Başkan Görmez, programda yaptığı konuşmada, son aylarda özellikle kuzey Afrika ülkeleri olmak
üzere Orta Doğu’da, Arap dünyasında ve dünyanın
geri kalan kısımlarında yaşanan endişe verici hadiselerin bir an önce sağlıklı bir çözüme ulaşmasının
ve akan kardeşkanının bir an önce durmasının vicdan sahibi herkesin en önemli temennisi olduğunu
bildirdi.
Afrika’da İslam’ın varlığının tüm Müslümanlar
için sadece bir hafıza bilgisinden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Görmez, bu durumun her bir
Müslüman için İslam kardeşliğinin ortaya konacağı
bir sınanma ve imtihan alanı olduğunu söyledi. Afrika’daki Müslümanların son birkaç asırda uluslararası
siyaset, güç ve çıkar çatışmaları arasında güçsüz bıra-
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kıldığını kaydeden Başkan Görmez,
temsil ve aidiyetle başlayan bir dizi
sorunun bugünkü Afrika gerçeğini
ortaya çıkardığını bildirdi.
Afrika Müslümanlarının bu kayıpları karşısında dünya Müslümanlarının ilgisiz ve kayıtsızlığının asla
kabul edilemeyeceğini bildiren Başkan Görmez, Türkiye’nin üstlendiği
rolün de her türlü takdirin üzerinde
olduğunu kaydetti.
Dünya kamuoyuna deklare edilen sonuç bildirgesi aşağıdaki maddelerden oluşuyor;
II. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi 21-25 Kasım 2011
tarihleri arasında T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde ve
T.C. Başbakanı’nın himayelerinde
İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

www.diyanetvakfi.org.tr

Birincisi 2006’da İstanbul’da
gerçekleştirilen bu zirvelerdeki temel amaç Türkiye’yle Afrika’daki
Müslüman topluluklar arasında dini
ilişki ve işbirliği imkânlarını araştırmak işbirliği şartlarını oluşturmak,
geliştirmek ve bütün bu süreçlerin
gerektirdiği adımları atmaktır.
İnsanlık 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünya tarihinin şahit olduğu
en önemli değişimlerden birisini
daha gerçekleştirecek gelişmelere tanık olmaktadır.
Küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve mali krizlere politik bunalımlar eşlik etmekte, yer küre bir
yandan tabii afetler diğer yandan
sosyal buhranlarla çalkalanmaktadır. Müslüman coğrafyası kırk yıllık
hanedan iktidarlarının alaşağı edildiği yaygın halk kitlelerinin sokakları ve meydanları doldurduğu daha
özgür daha müreffeh daha paylaşımcı daha adil bir gelecek arzusuyla sesini yükselttiği bir süreci yaşamaktadır. Kimi medya organlarının
bahar olarak nitelediği bu süreçte
kuşkusuz binlerce inanmış insanın
kanı akıtılmakta küresel siyasetlerin
de etkisiyle yönetimlerle halk karşı karşıya gelmekte ve ilgili ülkeler
meçhul bir geleceğe sürüklenmektedir. Başta kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere orta doğuda Arap
dünyasında ve dünyanın geri kalan
kısımlarında yaşanan bu endişe verici hadiselerin bir an önce sağlıklı
bir çözüme ulaşması akan kardeşkanının durması vicdan sahibi herkesin en öncelikli temennisidir. Bu
süreçte dünyamız bir yandan açlık
kıtlık diğer yandan deprem, tsunami ve sel baskınları gibi felaketlerle
karşı karşıya karşı karşıyadır. Bu kabil afetlerin bir daha yaşanmaması
yüce Allah’tan niyazımızdır.
Afrika’da İslam’ın varlığı tüm
Müslümanlar için sadece bir hafıza
www.diyanetvakfi.org.tr

bilgisinden ibaret olmayıp ayrıca her birimiz için İslam kardeşliğinin gereğini yerine getirmekle ilgili duyarlılıkların ortaya konacağı bir sınanma ve imtihan
alanıdır. Afrika’da İslam ve Müslümanlar son birkaç
asırda uluslararası siyaset, güç çıkar çatışmaları içinde güçsüz bırakılmış, temsil ve aidiyetle başlayan bir
dizi sorun bugün Afrika’nın “makus gerçeği”ni ortaya
çıkarmıştır.
Eski ve yeni sömürgecilik siyasetleri ile kendi sahip oldukları zenginliklerinden ısrarla uzak tutulmaya
çalışılan Afrika Müslümanları, dini, milli, kültürel ve
eğitsel yönden sürekli olarak baskı altında tutulmakta
ve kendi öz çıkarlarının gerektirdiği adımları atma konusunda asla rahat bırakılmamaktadırlar. Açık olarak
ifade etmek gerekir ki Afrika Müslümanlarının bu kayıpları karşısında Dünya Müslümanlarının ilgisiz ve kayıtsızlığı tercih etmesi asla kabul edilemez. Türkiye’nin
üstlendiği rol her türlü takdirin üzerindedir.
Afrika Müslümanlarının her bir oluşumu, Afrika
insanının sorunlarına duyduğu ilgi ve taşıdıkları çeşitlikleri, ağırlık, rol ve farklılıklarıyla özel olarak ele
alınmayı ve değerlendirilmeyi gerektirmektedir. Kuzey, orta ve Güney Afrika ülkelerindeki Müslüman
gerçeği, bağımsız, nisbi bağımsız veya azınlık statüsündeki yapılarıyla her biri birbirinden farklı birer
tecrübeyi temsil etmektedirler.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülük ve koordinasyonunda dini sosyal alanda Afrika genelinde ortaya konulacak işbirliği ve fiili tecrübe tüm Müslüman
halkların özgüvenlerine kavuşmalarında, kendi kimlik
ve aidiyetlerini ihya etmelerinde emsalsiz katkılar sunacaktır.
Aşağıda imzası olan Zirve üyesi ülke temsilcileri,
bu tecrübenin imkân, sınır ve değerlerinin neler olduğu konusunda atılacak adımları güçlendirmek üzere
aşağıda sıralanan hususlarda mutabakata vardıklarını
dünya kamuoyuna deklare ederler:
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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1.

2.

Yüce Dinimiz, İslam’ın tarih boyunca barış, sevgi ve kardeşlik dini olduğu açıkça bilinmesine rağmen,
son zamanlarda dünyanın çeşitli
bölgelerinde meydana gelen şiddet
ve terör olaylarıyla Müslümanların
ve İslam dininin özdeşleştirilmesi
hiçbir şekilde tasvip edilemez.

3.

Bugün, genel olarak sömürgeleştirmelerle, köle ticaretiyle, iç savaşlarla,
yardıma muhtaç insan görüntüleriyle çizilen Afrika imajı, kıta insanının kültürel ve manevi zenginliğini örtmektedir. Oysa Afrika, tarih
boyunca bilim ve düşünce alanında
insanlığa sunduğu katkılarla anılmalıdır. Afrika gerçeği budur. Kıtanın
asıl sorunlarına çözüm bulabilmek,
dünyanın Afrika toplumlarıyla doğru ilişkiler kurmasını sağlayabilmek
için oluşturulan çarpık imajın değiştirilmesi yönünde insanlık olarak
ortak çaba gösterilmelidir.

4.
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Yüce Dinimiz İslamiyet kul ile Allah
arasındaki engelleri kaldırmıştır. Allah insanı hür ve irade sahibi olarak
yaratmıştır. İslam fert ve toplumun
huzur ve mutluluğunu istemiştir.
İslam, bütün insanların eşit, insan
onur ve saygınlığına yakışır biçimde
birlikte yaşamalarını istemiştir. İslam
dini insanlığın ırk, dil ve renk çeşitliliğini zenginlik olarak kabul etmiştir. İnsanlığın ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesini önermiştir.

Kişinin, dini inancını ifade etmesi ve
bunu başkalarıyla paylaşması temel
bir hak ve hürriyettir. Ancak, bazı
kişi kurum ve kuruluşların işsizlik,
sağlık sorunları, fakirlik ve iç savaş
gibi ekonomik ve siyasi sorunlardan
kaynaklanan zaafları, ekonomik, tek-
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nik ve askeri güç ve imkânları, psikolojik üstünlükleri kullanarak çıkar
vaatleriyle vicdanların baskı altında
tutulması ve bu yolla masum insanlara din ve inanç empoze edilmesi
asla kabul edilemez.
5.

Afrika’nın çeşitli bölgelerinde devam
eden çatışmalarda ve iç savaşlarda doğrudan masum halkı, cami ve
mescitleri, mukaddes mekânları ve
tarihi eserleri hedef alan saldırılar,
gerçekte birer insanlık suçudur. Bu
bölgelerde meydana gelen çatışma
ve savaşların bir an önce durması
en büyük temennimizdir. Farklı din
mensuplarından da bu yönde aynı
gayret ve samimi yaklaşımın beklendiği bilinmelidir. Özellikle Afrika insanının can, mal ve namusları ile din ve vicdan hürriyetlerinin
güvence altına alınması, huzurlu ve
müreffeh bir hayata kavuşturulması,
barış ve hoşgörünün teşvik edilerek
yaygınlaştırılması yönünde her türlü gayret ve çaba herkes tarafından
desteklenmelidir.

6.

Afrika insanına insani yardımların
bile ulaşmasını engelleme derecesine varan her türlü dini, mezhebi,
ideolojik, bağnaz ve tutucu taassup
kınanmalı; Afrika’nın açlık, sefalet,
kıtlık, ırkçılık, ölümcül hastalıklar,
eğitimsizlik, inanç özgürlüğünün kısıtlanması gibi sorunlarla mücadelesinde kendilerine yardımcı olunmalıdır. Bu konuda çalışmalar yürüten
samimi sivil toplum kuruluşlarının
kendi aralarında ve ilgili ülke kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalarının gerekliliği aşikârdır.

7.

Müslümanlar arasında görülen indirgemeci din anlayışının, Müslü-
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8.

9.

manların birliğine yönelik en ciddi
tehditlerden biri olduğu, Müslüman
toplulukların geleneksel dokusuyla
asla uyuşmadığı, ayrıştırıcı ve yıkıcı
bir etki meydana getirdiği hatta bazen
kardeşkanı dökülmesine varan iç çatışmalara yol açtığı esefle izlenmektedir. Ne yazık ki bu durum sadece bazı
Afrika ülkelerine has olmayıp Balkanlar, Kafkaslar, İç Asya başta olmak
üzere hemen hemen her yerde rastlanılan bir fenomendir. İslam dünyasının bu konuda ciddi bir öz eleştiri
yapması aciliyet kesbetmektedir.

alabilecek “Afro-Asya İslam Dünyası
Manevi Liderler Birliği” mahiyetinde bir oluşumun gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu birliğin
yapı, içerik ve işleyişi konusunda
ön çalışma yapmak üzere bir heyet
teşkil edilmelidir. Bu birlik küresel
ve mahalli ölçekte İslam’a ve Müslümanlara yönelen meydan okumalar
karşısında ortak bir duyarlılık, ortak
dil ve yöntem ile hareket edebilen,
ilgili uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilen kurumsal bir yapılanmaya sahip olmalıdır.

Kıtadaki huzur, barış ve istikrarın
sağlanmasına aynı zamanda İslam
dininin doğru anlaşılması ve uygulanmasına zemin oluşturacak olan
başta din eğitimi olmak üzere, din
hizmetleri alanlarında Türkiye ile
olduğu kadar, Afrika ülkelerinin de
kendi aralarında her türlü bilimsel
ve teknik işbirliği imkânlarının geliştirilmesi desteklenmelidir.

10. Afrika ülkelerinde ve Türkiye’deki akademik çevrelerin, düşünce
enstitülerinin Afrika’daki dini, sosyo-kültürel ve eğitsel alanlarda bilgi, dokümantasyon ve veri birikimi
oluşturulması konusunda daha çok
inisiyatif almaları sağlanmalıdır.

Bölge ülkelerinde sağlıklı dini bilgiye dayalı manevi rehberliğe olan
ihtiyaç, özellikle kriz bölgelerinde
barış ve huzurun tesisi için inisiyatif

www.diyanetvakfi.org.tr

11. Dini ve Akademik alanda bilgi üretimi için kıtanın farklı bölgelerinde
araştırma merkezlerinin açılması
için çalışmalar başlatılmalı ve özellikle modern teknolojilerle donatılmış kütüphanelerin tesisi için ortak
projeler hazırlanmalıdır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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12. Ülkelerimizin ve dini teşkilatların
iletişim ve koordinasyonunu daha
etkin sağlanması açısından Afrika
ülkelerinde Türkiye’nin her düzeyde
dini temsilciliklerinin açılması gereklilik arz etmektedir.
13. Türkiye başta olmak üzere Afrika ve
Müslümanların sorunlarına duyarlı
olan iş çevrelerinin bölgeye yönelttiği desteğin devam etmesine ve bu
desteğin koordineli ve sürekli olarak
geliştirilmesine önem verilmelidir.
14. Afrika ülkelerindeki azınlık Müslümanlar başta olmak üzere Müslüman azınlık politikalarının geliştirilmesine öncelik verilmesi ve bu
meyanda geliştirilecek programlarda çoğunluk Müslümanlarla azınlık
Müslümanlar arasındaki sosyal yapı,
psikoloji ve sosyo-politik durum
dikkate alınmalıdır.
15. Başta Osmanlı eserleri olmak üzere
Afrika Ülkelerindeki İslami bakiye,
cami ve mescitlerin inşa ve onarımı,
restorasyonu konularında yardımlaşmanın imkânlar ölçüsünde sağlanmasına öncelik verilmelidir.
16. Kıta ülkelerinde İslam dininin tanıtıldığı, dini bilgilerin verildiği eğitici ve kültürel yayınların yapıldığı
radyo ve Televizyon istasyonlarının
kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu hizmetler kıta Müslümanlarının yaygın
olarak eğitimine ve yanlış dini ve
kültürel telkinlere karşı bilinçlenmelerinde de önemli katkılar sağlayacaktır.
17. 2006 yılında gerçekleştirilen I. Zirvede de vurgulandığı gibi Afrika
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Müslüman toplulukları, genel eğitim hizmetlerinde karşılaştıkları alt
yapı ve yöntem sorunlarının çözümüne acilen ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu amaçla, İslam din bilimleri, din
eğitimi ve din hizmetleri alanında
kaynak eserler temin edilmeli, ihtisas kütüphaneleri oluşturulmalıdır.
Din görevlilerine yönelik hizmet içi
eğitim imkânı, yeni yetiştirilecek din
görevlilerine yönelik eğitim programları geliştirilmeli; Türkiye’de orta
ve yüksek din eğitimi ve öğretimi
görmek isteyenler için ihtiyaç oranında kontenjan ve burs imkanı sağlanmalıdır.
18. Afrika ülkelerinde dini saha başta olmak üzere eğitimli, yetişmiş
insan kaynağına duyulan acil ihtiyacın karşılanmasında Türkiye’nin
daha fazla inisiyatif üstleneceği
beklenmekte ve bu konuda büyük
oranda Türkiye’nin imkanlar sunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle Afrika ülkeleri arasında din
eğitimi alanında ortak çalışmalar
artırılmalı, kıtanın sahip olduğu
tecrübeden de istifade edilmeli, özellikle diğer İslam ülkeleri ile
karşılıklı etkileşim ağları kurulmalıdır. Afrika Müslüman toplum
gerçeği ile uyumlu, sürdürülebilir,
her düzeyde müfredat programlarının Türkiye tecrübesi ile Afrika
koşullarına uyarlanması konusunda çalışmaların başlatılması aciliyet
kesbetmektedir. Bu anlamda Türkiye’deki İmam-Hatip Lisesi benzeri
eğitim kurumlarının Kıta ülkelerinde de modellenmesi ve bunların
İlahiyat Fakültesi gibi Yüksek Din
eğitimi veren fakültelerle devamı
sağlanmalıdır.
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19. Bölgedeki din görevlisi ihtiyacını
karşılamak amacıyla Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran
Kurslarında ve ülkemizdeki din eğitimi kurumlarında Afrika kıtasından
öğrencilere din eğitimi verilmesi ve
öğretim verilmesi ve eğitimli din görevlisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin
artırılarak sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin bölgede ihtiyaç duyulan bütün ülke ve bölgeleri de kapsayacak
şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.
20. Söz konusu ülke ve topluluklarca
ihtiyaç duyulan dini yayınların temin edilebilmesi için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve katılımcı
ülkelerin ortak çalışmalar yapılması
gerekmektedir.
21. İslam din eğitiminde, Afrika’yı geçmişte yüksek noktalara taşıyan geleneksel dini ve ahlaki sosyal yapıların
korunması ve geliştirilmesine özen
gösterilmelidir.
22. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2006 yılında uygulamaya
konulan kardeş şehir projesi Afrika
kıtasını da içine alacak şekilde genişletilmiş olup Afrika’nın 31 ülkesi ile
Türkiye’nin il ve büyük ölçekli ilçe
müftülükleri kardeş şehir olarak belirlenmiştir. Afrika’da yaşayan dindaşlarımızın ihtiyaç duydukları cami, okul,
kütüphane, yayın, eğitim ve çeşitli
sosyal (sünnet, kurban, gezi v.b.) etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla
Kardeş Şehir projesinin diğer ülke ve
bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesine, proje kapsamında ortaya
konan çalışmaların daha da geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

www.diyanetvakfi.org.tr

23. Vekâletle kurban kesimi kampanyası
çerçevesinde Afrika kıtasındaki bazı
ülkelere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından her sene organize edilerek
ulaştırılan kurban kesim hizmetinin
kıtanın tamamına ulaşabilmesi için
ilgili ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği artırılmalıdır.
Ayrıca ilgili ülkelerdeki hayvan varlığının korunması ve geliştirilmesi
amacıyla dişi hayvan yerine mümkün olduğunca erkek hayvan kurban edilmesine azami dikkat gösterilmesi konusunda görüş birliğine
varılmıştır.
24. Türkiye-Afrika Müslüman Ülke ve
Topluluklar Zirvesi çerçevesinde
alınan kararların yakından takibi
konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde daimi bir sekretarya oluşturulmalıdır. Burada hem
Türkiye’den hem de Afrika’dan görevliler bulundurulmalı ve zirvelerde alınan kararların takibi ve
gelecek zirve için ön hazırlıkların
sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.
25. Tarihten gelen bilgi, birikim ve tecrübesi, jeo-politik ve jeo-stratejik
konumu, demokratik yapısı, ekonomik ve endüstriyel düzeyi, tarihin
derinliklerinden itibaren sahip olduğu dini manevi potansiyeli sebebiyle Müslüman Afrika ülke ve toplulukları başta gelmek üzere İslam
dünyasının karşı karşıya bulunduğu sosyo kültürel sorun alanlarında
Türkiye’nin sahip olduğu bu imkanları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Müslüman kardeşleri
ile paylaşacağına olan güvenimiz
TDV
tamdır.
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Ekim 2011 Pazar günü Van’ın merkezine 30 kilometre uzaklıkta, merkez üssü Tabanlı Köyü
olan 7.2 büyüklüğündeki deprem ile bir çok kişi evsiz
kaldı ve bir çok kişi çadırlarda yaşamaya başladı. Yaşanan acı tablo herkesin yüreğinde derin izler bıraktı.
Kışın kendini hissettirdiği bu günlerde, acıları paylaşmak, yoklukları gidermek hepimiz için büyük bir sorumluluktur.
Doğal afetler genelde insanlar arasında dayanışmayı güçlendirir. Enkaz altından gelen sesler yürüklerin
daha kuvvetli çarpmasına, ne yapabilirim duygusunun
doruk noktasına ulaşmasına vesile olur.
Bu duygu ve beklenti Devlet kurumları ile birlikte
sivil toplum kuruluşlarına ağır bir sorumluluk yükler.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurumsal sorumluluğumuzun gereği neticesinde depremin ardından
hemen bölgeye ekiplerini intikal ettirerek çalışmalara
başlamıştır.
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Depremin hemen ardından
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof.Dr. Mehmet
Görmez’in başkanlığında acil koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonucunda Afet Koordinasyon
Merkezi oluşturularak deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere de
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof.Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın başkanlığında, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Süleyman Necati
Akçeşme’nin de bulunduğu üst düzey yöneticilerden oluşan 6 kişilik
iki ayrı heyet Van ve Erciş’e intikal
etmiştir.
İlk incelemelerin soncunda heyetlerimizin sunduğu rapor doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlar; Diyanet İşleri Başkanlığı Acil Koordinasyon Merkezi tarafından hızlı bir
şekilde temin edilerek, bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Van merkez ve Erciş ilçesi çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın
yaralarının bir an önce sarılması
amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından SMS ve Online yoluyla
başlatılan nakdi bağış kampanyası
da başlatılmıştır.
www.diyanetvakfi.org.tr

Türkiye Diyanet Vakfı ilk etapta Van ve Erçiş’e;
-		4.830 Adet Uyku Tulumu
-		 603 Adet Çadır
-		2.000 Adet Gıda Paketi
-		 140 Adet Battaniye
-		 41 Adet Katalitik Soba
-		 50 Adet Tabut
-		 300 Adet Ceset Torbası
-		4.500 Metre Kefen Bezi
-		 4 Adet Tam Teşekküllü Prefabrik Duş
-		 4 Adet Tam Teşekküllü Prefabrik WC
-		 8 Adet Tam Teşekküllü Prefabrik Lavabo
-		 5 Adet 150 Kişilik Çadır Mescid
- Van şubemize, depremzedeler için harcanmak üzere ilk etapta 50.000 TL. göndermiştir.
- 1.400 hisse kurban Van Şubemiz tarafından kesilerek depremzede vatandaşlarımıza Kurban Bayramında dağıtılmıştır.
- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Erzurum kombinasında 2.100 hisse kurban kesilmiş
olup, bu etlerden yapılacak konserve tipi kavurmalar Van ve Erciş’teki depremzede vatandaşlarımıza
dağıtılacaktır.

www.diyanetvakfi.org.tr
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Ayrıca; Van merkez ve Erciş ilçesi çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılması
amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Van merkeze bağlı köyler
ile merkezdeki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Van eğitim merkezi bahçesine aşevi kuran
Türkiye Diyanet Vakfı, bu mutfağında her gün 2.000 kişilik yemek çıkararak dağıtımını gerçekleştiriyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
hazırlanan yemekler Kriz Merkezi
ile koordineli olarak önceden belirlenen yerlerde vatandaşlara Vakıf
elemanları tarafından dağıtılıyor.
Özellikle depremden en fazla etkilenen ve deprem acısının yoğun
olarak yaşandığı Erciş’teki vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından Çaldıran ilçesine
de aşevi kuruldu. Bu aşevinde de
günlük 2.000 kişilik yemek pişiriliyor. Dağıtıma hazır hale getirilen
yemekler ise Vakıf elemanları tarafından araçlarla Erciş’e ulaştırılarak
Kriz Merkezinin belirlediği yerlerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
TDV
dağıtılmaktadır.
www.diyanetvakfi.org.tr
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urt içinde ve yurt dışında kurbanlarını vekalet
yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından itibaren sürdürdüğümüz Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu
2011 yılında da başarıyla sonuçlanmıştır.
Organizasyona katılan vatandaşlarımız, hem dini
bir vecibe olan kurbanlarını kesmekte, hem de ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımız ile zor şartlar altında yaşam
mücadelesi veren dindaş ve soydaşlarımıza yardım
etmenin ve onların yaralarını sarmanın mutluluğunu
yaşadılar.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının işbirliği ile düzenlenen 2011 Yılı Vekalet Yoluyla
Kurban Organizasyonu çerçevesinde vatandaşlarımız
tarafından kurban vecibelerini yerine getirmek üzere
Vakfımızca 74.038 adet/hisse kurban vekaleti alınmıştır.
Yurt içinde 9.717 adet/hisse kurban başta Van
ve Erciş olmak üzere 46 Merkezde, yurt dışında ise
64.321 adet/hisse kurban Somali başta olmak üzere Afrika, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta
Doğu’da kesilerek görevlilerimiz nezaretinde dağıtımı
yapıldı.

< 34

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

www.diyanetvakfi.org.tr

Vekalet vermiş olan vatandaşlarımızın kurbanları,
dinî usul ve esaslara uygun olarak görevlilerimiz nezaretinde yurt içinde ve yurt dışında kesilerek etleri;
Yurtiçinde Van ve Erciş başta olmak üzere değişik
bölgelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Kur’an Kursu
Öğrencileri, Öğrenci Yurtları
Yurtdışında;
ü Bulgaristan
ü Azerbaycan
ü Romanya
ü Kırgızistan
ü Kırım Özerk Cumhuriyeti
ü Rusya
ü Belarus
ü Arnavutluk
ü Moğolistan
ü Litvanya
ü Makedonya
ü Afganistan
ü Banglades
ü Pakistan
ü Irak
ü Türkmenistan
ü Abhazya
ü Tiflis
ü Gürcistan
ü Senegal
ü Sudan
ü Etiyopya
ü Somali
ü Nijer
ü Uganda
ü Kenya
ü Tanzanya

www.diyanetvakfi.org.tr

Ülkelerinde ihtiyaç sahibi, soydaş ve dindaşlarımıza dağıtılmıştır.
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Erzurum kombinalarında
kestirilen kurbanların etleri konserve kavurma/kıyma yaptırılarak,
Van ve Erciş başta olmak üzere
yurtiçinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile yurtdışında soydaş ve dindaşlarımıza dağıtılacaktır.
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Prof.Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
Türkiye Diyanet Vakfı
Denetim Kurulu Başkanı

“Havayoluyla altı bin kilometre uzaklıktan geldik.
Amacımız siz Nijerli kardeşlerimizle büyük kurban bayramınızı birlikte yaşamak, sizin bayram sevincinize ortak
olmaktır. Size Müslüman Türk halkının selâm ve dualarını getirdik.
Biz Türkiye’nin en önemli ve en büyük Vakfı Türkiye Diyanet Vakfını temsilen buradayız. Ayrıca size bu
Vakıf aracılığıyla kurbanlarını vekaleten kestirmek isteyen 6755 kardeşimizin kurbanlarını da sizlere sunuyoruz. Müslüman Türk halkının selam ve dualarıyla
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla sizlere kurbanlarını
vekâleten sunan kardeşlerimizin bu ikramlarını lütfen
kabul ediniz.
Nijer’in, Niamey merkezde dört, yakın yerler olan
Doso, Dillabery ve Todora vb. yerlerde, toplam on bir ilçede 6755 kurban kesiyoruz ve bunların etlerini, bir sığırı
on parçaya bölmek suretiyle, siz Nijerli Müslüman kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı, hem Türkiye’de, hem bütün
dünyada hizmetleri olan bir Vakıftır.
Tokyo’dan Vashington’a, Moskova’dan Kongo’ya, dünyanın çeşitli yerlerinde hizmet vermektedir. Nijer’den, şu
anda dört öğrenci Vakfın himayesinde Bursa’da okutul< 36
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maktadır. Bu sayıyı gerek ortaöğretim,
gerekse yükseköğretim seviyesinde arttırmak istiyoruz. Türkiye’de okuyacak
öğrenciler Nijer’e dönüp sizlere hizmet
vereceklerdir.
Gelecek yıllarda münasebetlerimizi geliştirmek, Nijer’de daha fazla
vekâleten kurban kesmek istiyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz. Nijerli Müslüman kardeşlerimizin kurban (Tebassi) bayramlarını candan tebrik ediyoruz.”
Bayramın ikinci günü Niamey 4.
bölgedeki 90 sığırın kesimi esnasında
Nijer televizyonuna Fransızca verdiğimiz röportajın özeti böyleydi.
Nijer’e giderken, ekibimizdeki arkadaşlar olarak (Kemal Yorulmaz,
Hüseyin Kızılyer, Muharrem Gürpınar, Osman Kayakurt) merak içindeydik. Bizi orada nasıl bir ortam
karşılayacaktı?
Ticaret Odası Başkanı Sayın Muhamed Sidi Musa, bizi havaalanında
karşıladı, V.I.P. salonundan geçirerek
kalacağımız otelimize yerleştirdi. Sidi
Musa Nijer’de tanınan, sevilen, gayretli, çalışkan, şuurlu, Arap asıllı tüccar işadamı bir Müslüman…
www.diyanetvakfi.org.tr

Nijer’de yapılacak işleri en ince
ayrıntısına varıncaya kadar planlamış… On bir yerde kesim yapılacak.
Belediye Başkanları himayesinde komiteler oluşturulmuş… Kesilen sığırlar on parçaya ayrılarak dağıtılacak.
Komitelerde görevli personel kanalı
ile et dağıtılacak. Muhtaç ve fakirlerin muhtarlıklarca hazırlanmış isim
listeleri hepsi hazır vaziyette önümüze konuldu.
Her arkadaşımızın görev yeri belirlendi. Hangi saatte kiminle nereye
gideceği ve orada ne kadar sığır kesileceği, oralarda kimler adına vekâleten
kurban ibadetinin yerine getirileceği
bayram öncesi tespit edildi.
Bayramın birinci günü saat
09.00’da ülke çapında bayram namazı kılındı. Bendeniz Sidi Musa ile
birlikte Niamey’de büyük Camide
bayram namazımızı eda ettik. Aynı
anda Niamey’de 5-6 yerde açık meydanlarda Bayram namazı kılınmış.
Bizim camide belki 50 bin kişi vardı.
Cumhurbaşkanı da açık meydanda
namazını kıldı. İmam, Cumhurbaşkanından 5 dakika sonra gelerek nama-

zı kıldırdı. Namaz sonrası Niamey’in 5 bölgesinde, ilçe
belediyesinde, Belediye Başkanı ve bölge esnafının iştirakiyle 100 sığırı vekâleten 700 kardeşimiz adına, mahalli
din görevlilerin dini usullere uygun olarak, boğazlanmalarını büyük bir heyecanla izledim. Buradan Todori
ilçesine geçip orada 50 sığırı aynı şekilde kurban ettik.
İkinci gün 4. bölgede, 90 sığırı buradan giden ekibimizdeki arkadaşlarımızla birlikte kestik. Orada televizyonun
izlediği ve haber yaptığı töreni icra ettik.
Toplamda 6755 vekâleten kurbanı, 965 sığır kesmek
suretiyle yerine getirdik. Kurbanlık hayvanlar Nijerlilerden satın alındı. Onların gözü önünde kurban sahiplerinin isimleri okunarak dini usullerimize uygun bir tarzda
ifa edildi. Pek çok eve bu suretle et girdi ve ülkemize ve
milletimize dualar edildi.
Denetim Kurulu Başkanı olarak bunları müşahede
etmek beni fazlasıyla memnun eti.
Türkiye Diyanet Vakfımızın büyüklüğünü, titizliğini,
hizmet heyecanını bir defa daha yerinde görmekten dolayı Rabbime şükrettim.
Bu hususta emeği geçen bütün personelimize, Vakfımız Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri başta olmak
üzere, özellikle Genel Müdürümüz ve onun çok yakın
mesai arkadaşları olan genç müdürlerimize teşekkür ve
tebriklerimi sunuyorum.
Bizi büyük bir sevecenlikle karşılayan, yapılması gerekenleri disiplinli ve intizamlı bir şekilde gerçekleştiren
Muhammed Sidi Musa’ya ve Nijer’deki ekibine de ayrıca
şükranlarımı sunuyorum.
Nijer’e Selâm diyorum. Çünkü Nijer, Vakfımızın
ilk defa gittiği bir İslâm Diyarı, orada yapılacak çok iş
var. Onlar bizi unutmamışlar. Agades bölgesinde halen
Cuma hutbelerinin Osmanlı Sultanı adına okunduğunu
söylediler.
Yıllık kişi başına milli gelirleri 270 Dolar olan bu samimi Müslüman Diyarına Vakfımız;
1. Sağlık ekibi göndererek bazı yerlerde sağlık taraması
yaptırabilir.
2. Mahallinden temin etmek suretiyle gıda paketleri hazırlayarak, Nijer’in fakir-fukarasına, garip gurabasına
dağıtabilir.
3. Nijer’den daha fazla öğrenci getirilmesi planlanabilir.
Son Söz
Nijer’in Somali’den farkı yok, ancak Nijer’de düzen
var, huzur var. Yardım bekleyen munis, muti, samimi
Müslümanlar var. Nijer’in ve Nijerli Müslümanların içten, gönülden sevgi ve duaları var, şükranları, teşekkürleri var…
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Kemal YORULMAZ
Türkiye Diyanet Vakfı
Müfettişi

2011 Yılı Kurban Bayramında Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yürütülen “Vekalet Yoluyla Kurban Kesim
Organizasyonu”na iştirak eden vatandaşlarımız için
Nijer’de kurban kestirilmesinin planlanması üzerine içinde bulunduğum bir ekiple 31.10.2011 tarihinde Nijer’in başkenti Niamey’e hareket ettik. Yaklaşık
6.000 km mesafelik bu yolculuğumuzu uçak ile İstanbul-Kazablanka/Fas-Duagodogou/Burkına Faso-Niamey/Nijer güzergahı takip edilerek 24 saatte tamamladık.
Orada kaldığım 10 gün içerisinde Nijer, gözümde ve benliğimde açlık ve sefaletin yaşam içinde
bütün boyutlarıyla hissedildiği bir ülke olarak şekillendi... İnsanların ortalama ömrünün 40’lı yaşlarda
sona erdiği, dolayısıyla çocukların ve genç nüfusun
yaşlanmaya fırsat bulamadığı yerler burası. Ağırlıklı olarak günde bir öğün ve bir çeşit (millet denilen
buğdayın su ile karıştırılmasından meydana gelen
bulamaç) yemeğin yenilebildiği bir ülkede, Kurban
Bayramını yaşamak hiç yaşamadığım anlamlar kazandırdı bana.
< 38
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Nijer’de açlığı anlatabilmek için
sözlüklerde yer alan kelimeler yetersiz kaldı, hani anlatılmaz yaşanır
denir ya. Keşke buraları refah içerisinde yaşayan zengin batılılar ile
kişisel servetleri Nijer ekonomisinin
toplamından fazla olan Arap şeyhleri de görebilseler.
Nijer’de sık sık karşılaştığım iki
husus; ellerinde kutularla dilenen,
ancak dilendiği kişiyi bezdirmeyen
dilenci çocuklarla, durumları nispeten iyi olan seyyar satıcılar.
Nijer’in sembolü haline gelen dilenen çocuklar gerçeğinin ta kendileridir. Birçoğunun okuma yazması
olmayan ve yarını için karnını doyurmaktan öte bir beklentisi bulunmayan ortak kaderlerini paylaşan
çocuklar.
100-150 dolar arasında yıllık geçim standardı olan Nijer’de nüfusun
büyük bir çoğunluğu bu standardın
da altında hayatını sürdüren, tarım
ve hayvancılığa dayalı ekonomisi ile kendine yetmeye çalışan Nijerliler tabiat şartlarına tamamen
bağlı yaşamaktalar. Tabiat şartlarını
www.diyanetvakfi.org.tr

üretime yönlendirecek teknolojik
imkânlardan mahrum olan Nijer
insanı tabiata mahkûm kalmaktadır.
Tarım ve hayvancılık binlerce yıllık
geleneklere göre yapıldığından verim alınamamakta dolayısıyla fakirlik fakirliği beslemektedir.
Son yıllarda Türkiye’den; başta
kurban kampanyaları olmak üzere
yapılan yardımlar Nijer ekonomisini
nispeten canlandırmaktadır. Nijer’de
tanıştığımız Ticaret Odası Başkanı Muhammed Sidi Musa, özellikle
hayvancılık yapan ve ümidini kurbana bağlayanların, Nijer’e kurban
kesmek üzere gelen yardım teşkilatları sayesinde hayvanlarını satabildiklerini ifade etmiştir.
Nijer’de bir diğer gerçek ise şehirlerdeki fakirlik oranının köylere
göre daha fazla olması. Sosyal yardımlaşmanın daha yoğun yaşandığı
köylere oranla şehirlerde fakirlerin
dilenme ve seyyar satıcılık dışında
alternatifi bulunmuyor.
Sonuç olarak, nüfusunun yaklaşık % 99’u Müslüman, ülke toprak-

www.diyanetvakfi.org.tr

larının % 90’ının çöl ve kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın en fakir ülkesi olan Nijer ile Türkiye
arasındaki ilişkilerin geliştirilerek ileriye götürülmesi
açısından, bu ve benzeri organizasyonların insani değerler bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.
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İsmail ÖZGÖREN
Diyanet İşleri Başkanlığı Memuru
Araştırmacı-Yazar

Böyle bir düşüncenin tezahürüdür vekaletle verilen
Kurban bağışı. Yurdumun güzel insanlarının yurt dışında açtığı dostluk kapısıdır. Kapının ardında, sevinç,
samimiyet, kardeşlik vardır. Sofrada sıcak kurban aş’ı,
gönülde muhabbet vardır. Çok şükür bu sene de geldi
Kurban Bayramı. Kimine sevinç, kimine hüzün, kimine aş, kimine iş…
Yurt dışındaki (Senegal, Etiyopya, Sudan, Nijer,
Uganda, Kenya, Afganistan, Pakistan) ülkelerde Vekaletle Kurban Kesimi Organizasyonu yapılacağı duyurulduğu zaman, ben de bu bayram, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan Kurban Bayramında, yardıma
muhtaç kardeşlerimize “götürülen hizmet kervanında
ben de yer alsaydım” diye düşündüm.
Elhamdülillah, içimdeki halisane duyguyu, Rabbim, 2 Kasım 2011 tarihinde yaşattı ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndan görevli Nurettin Uzuner ile birlikte
Afganistan’a görevli olarak uçurdu.
Afganistan deyince ilk aklıma Hindikuş Dağları gelir. Hindikuş Dağlarının, karlı, soğuk ve yeşilini kaybetmiş uçsuz bucaksız bozkırları vardır.
Türkiye saatiyle 03.00 da havalandığımız İstanbul
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Havalimanı’ndan altı saat sonra
Afganistan’a ulaştık.
Nurettin Bey, Afganistan’ın Vardak iline, ben de Mezar-ı Şerif ’e,
oradan da Cevizcan İline gitmek
için hava alanının yolunu tuttuk.
Yanımda Türkiye Cevizcan İl İmar
Ekibi’nde görevli Ali Erbaş Bey vardı. Ali Bey’in çok renkli bir kişiliği
olduğunu, konuşmalarından ve kıvırcık saçlarından anlayabilirsiniz…
Kam-İr Havayollarına ait uçakla Mezar-ı Şerif ’e yaklaşık bir saatte
vardık. Hava kararmış ve soğuktu.
Hava alanının dışına yürüyerek ulaştık. Bulunduğumuz yer tel örgüyle
çevrilmiş, çakıl taşlı ve çamurluydu.
Ben zannettim ki bavullarımız aynı
ülkemizdeki hava alanlarında olduğu gibi “bavul bantı”nda verilecek…
Yanıldığımı, inişimizden kırk beş dakika sonra anladım. Bulunduğumuz
yere doğru bir Afganlı küçük bir römorku çekiyor, iki Afganlı da o römorku iteliyordu. İçinde ne mi vardı? Birçok bavul. Neyse, çok şükür
bavullarımızı o hengâmede alabildik.
O gece Mezar-ı Şerif ’te kaldık…
www.diyanetvakfi.org.tr

3 Kasım 2011 Cuma günü Cevizcan yolculuğu başladı. Hava açık
ve önümüzde 150 km’lik Cevizcan
yolu vardı. Saat on civarında çıktık
yola. Çevremizde bir iki katlı binalar. Evlerin soluk yüzü, şehirdeki zevata yansımış olacak ki esmer
tenli insanlar çoktu. Belki soğuktan,
belki de soğuk yüzlü savaşlardan…
Aracımız düzensiz akan trafikte
ilerlerken, sağ tarafta burkalı kadınlar, solumuzda kurbanlık hayvan
pazarı bulunuyordu. Sağında ve solunda direksiyonu olan sarı beyaz
taksiler, içinde ve bagajına doluşmuş on beşe yakın Afganlı… Alış
veriş dükkânları genelde tek katlı,
kaldırımlar temizlikten bir haberdi.
Yolun iki tarafından geçen bisikletli Afgan gençleri bir hayli fazlaydı.
Aracımız ilerlerken Mezar-ı Şerif ’te
yaşayan iki milyonu aşkın insan ne
yer ne içer diye düşünüyordum ki,
kaldırımın bir köşesinde bizim mahallenin manavına benzemese de,
elma, armut, muz, nar, karnabahar
gibi meyve sebze satan bir manav
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vardı. Yanında naylon satan bir tüccar dükkânı, az ileride tabelasında “Hammam-Hamam” yazan bir levha
ve dumanı…
Şehrin dış mahallelerine gidildikçe azalan insanlar ve yollarda kerpiçten yapılmış evler bulunuyordu.
Mezar-ı Şerif ile Cevizcan’ı bir birine bağlayan yol asfalttan yapılmış ve gayet düzgündü. Yol kenarlarında
kurumuş pamuk bahçeleri, bilemediğim yeşilliğe bürünmüş bahçecikler vardı. Çok sık olmasa da köyler
ve küçük beldelerden geçtik. Köy evleri güney yönüne
bakacak şekilde yapılmış, kerpiçten ve üstü kubbeliydi. Köyün içinde bir tulumba, yol kenarında bakkal
türü iş yapmak için kurulmuş iki baraka bulunuyordu. Yol kenarlarında Afgan-Rus Savaşından kalma demir yığını haline gelmiş tanklar ve üzerinde oynayan
çocuklar… Belki bizim için sakıncalıydı ama Afgan
çocukları sıcak-soğuk savaşa çoktan alışmıştı…
Yarı uykulu yarı uyanık olarak yaklaşık iki buçuk
saatte Cevizcan’a vardık. Şehrin girişinde sağ tarafta
tümsekli yığınlar gördüm. Her tümseğin başında bir
taş ve bayrak bulunuyordu. Afganlı böyle değer veriyormuş mevtasına. Az ileride boş bir salıncak ve tek
katlı sıralanmış baraka türü dükkânlar. Çok şükür bir
sıkıntı yaşamadan Türkiye Cevizcan İl İmar Ekibi binasına vardık.
Türkiye Cevizcan İl İmar Ekibi’nin başında Koordinatör Mehmet Apak Bey var. Çok değerli bir bürok-
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rat. Birçok farklı ülkede çalışmış, dış ülke tecrübesi
bulunan değerli bir insan… Mehmet Beyin sıcak sohbetiyle, Türkiye Cevizcan İl İmar Ekibi ve ülkemizin
bu bölgede yaptığı çalışmaları öğrenme fırsatı buldum. O gün Türkiye Cevizcan İl İmar Ekibinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TİKA, Kızılay koordinatörleri ile tanıştım. Hepsi
de çok değerli ve ülkemiz için uzak diyarlarda neler
yapabiliriz inancı taşımaktaydı…
Arife günü Cevizcan’da bulunan Türk Birliğinin yemekhanesinde güzel bir kahvaltıdan sonra, TİKA’nın yaptırdığı Afgan Türk Dostluk Çocuk
Hastanesi’nde görevli Dr. Müslim Kududişli ve Dr.
Sabri Demir Beylerle birlikte Cevizcan ilini gezmeye
çıktık. İlk durağımız Şibirgan Afgan Türk Dostluk Lisesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş çok güzel ve nezih bir okul. Kurbanlık hayvanların kesimi bu okul bahçesinde yapılacak. Yaklaşık bir
saat sonra Doktor Müslim Beyin de görevli olduğu
Cevizcan’ın tek çocuk hastanesine gittik. Benim için
hastaneyi gezerken duygulanmamak, şükretmemek
imkânsızdı. Öyle ki hastanenin odalarını ve ameliyat
hanelerini ısıtma, küçük soba ve elektrikli ısıtıcılarla
sağlanmaktaydı. Yeni doğmuş çocuk odasını görünce
gözlerim doldu. Kendimi zor tuttum. Ve “Yarabbi bizleri açlıkla, susuzlukla imtihan etme, buradaki kardeşlerimize bir an önce şifa, sağlık, mutluluk, huzur ve özgürlük nasip et” diyerek, fazla dayanamadan, dışarıya
çıktım… Yaklaşık iki saat şehri gezdik…
Cevizcan, 700 bin nüfusa sahip bir şehir. Etnik
grup olarak, Türkmenler, Özbekler, Hazaralar, Tacikler ve Peştunlar yaşamaktadır. İl valisi Alim Sayi Bey,
ülkemize burslu olarak okumak için gönderilmiş, Is< 42
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parta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiş ve
memleketine dönerek Valilik makamına yükselmiş bir kişi…
Halk, Türk İl İmar Ekibini (PRT)
çok seviyor ve sayıyor. Devletimiz bu
bölgeye çok güzel hizmetler götürmektedir. Bunu ben söylemiyorum.
İlin “Aksakallı” olarak tarif edilen
şehrin ileri gelen insanları söylemektedir. Ve burada, Kurban kesim faaliyetleri, Afgan Türk Dostluk Kapısını
açan en önemli etkenlerin başında
gelmektedir.
6 Kasım 2011 Pazar günü Bayram Namazını Cevzican Merkez
Camii’nde kıldık. Cevizcan halkının
en büyük isteklerinden bir tanesi bu
harabe görünümünde bulunan ilin
en büyük camisi, Merkez Camii’nin
Türk halkının desteğiyle yeniden
inşa edilme isteğidir. Halk genelde
Sünni ve Hanefi Mezhebine bağlı,
imamların paralarını kendileri ödemektedir…
Belediyedeki
bayramlaşmadan
sonra Şibirgan Afgan Türk Dostluk
Lisesi bahçesinde gerçekleştireceğimiz kurban kesimine gittik. İlin
devlet erkânı oradaydı. Vatandaşlarımızın, Başkanlığımıza ve Vakfımıza
karşı güven duygusunu burada çok
açık bir şekilde verdikleri vekalet
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yoluyla kurbanlıklarda görebilmekteyiz. Burada 1400 vatandaşımızın
vekaletle verdiği kurbanlar isim isim,
tekbirlerle, dualarla “Bismillahi Allahu Ekber” diyerek kesildi. Ve kalan
600 vatandaşımızın hissesi de Akca
ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza
bağlı Habibe Kadiri Kız Lisesi bahçesinde aynı duygularla gerçekleştirildi. Cevizcan ve Sar-ı Pul İllerinde
yaklaşık 9000 Afganlı aileye kurban
eti ulaştırıldı. Mutluyduk. Daha, Arife günü kurban eti almak için sıraya
geçen ve bayramın birinci ve ikinci
günü etini bir hafta önce dağıtılan
belgelerle alabilen din kardeşlerimizin mutluluğunu paylaşmak, benim
için ayrı bir güzellik tablosuydu. Bu
mutluluğu Mısır’da bulunduğum zamanda da yaşamıştım, fakat burası
bir başkaydı.
Afgan vatandaşlarımızın ülkemizden beklentileri çok fazla, öyleki halkımızdan biraz daha destek ve
kurbanlık yardım beklemektedirler.
Bu sesi hisseden Türk işadamlarından on kişilik bir grup bu Kurban
Bayramı’nda Afgan kardeşlerimizle beraber olalım ve onlara yardım
edelim diye yola çıkmış ve ülkemizden vekaletle aldıkları kurbanlıkları
Cevizcan ilinde kestirerek, yardımda bulunmuşlardı...
www.diyanetvakfi.org.tr

Kurban etlerini dağıtırken bir askeri yetkili şöyle dedi. “Ben Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye
Diyanet Vakfının, dünyanın birçok farklı ülkesine, vekaletle kesilen kurban etlerinin fakir insanlara ulaştırdığını bilmiyordum. Hocam; Açılacak her yardım kapısında beni de arkadaş olarak kabul edebilirsin” demişti.
Çok sevindim. “İşte açılması gereken kapı bu” dedim
kendi kendime…
Önemli olan gönül kapısını, sevgi, muhabbet, kardeşlik ve kurumsal kapıları açmaktır. Gelin siz de bu
kapının bir kulpundan tutun ve dünyanın değişik ülkelerindeki kardeşlerimize, insanlık adına yardımda
bulunun. Açacağınız bu kapı, sizin Cennette açtığınız
TDV
“Reyyan Kapısı” olsun…
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D

iyanet İşleri Başkanlığı Bursa Eğitim
Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan
Haitili kursilerler için Vakfımız Genel Merkezinde bir tören düzenlendi.
Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeleri, Genel Müdürümüz ve Haitili kursiyerler katıldı.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, böyle hayırlı bir törene katılmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, “Türkiye, dünyanın
neresinde olursa olsun yaşayan bütün insanlara değer veren, onlarla hemhal olan onlarla
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yaşayabilen, onların ihtiyaçlarını sürekli gidermeye çalışan, gücü nispetinde de onlara faydalı olmaya gayret eden bir büyük ülke. Türkiye,
Hem Haiti’de, hem de dünyanın başka ülkelerinde dini, dili, ırkı ne olursa olsun, her türlü
yardıma ve desteğe muhtaç yerlerde bunun gereğini bugüne kadar yaptı.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu anlamda çok büyük
hizmetler gerçekleştirdiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının Haiti’den getirerek kursa tabi
tuttuğu eğitim ve din görevlilerine sunulan
bu hizmetin çok anlamlı ve güzel bir hizmet
olduğunu ifade ederek “Ben de bugün böylesi

www.diyanetvakfi.org.tr

hayırlı hizmetin içinde bulunmaktan son derece memnunum. Haiti’den gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’den Haiti’ye
selamlarımızı, saygılarımızı iletmelerini hassaten istirham ediyorum.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet
Görmez ise, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak
Haiti’ye heyet gönderdiklerini kaydederek,
“Burada bulunan 5 bin Müslüman kardeşimizle çok güzel temaslarımız oldu. Oradan
bazılarını Belçika’daki eğitim merkezimize
getirilerek kursa tabi tuttuk. Biz eğitimleri-
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mizi sürdürürken Haiti’de deprem oldu. Biz
Haiti’de yaşayan insanlara, Müslümanlara
yardımcı olmak ve ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ülke çapında yardım topladık
ve halkımız Haiti’ye hiçbir din ve ırk ayrımı yapmadan yardım etti. Bu hafta sonu
arkadaşlarımız bu yardımla alakalı olarak
Haiti’ye giderek gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunacaklar ve yardımları yerine
ulaştıracaklar.” dedi.
Tören konuşmalarını müteakip Haiti’den
gelen kursiyerlere Vakfımız tarafından çeşitli
hediyeler takdim edildi.
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2010 yılında Karayipler’in yoksul ülkesi
Haiti’de meydana gelen 7 büyüklüğündeki
depremde binlerce kişi hayatını kaybetti,
binalar yıkıldı ve insanlar çok zor şartlarda
yaşam mücadelesi vermeyle yüzyüze geldi.
Karayiplerin bu yoksul ülkesindeki biçare insanlara merhamet elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, bu ülke insanına yönelik
yardım faaliyetlerine hız verdi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Süleyman Necati AKÇEŞME, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Niyazi GÜNEŞ
ve Türkiye Diyanet Vakfı Dış İlişkiler Müdürü Mustafa TUTKUN’dan oluşan heyet
27.07.2011 - 01.08.2011 tarihleri arasında
Haiti’de incelemelerde bulundular.
Ramazan’a Haiti’nin Başkenti Port-auPrince’de Haitili Müslümanlarla giren heyetimiz, Tevhit Camii’nde 250 kişilik bir
iftar yemeği verdi. Fakir ve mağdur durumda bulunan 325 aileye de gıda ve temizlik
maddesinden oluşan yardım paketleri dağıttı.
Haiti’de yapılan inceleme neticesinde bu
ülke insanının ihtiyaçları tespit edildi. Önümüzdeki günlerde bu ihtiyaçların gideril-
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mesi hususunda gerekli girişimlerde bulunulması planlanmaktadır.
Haiti’de yapılacak faaliyetlerle alakalı incelemelerde bulunmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Niyazi Güneş ve Türkiye
Diyanet Vakfı Dış İlişkiler Müdürü Mustafa
Tutkun ikinci kez bu ülkeye gitti.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeler
neticesinde, Haiti’ye İslam Merkezi inşa
edilmesi için bir binanın satın alınması,
Haiti’ye yapılacak yardımları planlamak,
eğitim faaliyetlerini koordine etmek amacıyla bir koordinatör görevlendirilmesi,
Cap Haitian bölgesindeki okul inşaatının
tamamlanması için maddi destek verilmesi,
Porto au Prince merkezinde bulunan Fatiha
mescidinin aydınlatma başta olmak üzere
ihtiyaçlarının karşılanması için maddi destek sağlanması, Güney Haiti’de bulunan Leogene bölgesindeki okul inşaatının tamamlanması için maddi destek verilmesi ve Cap
Haitian’deki Bilal Vakfı ile Türkiye Diyanet
Vakfının bir protokol çerçevesinde kardeş
kuruluş yapılması kararlaştırıldı.
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H

aiti, Amerika’da Karayip Denizi’nde
bir ada ülkesidir. Küba’nın doğusunda
yer alan Hispaniola Adasındaki iki ülkeden,
batı kısımdaki ülke olup diğer ülke Dominik
Cumhuriyeti’dir. Yüzölçümü 27.750 km² olan
ülkenin nüfusu 7.9 milyon(2003), başkenti
Port-au-Prince’tir
Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti,
Kuzey ve Güney Amerika’da, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra bağımsızlığını ilan
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eden ikinci ülkedir. Buna karşın bugün Batı
Yarımkürenin en fakir ülkesidir ve yönetiminde bir anarşi durumu halen devam etmektedir.
TARİH
Haiti’nin asıl yerli halkı Arawak (ya da
Taíno)’lardır. Kristof Kolomb’un 1492’de yeni
dünyanın keşfinden sonra adaya Hispaniola
adı verilmişti. Hispaniola Adası, Avrupa’dan
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gelip “yeni dünyayı fethedenler”in üslerinden biri haline geldi. O zamanda yaşamış İspanyol Katolik rahip
Bartolome de Las Casas, Türkçe’de de ‘Kızılderili Katliamı’ adıyla yayınlanmış kitabında ada hakkında şöyle yazmaktadır:
“Bu ada üzerinde (ben 1508’de vardığım zaman)
60 bin insan yaşıyordu, Kızılderililer de dahil olmak
üzere. Ne var ki 1494’ten 1508’e kadar 3 milyonun
üzerinde insan savaştan, kölelikten ve madenlerden
dolayı yok olmuştu. Gelecek nesillerde buna kim inanacaktır?”
Bazı tarihçiler Las Casas’ın bu rakamı abarttığını ve nüfusun 1 milyon kadar olduğunu düşünmekteyse de bazıları 8 milyona kadar vardığını savunmaktadır. Bununla birlikte Las Casas’ın bu kitabında
Kuzey Amerika’nın kıyılarından güneye doğru tüm
Orta Amerika, Güney Amerika’nın kuzeyi ve Karayibler’deki adalarda yapılan Kızılderili/yerli katliamlarını
anlattığı gibi, yeni dünyanın keşfinden sonra bölgede
büyük kıyımlar yaşandığı şüphesizdir.
17. ve 18. yüzyıllarda adanın bugünkü Haiti olan
3’te 1’lik batı kısmı Fransız deniz korsanlarının eline
geçti. Fransızlar burayı İspanyol ve İngiliz gemilerini
taciz etmek için kullandılar. Daha sonrasında SaintDomingue adını verdikleri adanın bu kısmında şeker
ve kahve üretimine başladılar. Fransız İmparatorluğunun 18. yüzyıldaki en zengin sömürgelerinden biri
haline gelen Saint-Domingue, 1780’lerde Avrupa’da
tüketilen şekerin %40, kahvenin ise %60 kadarını
üretmişti. Bu dönemde şekerkamışı ve kahve ekim
alanlarında çalıştırılmak üzere 790.000 kadar Afrikalı
köle getirildiği tahmin edilmektedir.
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BAĞIMSIZLIK
1789 Fransız İhtilali Saint
Domingue’nin kaderini de kökten
etkiledi. Fakir ve zengin beyazlar,
devrim sonrası yasalara göre koloninin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bu
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arada, kölelikten kurtulmuş siyahlar ve yerliler, ihtilalin getirdiği Vatandaş ve İnsan Hakları Bildirgesine
göre kendilerinin de Fransız vatandaşı olduklarını
ileri sürdüler. Bu arada Haiti İsyanı’nı başlatan köleler Haitili liderler Toussaint L’Ouverture, Jean-Jacques Dessalines ve Henri Christophe önderliğinde
bir silahlı güç haline geldiler. Yerliler ordusu Fransız
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güçleri ile Napoleon Bonapart’ın
1803’te gönderdiği ve sarı hummadan kırılan orduyu yendi. Bunların
sonucunda Haiti kendi yerli ismiyle 1804’te bağımsızlığını ilan etti.
General Dessalines yönetimi eline
aldı ve 1805’te Anayasa ilan etti.
Anayasaya göre herkes din özgürlüğüne sahipti ve herkes (aralarında bulunan, Napoleon ordusundan
kalan Polonyalılar ve Almanlar da
dahil) Haitili “siyah” olarak tanımlandı. Ancak verilen sözlere rağmen, adada yaşamaya devam eden
Fransızlar Dessalines’in emirleri
doğrultusunda vahşice yöntemlerle öldürüldü. Bu katliam sırasında
Jean Zombi adında gaddar bir yerli,
beyaz insanlara öldürülmeden önce
işkenceler yaptırıyordu. “Zombi”
kelimesinin kökeni buradan gelmektedir.
Haiti bağımsızlığına rağmen
1826’da Panama’da yapılan bağımsız Amerika ülkeleri toplantısına
dahil edilmedi ve ABD tarafından
1862’ye kadar tanınmadı. I. Dünya
Savaşı’nda 1915 yılından 1934’e kadar ABD Haiti’yi işgal ve kontrol altında tuttu. Haiti 20. yüzyıl boyunca
da darbeler, katliamlar ve iç savaşTDV
lardan kurtulamadı.
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ULUSLARARASI

MOSKOVA 4. TEOLOJİ KONFERANSI

T.C.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Moskova İslam Üniversitesi
Rektörlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen “Uluslararası Moskova 4. Teoloji
(Din Bilimi) Konferansı” 25-26 Kasım 2011 tarihlerinde Moskova Golden Ring Otelinde düzenlendi.
“Dini ve Seküler (Laik) Okullarda Müslüman Gençliğin Eğitimi” konulu konferansa; Türkiye’den,
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim
Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr.
Ali Erbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesiden Prof.Dr. Nevzat Aşıkoğlu, ve Doç.Dr. Nuri Adıgüzel,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfını temsilen Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II.
Başkanı Mazhar Bilgin ve Belçika
Diyanet Vakfı Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Danışmanı Coşkun Beyazgül ile Mısır, Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt, Katar, İran ve Malezya
gibi ülkelerden bilim adamları katılırken, Rusya’nın 7 İslam Üniversitesinin Yönetici ve Öğretim Üyeleri
de konferansa iştirak etti.
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Yöneticiliğini Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin ile Moskova İslam
Üniversitesi Rektörü Murat Murtazin’in yaptığı konferansta sunulan tebliğlerde; gençlere en iyi şekilde dini
eğitimin verilmesi, okullarda din dersinin yangınlaştırılması ve din dersi hocalarının tam donanımlı eğitimi ile ilgili konular ele alındı.
Katılımcılar; Rusya’da ve dünyada Müslüman gençlere verilen eğitim konusundaki tecrübelerini paylaşarak, okullarda özellikte gençlere sağlıklı ve günümüz
şartlarına uygun dini eğitim verilmesi konusuna vurgu yaptı. Ayrıca İslam dinini, kültürünü ve tarihini
en iyi şekilde bilen ve eğitimi verecek öğretmenlerin
yetiştirilmesi konusu üzerinde duran akademisyenler, mezhep, din ve ırk çatışmalarının en çok gençler
arasında yaşandığına dikkat çekti ve eğitim yoluyla bu
sorunun aşılabileceğine vurgu yaptı.
Konferansa yönetici ve gözlemci olarak katılan
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez’in mesajını okuyarak yaptığı
açıklamada; bilim adamlarının sunduğu tebliğlerde
daha çok eğitime vurgu yapıldığını ifade etti. Bilgin,
Gençlerin gelecekteki beklentilerinin dikkate alınarak
gençlere dini eğitim verilmesi gerektiğini ifade ederek,
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konudaki katkılaTDV
rını devam ettireceğini sözlerine ekledi.
www.diyanetvakfi.org.tr

M
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oskova Devlet Lenguistik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
28 Kasım 2011 tarihinde Moskova’da “Dünyada Artan Terör Olaylarını Önlemede Din Adamlarının Rolü” konulu
bir konferans düzenlendi.
Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyetlerin din ve
bilim adamları ile Mısır, Kuveyt, Ukrayna ve Arnavutluk’tan
temcilerin de iştirak ettiği toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin de katılarak bir
tebliğ sundu.
Günümüz dünyasında artarak devam eden terör olaylarının değerlendirildiği, çözüm yollarının arındığı ve din
adamlarına düşen görevlerin tartışıldığı konferansın sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlandı.
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SONUÇ BiLDiRGESi
28 Kasım 2011 tarihinde dünyada terörizm ideolojisine karşı durmanın sorunları, eğitim sisteminin toplumun manevi
hayatındaki yeri ve rolü, gençler arasında manevi ve etik havanın oluşmasında
yüksek okullar ile dini kurumların önemi
konularının ele alındığı uluslar arası din
bilim adamlarının görüşmesi Moskova’da
gerçekleştirilmiştir.
Konferans; manevi eğitim, üniversiteler arası şuranın devamı, BDB ve dünyada
devlet-din ilişkilerinin şimdiki durumunun ışığı altında eğitim-metodoloji, ilmi
araştırma, organizasyon, pratik alanlarda
tecrübe teatisi problemlerinin çözüm yollarının araştırılmasında önemli rol oynamıştır.
Uluslar arası din bilim adamları; istikrar ve güveni sağlamak amacıyla işbirliğine hazır olduklarını belirtir, eksterizm
(aşırılılık), terörizm, etnik ayrımcılığın her
türlü belirtilerine karşı olduklarını bildirir,
toplumun manevi hayatında eğitim, sisteminin, yüksek okul ve uluslar arası toplumsal, siyasi ve dini kurumların rollerinin artmasını desteklerinin bildirirler.
İfade ettiğimiz amaçlar ışığında aşağıda
belirtilen ortak somut adımları atmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz.
1. Terörizm ideolojisinin özellikle gençler
arasında yaygınlaşmasının önlenmesi alanında deneyim ve bilgi teatisinde
bulunmak, aynı zamanda terörizm ve
ekstimizmle savaşmada, uluslar arası
işbirliğini ve dini eğitimi geliştirmek
amacıyla, yakın ve uzak doğu dini lider
ve din bilim adamlarının ikili veya çok
taraflı görüşmelerinin devam ettirilmesini destekliyoruz.
2. Daha önce yapılmış uluslar arası görüşmelerde ileri sürülen ve Moskova Devlet Lenguistik Üniversitesinin Stratejik
Planlama ve Tehlikesizlik Problemleri İlmi-Eğitim Merkezi bünye-
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sinde terörizm ideolojisinin yaygınlaşmasının önlenmesi alanında sivil
toplum ve dünya dinlerinin çabalarını
birleştirmeyi amaçlayan Uluslar arası
Şura kurulmasıyla ilgili teklifi desteklediğimizi belirtiyoruz.
3. Devlet ve din üniversitelerinde terörizmi önlemek ideolojisinin ve eksteremizm ideolojisinin yaygınlaşmasına
karşı yapılan çalışmalar konularında
dünya din adamları, milletvekilleri ve
hükümet temsilcileri arasında fikir teatisinde bulunulması, ders, metodoloji,
kitap ve fotoğraf sergilerinin düzenlenmesi uygun görülmüştür.
4. Dini-manevi eğitim alanında araştırmaların koordine edilmesini amaçlayan
karşılaştırılmalı din bilimi ve din eğitimi konusunda üniversiteler arası ilmiaraştırma merkezinin (enstitüsünün)
kurulması ile ilgili çalışmaların devam
ettirilmesi uygun görülmüştür.
5. Gençlerin manevi eğitimine büyük ölçüde önem verilmelidir. Gençlerin dini-manevi terbiyesi ve eğitimiyle ilgili
ideolojik, eğitim metodolojisi, idari,
mali ve kadro sorununun çözülmesi,
din ve devlet arasında partnörlük ilişkilerinin hukuk bazında geliştirilmesi,
ekstrimizm, şöven, etnik ve kültürel
ayrımcılığa ve terörizme karşı durmak
amacıyla somut tedbirlerin alınması
konularında fikir birliğine varılmıştır.
Üniversite hocalarının uluslar arası işbirliğinin geliştirilmesi, dünyada terörizmin yaygınlaşmasının önlemesi, eksteremizm ideolojisine karşı yapılan çalışmalarda dünya din liderlerinin aktif tutumları,
barışın ve küresel güvenin sağlanmasına
TDV
yardımcı olacağına inanıyoruz.
Uluslar arası din bilim adamlarının
görüşmelerine katılanlar adına.
28 Kasım 2011 Moskova,
Rusya Federasyonu

www.diyanetvakfi.org.tr

Mazhar BİLGİN
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Terör Nedir?
Terör Latince “terrere” kökünden gelen bir kelimedir. “Korkutmak, dehşete düşürmek, korkutup kaçırmak, caydırmak” anlamlarına gelir.
Bir başka tanımla “hedefe ulaşmak amacı ile devlete, halka veya şahıslara karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurmak” diye tanımlanır.
Terörizm Nedir?
Terörizmden kastedilen ise “Siyasi unsurları içeren,
yani bir ideolojisi bulunan ve mevcut sistemi şiddet
yolu ile tahribe yönelmiş durumlardır”.
Hedefe ulaşmada her yolu meşru sayan terörizm
insanlık tarihi kadar eski bir olgudur diyebiliriz. Dolayısı ile terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik gelişim ve sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak
gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dini, ırkı, ekonomik ve sosyal yapısının ideolojisi doğrultusunda araç
olarak kullanmış ve bu suretle kendisine finans kaynağı (besleyici kaynak) yaratmıştır.
Terörün sağladığı bu büyük miktardaki finans kaynakları ile dar bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalar arası boyut kazanmıştır.
Bu durumda terörün finansı başka bir ifade ile
nemalandığı ve istismar ettiği konuların başında din,
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ırk, sosyo-ekonomik durum, az gelişmişlik ve kısıtlı özgürlükler gelmektedir. O halde yukarıda sayılan
konularda şahıs ve toplumların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi gerekmektedir.
Terörle Mücadele
Terör ile mücadele başlıca iki
şekilde yapılır. Birincisi terörün
meydana gelmesine sebep olabilecek olumsuz durumların ortadan
kaldırılması, yani terörü besleyen
kaynakların kurutulması; ikincisi
ise terör meydana geldikten sonraki
safha ki “polisiye tedbirler” diye ifade ettiğimiz yöntem.
Terörle mücadelede esas olan,
birinci maddede ifade edilen terörün gelişmesine ve beslenmesine
kaynaklık eden ortamların ortadan
kaldırılmasıdır. Buna kısaca “bataklığın kurutulması” diyebiliriz.
Terörle mücadelede öncelikle terörün nemalandığı, barındığı, istisTÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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mar ettiği bu hususlarda yeterli düzenlemelerin yapılarak dengesizliklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Benim burada üzerinde duracağım esas konu; birinci maddede belirtilen, bataklığın kurutulması hususunda din adamlarının rolü olacaktır.
Terörü besleyen, teröristin istismar ederek kullandığı alanları belirleyerek, din adamının bu alandaki
rolünü şöyle sıralayabiliriz.
1. Dini Alan
Din adamları her türlü siyasi düşünceden bağımsız,
ekonomik çıkar ve dünyevi gaye gütmeden, dini ana
kaynaklarından alarak anlatmalıdır. Kur’an-ı Kerim
Yasin suresi 21.ayette bu husus bir mümin diliyle şöyle özetlenmiştir: “Sizden herhangi bir ücret istemeyen
bu kimselere tabi olun, çünkü onlar hidayete ermişlerdir (doğru yoldadırlar)”.
Din adamları inanç sistemlerinin etik kural ve
kavramlarını öne çıkararak fert ve toplumları bilgilendirmeleri, cihat ve savaş konularında doğru bilgi
vermeleri, bu kavramların, zaman, mekan ve hangi
durumda öne çıkarılmaları gerektiğini, doğru analiz ederek anlatmalıdırlar. Yine Kur’an’da ifade edilen
“yumuşak söz”, “hikmet” ve “güzel anlatım” metodunu kullanarak her türlü şiddet, tahrik ve kıskandırıcı
ifadelerden uzak durmalıdırlar. Nahl suresi 125. ayette “(Resulüm!) Sen, rabbinin yoluna hikmet ve güzel
öğütle çağır, ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.”
denilmekte ve Taha suresi 44. ayette de Yüce Allah
Musa ve kardeşi Harun’u firavuna gönderirken “Ona
yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya
korkar.” denildiği ifade edilmiştir.
2. Sosyo-Ekonomik Alanda
Dengesizliklerin Ortadan Kaldırılması
Din adamları, sosyo-ekonomik dengesizliklerin ortadan kaldırılması konusunda, dinlerin yardımlaşma,
diğergamlık, merhamet, acıma gibi kavram ve kurumlarını doğru bir biçimde ve somut ifadelerle fertlerin
ve toplumların akıllarına, gönüllerine hitap ederek anlatmalıdır. Semavi kitaplarda bu konular ele alınmıştır. Mesela Kur’an’da zekat-sadaka olarak ifade edilen
ve bir katı kural (farz) olarak ortaya konan bu kavram, sosyo-ekonomik dengesizliği ortadan kaldıran en
önemli etkendir.
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Zengin ve fakir arasındaki sevgi, saygı ve yardımlaşmayı temin
eden bu husus, kalpler arasında
bir “gönül köprüsü” olarak ifade
edilir. Gelir dağılımında adalet,
dini ve insani duygularla paylaşım,
terörün istismar ettiği konuların
başında gelen yoksulluğu ve sosyo-ekonomik dengesizliği ortadan
kaldırır.
3. Etnik Gruplar Arasındaki
Kardeşlik Bağının
Güçlendirilmesi
Bu konuda dinlerin insana verdiği
değer, insanlar arasındaki eşitlik,
etnik kökenler arasında üstünlüğün
olmadığı gibi konular anlatılmalıdır. İslam dininde etnik kökenler
arasında eşitlik, kavim ve kabilelere
bölünmelerde insanların birbirlerine karşı sevgi, saygı, yardımlaşma
gibi konularda kolaylık sağlanmasının hedeflendiği Hucurat suresi 13.
ayette şöyle ifade edilmektedir: “Ey
insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere
ve kabilelere ayırdık. Muhakkakki
Allah yanında en değerli olanınız,
O’ndan en çok korkanınızdır (Şuurlu bir biçimde O’na yakın olanınızdır).”
Fert ve toplumların en temel
haklarından olan eşitlik ve özgürlük
alanlarında da iyileştirmeler yapılarak etnik kökenler arasında dengesizliklerin ortadan kaldırılması gerekir.
Fitne çıkarmanın, kargaşa yaratmanın ne kadar çirkin olduğu,
adam öldürmenin büyük günah
sayıldığı, cezasının içinde ebediyen kalınacak cehennem olduğu
(Nisa/92-93) konusunda topluma
yeterli bilgi ve bilinç verilmektedir.
www.diyanetvakfi.org.tr

4. Özgürlüklerin
Kısıtlanmasının Önlenmesi
Fertlerin ve toplumun en önemli insani hakları olan
özgürlüklerin kısıtlanması da teröre zemin hazırlayan,
terörü besleyen olumsuzlukların başında gelmektedir.
Bugün dünyada bu konu, terör odakları tarafından istismar edilerek fitne ve kargaşa çıkarılmaktadır.
Terörü besleyen bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması aslında devletlerin görevidir. Din adamları, kendi dinlerinin ferdi özgürlüklere verdiği önem konusunda yönetimlere, toplumlara ve fertlere doğru bilgi
vermelidirler.
SONUÇ
Dünyayı bir virüs gibi saran terör olaylarını bertaraf
etmenin en etkili yolu, dinlerin birleştirici çatısı altında kenetlenebilmekten geçmektedir. Bu görev de din
adamlarına düşmektedir. Bütün dinlerde din adamının saygınlığı, ilk devirlerden itibaren vazgeçilmez bir
konumda olmuştur. Toplumları yönlendiren ve toplumlara şekil veren unsurların başında din adamının
üstlendiği rol günümüzde de önemini hala korumakta
ve etkinliğini sürdürmektedir. Bu itibarla; günümüz
dünyasında terörün önüne geçilmesinde en etkili rol,
vicdanları harekete geçirecek girişimlerdir. Bunun en
güzel yolunun ise din kavramının toplumda doğru algılanması ve vicdanların gelişmesi ile mümkün olabileceği bir gerçektir.
Din adamları, insanın birincil derecede var olan ve
bütün varlıklardan üstün olma önemini ortaya koyarak, insanlara karşı gerçekleştirilen olumsuzlukların
önüne geçmede, dini duyguların ve vicdanların geliştirilmesine katkı sağlamalıdır.
Doğumda, evlilikte ve ölümde var olan din adamı,
toplumsal yapının, günün şartlarını da dikkate alarak
olumlu bir şekilde yapılanmasında aktif rol üstlenmektedir. Kardeşlik duygularını ön planda tutan, tüm
insanlığı kardeş olarak gören ve insanlara yapılacak
her türlü saldırının din dışı ve insanlık dışı olduğunu
vurgulayan tebliğleri, girişimleri ajandasının birinci
sayfasında tutmalıdır.
Bütün dinlerin temsilcisi konumunda bulunan dini
liderlerin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleyecekleri oturumlar ve toplantılarla terör olaylarını dünyanın
gündemine taşıyarak, ortak karar çerçevesinde alınan
prensipleri tüm dünyaya deklare etmeleri, alt birimlerwww.diyanetvakfi.org.tr

Dünyayı
bir virüs gibi saran
terör olaylarını
bertaraf etmenin
en etkili yolu,
dinlerin
birleştirici çatısı
altında
kenetlenebilmekten
geçmektedir.

de bulunan din görevlilerinin de insanları harekete geçirmeleri terörün
önüne geçmede önemli bir yoldur.
Terör olaylarının yaygın olduğu
ve teröre kaynak teşkil eden bölgelerde görev yapan veya yapacak
olan görevlilerin bölgenin gelenekgörenek-örf ve sosyal yapısı dikkate
alınarak özel bir eğitime tabi tutulmaları gerekir, din görevlilerinin de
mensup bulundukları dinin misyonu gereği, güçlü ve cesaretli bir şekilde, toplumu aydınlatma çalışmalarında bulunmaları gerekmektedir.
Kısaca; din adamı, terörün bir
insanlık suçu olduğunu ve dinin
terörü reddettiği gerçeğini insanlara aktarma mecburiyeti ve mesuliyeti olduğunu bilerek, kendini
buna göre konumlandırmalıdır. Bu
gerçekten hareket eden din adamları da terörün bertaraf edilmesine
önemli katkı sağlayacaklardır. TDV
(*) Moskova Devlet Lenguistik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 28 Kasım
2011 tarihinde düzenlenen “Dünyada
Artan Terör Olaylarını Önlemede
Din Adamlarının Rolü” konulu bir
konferansta tebliğ olarak sunulmuştur.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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iyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Aşure
Günü ve Kerbela Şehitlerini Anma
Programı yoğun ilgi gördü. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeki
programa Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez, Alevi, Bektaşi ve Caferi dernek ve vakıflarından
temsilciler ile Vakfımız Mütevelli
Heyeti Üyeleri ve Genel Müdür Süleyman Necati Akçeşme katıldı.
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Akşam namazından sonra Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yatsı namazından sonra da
devam etti. Yatsı namazını Hacı Bayram Camii’nde
kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Görmez, programda
bir konuşma yaptı.
Muharrem ayının 10. gününün aşûrâ günü
olduğunu kaydeden Başkan Görmez, “Her yıl
Muharrem’in 10’u, aşûrâ geldiğinde; kalbinde iman
taşıyan her kardeşimizi bir acı, bir hüzün, bir elem,
bir keder kaplar” dedi.
Hicrî 61. yılının 10 Muharrem’inde, Hz. Aliyyü’lMurtaza’nın, Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın yavrusu, ciğerparesi, Hz. İmam Hüseyin ve pek çoğu ehl-i beytten olan
70 kişinin Kerbelâ çölünde şehadete ulaştığı tarih oldu-
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ğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Dünyanın neresinde
olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun, kalbinde iman taşıyan, Resûl-i Ekrem’e,
ashâbına ve ehl-i beyt-i Mustafa’ya
zerre kadar muhabbet besleyen her
mü’minin ortak acısı, ortak elemi, ortak hüznü, ortak kederidir” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, konuşmasına şöyle devam etti:
“Resûl-i Ekrem’e, ashâbına ve ehl-i
beyt-i Mustafa’ya zerre kadar muhabbet besleyen her mü’minin ortak acısı,
ortak elemi, ortak hüznü, ortak kederidir. Hele hele neredeyse her evde bir
Hasan, bir Hüseyin, bir Fatıma, bir
Cafer, bir Zeynelabidin bulunduran
bu topraklarda, bu acıyı yüreklerinin
tâ derinliklerinde hissetmeyen hiç bir
insan gösteremezsiniz. Bizim biraz
sonra okuyacağımız mersiyelerimiz,
muharremiyelerimiz, münacatlarımız,
niyazlarımız, kasidelerimiz, ilahilerimiz, nefeslerimiz topyekûn edebiyatımız bunun ölmez şahitleridir.”
Kerbela şehitlerini anmanın,
acısını hissetmenin, hüznünü yaşamanın, kederiyle kederlenmenin
gerekli olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, bunların
Kerbela’yı anlamak için yeterli olmayacağını da söyledi.
“Bugün bize düşen Kerbelâ’yı
doğru okumak, doğru anlamaktır.
Onu tarihte yaşanmış bir kıssaya,
tarihsel bir hadiseye, bir mitolojiye,
bir efsaneye dönüştürmeye hakkımız
yok. Ondan dersler ve ibretler çıkarmaya ihtiyacımız var” diyen Başkan
Görmez “Kerbela olayı; gücü ve iktidarı elinde bulunduranların imandan, ahlâktan, faziletten ve insanlıktan uzaklaştıkları zaman güç ve iktidar uğruna, hiçbir değer tanımaksızın ortantısız bir güç kullanarak nasıl zalimleşebildiğini göstermektedir”
diye konuştu.
www.diyanetvakfi.org.tr

Konuşmasında “Hz. İmam Hüseyin’in ve arkadaşlarının, uğruna canlarını verdikleri yolu bilmeden,
kendilerini feda ettikleri yüce değerleri anlamadan, idrak etmeden, yaşamadan Kerbelâ’yı anlamak mümkün
müdür?” diye soran Diyanet İşleri Başkanı Görmez,
“Kerbelâ’yı anlamak, Kerbelâ’yı yaşamak, hakka, hakikate, hürriyete, adalete, ahlâka, erdeme, fazilete, izzete,
onura, şerefe sevdalı olmak demektir” dedi.
Konuşmasına “Kerbelâ’nın hikmetini, hakikatini,
adaletini, zulme karşı duruşunu evrenselleştirmemiz
gerekirken, onun kerbu belasını çağımıza kadar taşıdık. Taşıdık ki kardeş kanı akmaya devam ediyor”
diye devam eden Başkan Görmez konuşmasını Hz.
Hüseyin’in yaptığı şu dua ile tamamladı:
“Allah’ım! Sana hamdlerin en güzelini arz ediyorum. Allah’ım! Atamızı peygamber kıldığın için Sana
şükrediyorum. Allah’ım! Bize Kur’an’ı gönderdiğin ve
onun derinliğini öğrettiğin için Sana hamdediyorum.
Allah’ım! Bize hakkı gören göz, hakkı duyan kulak ve
hakkı düşünen kalp verdiğin için Sana şükrediyorum.
Allah’ım! Bizi Sana şükreden kullarından eyle! Bizi
zâlimlerden beri, müminlere veli eyle!”
Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, mevlitten bölümler ve muharremiyeler okunan program Ramazan
Kutlu’nun duasıyla son buldu.
Programdan sonra Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan 5000 kişilik aşurenin dağıtımı gerçekTDV
leştirildi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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oplumumuzun temel dinamiğini oluşturan kadınlarımıza hizmet etmeyi, onlara
sosyal ve kültürel hayatlarında
beceriler kazandırmayı, toplumda hak ettikleri yere gelmeleri için değişik alanlarda
etkinlikler düzenlemeyi kendisine hedef edinen Türkiye Diyanet Vakfı; kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik hizmet
vermek üzere yeniden yapılandırılan Kadın Aile ve Gençlik
Merkezi’nin 2011-2012 faaliyet
dönemini düzenlenen bir törenle başlattı.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Şahin, Diyanet
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez,
Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in
eşi Gülten Çiçek ve bazı bakan
eşleri, Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeleri, Genel Müdürümüz
Süleyman Necati Akçeşme ve
kalabalık bir topluluğun iştirak
ettiği tören saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim okunması ve Kadın Aile ve Gençlik
Merkezinin tanıtıldığı film gösterimi ile başladı.
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Törende Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bir konuşma yaptı. Toplumsal huzur ve
barışın, toplumsal kalkınmayla bir
arada gittiği 21. yüzyılda ilim ve
teknoloji çağının maksimum düzeyde yaşandığı bir dünya düzeninden
bahsedildiğini ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Şahin, bu dünyada ekonomik kalkınma ne kadar
önemliyse, nesiller arası dayanışma
ve aile bütünlüğünün de o kadar
önemli olduğunu vurguladı. Bugünün dünyasını anlayabilmek için,
bu günün yaşanılan sorunlarını
çözebilmek için sorunun temeline
inmek ve oradaki analizleri çok iyi
araştırmak gerektiğini belirten Bakan Fatma Şahin, “Kur’an-ı Kerim’in
temeline mantığına yaklaştığımız
zaman, bugün nasıl ırkçılıktan bahsedebiliriz, nasıl insan haklarındaki
sorunlardan bahsedebiliriz, bugün
modern dünyanın yaşadığımız bir
çok sorununun oralarda çözülmesi
gerektiğini nasıl görmezden gelebiliriz diye sizlerle bütün gönlümle paylaşmak istiyorum” dedi.
İnsanlığın geldiği noktada nerede hata yaptığını araştırmaya başladığını söyleyen Bakan Şahin, 1400
yıl öncesine bakıldığında bugün yawww.diyanetvakfi.org.tr

şanan sorunların çözüldüğünün görüleceğini belirterek, Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Fatıma ve Hz. Asiye’nin
hayatı önyargısız, sahih kaynaklara dayanılarak incelendiğinde bugün nerelerde yanlış yapıldığının görüleceğini söyledi.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiklerini bildiren Bakan Şahin, ataerkil sistemin,
yanlış bilgilerin ve uydurma hadislerin toplumda yaygınlaştığını ve bu yüzden Başkan Görmez’in “yeniden
okuma” tavsiyesini önemsediğini ifade etti.
Kur’an-ı Kerimin Ahzap suresine bakıldığında İslamın kadın haklarına verdiği önemin anlaşılacağını
belirten Bakan Şahin, modern dünyanın hiçbir sorununu bizim dinimizin üstüne koyamayacağını söyledi.
Bakan Şahin “zihinsel dönüşüm” konusunda Diyanet
İşleri Başkanlığı ile varolan işbirliğini geliştirmek istediklerini de vurgulayarak bilim ve akıl ekseninde
Kur’an-ı Kerim ve Veda hutbesinde ortaya konan “kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır” anlayışının
yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.
Güçlü kadınlar oluşturularak, İslam ve kadın konusunun modern dünyaya anlatılması gerekliliğine
işaret eden Şahin, “İslam ve kadını, İslam ve demokrasiyi, İslamın insan haklarındaki bakışını modern
dünyaya bizim anlatmamız lazım. Bizim medeniyetimiz, bizim geçmişimiz, bize bunu yüklüyor. Bunu bir
görev olarak, yükümlülük olarak karşımıza çıkarıyor.
Çünkü bizim gibi bir ülke yok. Yüzde 99’u Müslüman
olan, demokratik, laik sosyal hukuk devleti olarak
kendini tanımlayan başka bir eşimiz benzerimiz yok.
O yüzden bize düşen görev ve sorumluluklar çok ağır.”
dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

59 >

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez
de yaptığı konuşmada 1996 yılında faaliyetlerine
başlayan merkezin, önce Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak, sonra Kadın Faaliyetleri Merkezi
olarak, şimdiki adıyla Kadın Aile ve Gençlik Merkezi
olarak Ankara’da çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.
Zamanın ilerlemesiyle Türkiye’de ve dünyada
meydana gelen değişimler sebebiyle kurum ve kuruluşların da kendilerini bu değişime ve gelişime göre
konumlandırmaları, hedeflerini ve ufuklarını bu gelişime göre belirleme ihtiyacı bulunduğunu ifade eden
Görmez, son bir yıl içerisinde Ankaradaki Merkezin
yeni bir yapılandırma içine girdiğini söyledi.
Yeni yapılanmayla birlikte yeni bir hizmet heyetinin kurulduğuna işaret eden Prof.Dr. Mehmet Görmez, “Merkezin kuruluşundan günümüze emek veren
bütün hanımefendilere, beyefendilere, ders veren hocalarımıza huzurunuzda teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum” dedi.
Yeni yapılanmada; Kadın Birimi, Aile Birimi,
Gençlik Birimi, Kültür-Sanat Birimi ve Akademi Birimi olmak üzere 5 ayrı birim oluşturulduğunu ve
bunların başına doktorasını yapmış, konusunda emek
vermiş, liyakat sahibi bir hanımefendinin göreve getirildiğini, bir heyet olarak hizmete başladıklarını belirten Görmez, Ankara’daki Merkezin bütün birimlerinin
2012 yılı ortalarına kadar, rüştünü ispat ederek, çalışmalarını ortaya koyacağını ve eşzamanlı olarak 15 büyük ilde benzerlerinin kurulacağını söyledi.
Türkiye’de neredeyse her gün bir kadın cinayetini
ibretle, teessüfle ve üzüntüyle izlediklerini, çocuklara ve kadınlara yönelik hunharca işlenen cinayetlerin
toplumsal dinamiklere tezatarz edecek şekilde artış
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gösterdiğini de ifade eden Görmez,
“Toplumda yaşanan çeşitli şiddet
olaylarının temelinde körelen vicdanların, nasırlaşan kalplerin ve yitirilen insafın olduğunu görmeden, şiddetin yeterince medenileşememekten
kaynaklanan bir eğitim sorunu olduğunu söyleyemeyiz” dedi.
Bu cinayetlerin güç ve ahlak sorunundan kaynaklandığını ifade
eden Mehmet Görmez, “Güç ahlaka sahip değilse, bütün insanlığı ifsat
eder” dedi.
İslam dünyasında kadın hakkında ortaya çıkan yanlış düşünce ve
telakkilerin, yerleşik gelenek ve kültürlerin dine baskın çıkması, dinin
ve dini metinlerin yanlış anlaşılması
ve yanlış yorumlanması nedeniyle
ortaya çıktığını belirten Görmez, bu
yanlış düşünce ve telakkilerin sadece İslam ve Doğu toplumlarının
değil tüm insanlığın bir sorunu olduğunu kaydetti. Kur’an-ı Kerim’in
kadın ve aile konusunda sadece hükümler ve belli bir çerçeveyle sınırlı
ilkeler koymadığını, sürekli geliştirebileceğimiz bir alan bıraktığını
anlatan Başkan Görmez, Kur’an’ın
bize bu ilkelerin ışığında daha da
ilerlememizi emrettiğini ancak
Müslümanların bu hedefleri ileriye
götürmek yerine o hükümlerin ortaya koyduğu sınırlar içinde bile kalamadığını vurguladı.
www.diyanetvakfi.org.tr

Kadın Aile Gençlik Merkezi Koordinatörü Hicret Toprak ise yaptığı
konuşmada, kadının toplumsal statüsü yükselip, sosyal hayata katılımı artarken, üstelik yapılan siyasal
düzenlemeler kadının şiddete karşı
korunmasına yönelik çok daha belirlenmiş sınırlar tayin ederken “kadına şiddet” vakalarını yüzeysel ve

tepkisel bir şekilde cinsiyetçi bir bakışla değerlendirmenin doğru olmadığını belitti.
Kadın Aile ve Gençlik Merkezi olarak, problemin
en önemli çözüm yollarından birinin toplumu diniahlaki değerler bakımından geliştirmek olduğunu vurgulayan Toprak, bu amaçla çeşitli eğitim programları
hazırladıklarını ifade ederek, alanda çalışmalar yapan
kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Tören, protokol konuşmalarının
ardından, TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Diyanet
İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi
Korosunun sunduğu muhteşem bir
konserle sona erdi.
Konserin ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan,
Ahmet Hatipoğlu’nun bütün beste-

lerinin bir külliyat içerisinde neşredildiği “Ahmet Hatipoğlu Beste Külliyatı” adlı kitabın Prof.Dr. Mehmet
Görmez tarafından ünlü bestekâra takdim edilmesi
törene renk kattı.
Törende Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Tezhip, Hat, Ebru, Kaatı’ kurslarının
eğitmenleri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan
sergi de katılımcıların büyük ilgi ve beğenisini topTDV
ladı.

www.diyanetvakfi.org.tr
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ürkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Yönetimi,
Kadın Aile Gençlik Merkezi’nin düzenlediği sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan bayanlarla bir araya geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Süleyman Necati
AKÇEŞME, Genel Müdür Yardımcısı İsmail PALAKOĞLU, Eğitim Kültür Müdürü Abdullah ÇELİK,
Kadın Aile Gençlik Merkezi Aile Birimi Başkanı Hatice KAHYAOĞLU ve Gönüllü Birimi sorumluları katıldı.
Tanıtım filmi gösterimi ile başlayan toplantının
açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcısı İsmail
PALAKOĞLU gerçekleştirdi.
Vakfa gönül veren bayanlarla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Palakoğlu, misafirlere toplantıya katılımları ve gönüllü çalışmalara zaman ayırdıkları için teşekkür etti.
Konuşmasında kuruluşundan bu yana Vakfın
yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları ve işleyişi ile ilgili bilgiler veren PALAKOĞLU, “Vakfımız tarafından gerek
yurt içinde gerek yurt dışında yürütülen tüm hizmetlerden vakıf medeniyetinin temel ilkelerini ön planda tutan bir hizmet politikası izlenmekte, bu konuda
devletimizin ilgili tüm kurumları ile işbirliği yapılmaktadır.” dedi.
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Kadın Aile ve Gençlik Merkezi
adına toplantıya katılan Aile Birimi Başkanı Hatice Kahyaoğlu da,
“buradaki bilgilerle aklımda şu canlandı: Osmanlı cihana hükmetmişti,
Diyanet Vakfımız da çalışmaları ile
cihana hükmetmiş durumda. Bizler
de bu hizmetlerin bir parçası olabilmek için gönüllü hanımefendilerle yola çıktık. İnşallah güzel şeylere
başlamak istiyoruz.” dedi.
Sosyal sorumluluk projelerinde
gerçekleştirilecek çalışmalar ve kurdukları komisyonlarla ile ilgili bilgi
veren Kahyaoğlu, bu projelerdeki
amaçlarının; toplumun güvendiği
bir vakıf olan Diyanet Vakfı’nın Kadın Aile ve Gençlik Merkezi olarak
sosyal içerikli çalışmalar yürüterek
yaratılış gayemizi unutmadan ‘insanların hayırlısı insanlığa faydalı
olandır’ düsturu ile faaliyetler sürdürmek olduğunu belirtti. Kahyaoğlu, gönüllü hanımefendilerle çok
güzel çalışmalarda bulunacaklarına
inandığını dile getirdi.
www.diyanetvakfi.org.tr

AKÇEŞME:
“VAKFIN ÇALIŞMALARI
GÖNÜLLÜ KARDEŞLERİMİZİN ESERİDİR”
Diyanet Vakfı Genel Müdürü Süleyman Necati AKÇEŞME, zaman ayırarak toplantıya katılan gönüllü
bayanlara teşekkür ederek, “Buraya gelerek bizi tanımak bizim faaliyetlerimize güç vermek gayretini gösterdiniz. Vakfın çalışmalarının hepsi siz ve sizin gibi değerli kardeşlerimizin eseridir.” şeklinde konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın 36 yıllık bir süreçte 965
şubesiyle Türkiye’nin en büyük vakfı olduğunu belirten Akçeşme, Türkiye’nin en ücra köylerine kadar nüfuz etmiş ikinci bir vakfın olmadığının altını çizdi.
Vakfın çalışmalarının büyük bir emek mahsulü olduğunu belirten AKÇEŞME, faaliyetlerde gösterdikleri
titizliği anlatarak, milletimizin özellikle Van Depremi
ve Somali yardımlarında gösterdiği katkıdan dolayı
duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti ifade etti.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların sosyal ve kültürel anlamda çok
büyük önem arz ettiğini belirten Genel Müdür AKÇEŞME, gönüllü bayanlardan destek ve katkı istediklerini, vakıf olarak projelerin hayata geçmesinde ellerinden gelen bütün desteği vereceklerini söyledi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Toplantıya katılan gönüllüler, vakıf ile ilgili öğrenmek istedikleri bilgilerin kendilerine sunulmasından
mutluluk duyduklarını, çalışmalara
destek ve katkı sağlama hususunda
tereddütsüz iştirak edeceklerini dile
getirdiler. Toplantı, katılımcılara
vakfın görsel çalışmalarının hediye
edilmesi ile son buldu.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın
Aile Gençlik Merkezi; toplantıya
katılan bayanlar ve ilerleyen günlerde katılmak isteyen bütün gönüllülerle birlikte sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalar,
kurumsal (huzurevi, sığınmaevi,
çocuk evleri vb.) ziyaret ve hizmet,
halka yönelik hizmet, kültürel faaliyetler, toplum rehberliği ve farkındalık oluşturma, aile çalışmalarının duyurulması şeklinde olacak.
Yeni dönemde isteyen bütün gönüllüler çalışmalara katkı ve desTDV
tekte bulunabilecek.
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ürkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 30.’su düzenlenen Türkiye 30. Kitap ve Kültür Fuarının
açılışı Kocatepe Camii avlusunda gerçekleştirildi.
Açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez,
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları,
Vakfımız yöneticileri, yayıncılar ve
kalabalık bir topluluk iştirak etti.
Fuarının açılışı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Görmez tarafından gerçekleştirildi.

www.diyanetvakfi.org.tr

Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

F

uarı’nın açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dini doğru öğrenmenin yolunun; doğru ellerden, doğru kalemlerden
yazılan kitapları okumaktan geçtiğini söyleyerek, düzenlenen kitap fuarlarını halkla kitabı buluşturması
noktasında önemli ve faydalı bulduğunu belirtti.
Komşuluk konusuna değinen Bekir Bozdağ, dünyanın küçük bir köye döndüğünü, dünyada yaşayan
herkesin komşumuz olduğunu belirterek “Somali’de
çocukların göz göre göre ölüme gitmesinden ‘bana ne’
diyemeyiz. Dersek, o zaman insanlığımızda, anlayışımızda, bizi yetiştiren büyük kültürün bize katkılarında
bizim açımızdan bir noksanlık vardır” dedi.
Somali’ye yardım için atılan SMS’lerden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Bekir Bozdağ, milletimizin bu konuda gösterdiği hassasiyetin önemine vurgu
yarak “Bu milletimizin bu işe verdiği büyük teveccühü
gösteriyor. Türk milleti yine bu konuda alicenaplığını
gösterecek, dünyanın bütün ülkelerinden daha fazla bir
yardımı Somali’de muhtaç olan insanlarımıza yapacaktır. Toplanan yardımların ilki Pazartesi günü bir kargo
uçağı ile ihtiyaç sahiplerine gönderilecektir.” dedi.

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

D

iyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez
de, kitapla camiyi, kitapla mabedi 30 senedir birleştiren geleneğin 30.’sunda bulunmaktan dolayı gurur
duyduğunu belirterek, “İslam Medeniyeti bir kitap medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz ‘oku’ diye başlayan
bir kitabın medeniyeti. Bu sebeple yayıncı dostlarımıza,
bizi kitapla buluşturan arkadaşlarımıza özellikle şunu
ifade etmek istiyorum. Bütün sanal ortamların, dijital
ortamların yaygınlaşmasına rağmen lütfen kitabı yüceltmeye devam ediniz. Bizim medeniyetimiz bir söz
medeniyeti. Biz hiç bir zaman görselliği ve imajı sözün
önüne geçiremeyiz. Bütün kitapçı dostlarıma, ‘lütfen kitabı yüceltmekte ısrarcı olunuz’ diyorum” dedi.
Yayınevi sayılarının az olduğuna dikkat çeken Görmez, bazı yayınevlerinin ise bir okul, bir üniversite
gibi hizmette bulunduğunu, bütün yayınevlerinin de
böyle bir çabaya girmesinin daha iyi olacağını vurgu-

< 66

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

ladı. Görmez ayrıca yayınevlerinden
sadece Türkçe değil, bütün dillerde,
bütün lehçelerde kitap basmaları gerektiğini belirterek “Biz sadece
Türkçe yayınlar yapma lüksüne sahip değiliz. Biz Türkiye’de üretilen
bilgiyi, hikmeti, irfanı dünyanın bütün dillerine taşımak zorundayız.
İslam’ı tanıtan yayınların, dünyanın
bütün dillerinde yayınlanması gerekir.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez,
yayınevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği içinde İslam’a dair yazılmış
bütün dillerdeki kitapları İstanbul’da
bir fuarda toplamak gerektiğine dikkat çekti. Görmez, daha sonra İslam
dini ile ilgili yazılan kitaplarla ilgili
uyarıda bulundu. İslam dini ile ilgili
yazılan bir kitabın çok güçlü yayınevlerinin süzgecinden geçirilerek
hiçbir kelimesinin, hiçbir cümlesinin eksik ve yanlış olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı dostlarımızın yazdığı kitaplar İslam’a yönelik
başlayan İslamafobia’nın suçlayıcı bir
unsuru olarak İslam’ın ve Müslümanların aleyhine dönebiliyor. Bir kitabın
içindeki yanlış bir cümle maalesef
dünya medyasında, batı medyasında İslam’ın aleyhine, Müslümanların
aleyhine, İslam’ın kitabının aleyhine,
Peygamberinin aleyhine bir malzeme
olarak kullanılabiliyor” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Prof.Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığının bütün şehirlerde büyük camilerin yanı başında okuma salonları açma görevi olduğunu belirterek,
“Henüz bu görevi ifa edebilmiş değiliz. Biz Başkanlık
olarak yine sizlerle işbirliği içerisinde okuma sayımızı
artırmak için, insanlarımızın okuma alışkanlıklarını
artırmak için özellikle cami cemaatimizin kitapla daha
haşır neşir olması için, daha bir temas içerisinde olması için bütün illerimizde bu okuma salonlarımızı gençlerimize, cemaatimize bu okuma salonlarımızı açmaya
başlamamız gerekiyor” dedi
Prof.Dr. Görmez, ayrıca açlık ve kıtlıkla baş başa
olan Somali için düzenlenen yardım kampanyası için
gerçekleştirilen çalışmaları hatırlatarak destek istedi.
Somali ile Türkiye vatandaşlarının din kardeşi olduğunu vurgulayan Görmez, Somali’de yaşanan açlık ve
kuraklık neticesinde meydana gelen sıkıntının ortadan
kalkması için milletimizin elinden gelen yardımı yapması gerektiğini belirtti.

İsmail PALAKOĞLU
Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

T

ürkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı İsmail Palakoğlu ise, çeyrek asırdan fazla Ramazanların vazgeçilmez kültürel bir parçası haline gelen, okuyucu ile yayıncıyı buluşturan kitap ve kültür fuarının
yoğun bir ilgiye mazhar olarak aralıksız devam etmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayının
manevi atmosferinde, İstanbul ve Ankara’da organize edilen ve bütün yayın dünyasını kapsayan bu fuarın çok önemli bir kültür görevini yerine getirdiğine
inandıklarını belirten Palakoğlu “Çünkü; biz ilk emri
oku ile başlayan bir inancın mensupları olarak kitabın,
okumanın ve bilginin önemini bilerek dünyaya bakıyoruz. Kitapla halkımızı tanıştırma gayretlerinin yayılarak devam etmesini de bütün içtenliğimizle temenni
ediyoruz.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, kitap ve kültür fuarlarının yanı sıra;
gençlerimizin, araştırmacılarımızın
ve meraklılarının aradıklarını bulabilecekleri simge haline dönüşmüş
yayınevlerinin yurt sathında çoğalmasını da hedeflediklerini kaydeden
İsmail Palakoğlu “Çünkü, bilgi olmadan hayata bakmak boşa bakmaktır
ve kitap okumadan bilgi sahibi olmak
muhaldir. O yüzden kitap, bilgi ve
hayat birbirilerini tamamlayan, birbirinin ayrılmaz unsurlardır.” dedi.
30. Kitap ve Kültür Fuarına bu
yıl Ankara’da 49 stantta 65 yayınevinin iştirak ettiğini belirten Palakoğlu
“Her gün 11:00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Kitap ve
Kültür Fuarımızda, her yıl olduğu gibi
bu yılda kitap dostlarını unutmayan
yayınevleri % 50’ye varan oranlarda
indirimli satışlar yapacaklardır.” dedi.
Konuşmaların ardından kitap
fuarının açılış kurdelesini kesen
Görmez ve Bozdağ, daha sonra kitap fuarını gezerek kitapları incelediler.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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D

iyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesi
ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Kültür A.Ş’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kitap ve
Kültür Fuarının 30.’su İstanbul Beyazıt Meydanında açıldı. Açılışa;
Diyanet İsleri Başkanı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr.
Mehmet Görmez, İstanbul Vali-
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si Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Müftüsü Prof.Dr.
Mustafa Çağrıcı, 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sinanoğlu, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Sanatçı
Erkan Mutlu, yayınevi temsilcileri, yazar ve sanat
camiasından çok sayıda ünlünün yanısıra halktan da
yoğun ilgi vardı.
30. Kitap ve Kültür Fuarın açılışını Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez gerçekleştirdi.

www.diyanetvakfi.org.tr

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

D

iyanet İşleri Başkanı Görmez,
açılışta yaptığı konuşmasına Ramazan ayının insanlığa hayır, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak başladı.
Kitapla camiyi buluşturan bu
güzel etkinliğin 30. Yılında birlikte olmanın ümit verici olduğunu
belirten Prof.Dr. Mehmet Görmez
“İslam Medeniyeti kitap medeniyetidir. Bizim camilerimiz, mabetlerimiz ‘oku’ nidalarının yankılandığı
mekânlardır. İstanbul Üniversitesi ile
Beyazıt Cami arasındaki kitap köprüsünde olduğumuz için ayrıca mutluluğumu ifade etmeliyim” dedi.
Yayıncıları seslenen Prof.Dr. Mehmet Görmez “Yayıncı dostlarımızdan
istirhamım kitabı yüceltmekte ısrar
etsinler. Sanallığın hayatları kuşattığı
bu zamanda lütfen kitabı yüceltmekte
ısrar edelim. Yayıncılığın sıkıntıda olduğunu biliyorum ama biz kitabı yüceltmeye devam edelim.” dedi.
Cemil Meriç’in “Her kitap geleceğe atılmış bir mektuptur” sözüne
atıfta bulunan Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, “Yayınladığınız kitaplar şimdi
okunmuyor olabilir ama bu kitaplar
ilerde İslam’ın ilerlemesine kaldığı
yerden devam etmesine neden olacak bir klasiğe dönüşebilir.” dedi.
www.diyanetvakfi.org.tr

Son yıllarda İslam’ın içinden geçtiği süreci hatırlatan
Prof.Dr. Mehmet Görmez, yayıncılara önemli gördüğü
bir hususu aktardı. Başkan Görmez, “Yerel olmanın ötesinde uluslararası platformlarda dünyayı kitapla buluşturarak bu birikimi, ilimi, irfanı ve tecrübeyi paylaşalım.
Dünyanın bu ilme, irfana, hikmete ihtiyacı var” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Yabancı Dil ve Lehçeler Daire Başkanlığı kurulduğunu belirten Diyanet
İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, uluslararası
bir yayın anlayışı ile hareket ederek kıymetli eserlerin
tercümesinin yapılması hususunun önemini vurguladı. Buna ek olarak uluslararası bir kitap fuarına ev sahipliği yapacak en layık şehrin de İstanbul olduğunu
sözlerine ekledi.
İslam’ın bilgi dünyasına yabancı, temel kaynaklarına dayanmayan yanlış bir bilginin, İslam dininin, peygamberinin ve Müslümanların aleyhine
propaganda malzemesine dönüştürüldüğüne işaret
eden Görmez, “Bu sebeple İslam ile ilgili yayım yapan dostlarımızın, yayımladıkları kitapları incelemek üzere kurullar oluşturmasını istiyoruz” dedi.
Yayın politikalarının önemine de vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bilhassa İslama dair yazılmış kitaplarda yer alacak bir cümleyi on defa düşünmeli tekrar tekrar kontrol edilmeli” uyarısında bulundu.
Her yayın evinin bir politikası olması gerektiğine
değinen Görmez, bu politikayı belirleyen düşünce ve
fikir adamlarına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.
Prof.Dr. Mehmet Görmez, bütün dünyada İslam’a
yönelik cehalet, ön yargı, kıt bilgi üzerine kurulan düşüncelerin yaygınlaşarak devam ettiğini vurgulayarak,
Türkiye’de o cehaleti besleyecek değil ortadan kaldıracak kitapların yayımlanması gerektiğini vurguladı.
Yayıncılardan, kitaplarının her cümlesi üzerinde
özenle düşünmelerini, süzgeçten geçirmelerini isteyen
Görmez, genç nesillere yönelik yayın azlığına dikkati
çekerek, yeni kuşaklara hitap edecek seviyeli yayınlara
ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.
“İslam’ın temel kaynaklarına dayanmayan mesnetsiz
ve yanlış bilgilerle dolu olan kitapların İslam’ın aleyhine
birer propaganda aracı olmasına müsaade etmeyelim.
Buna destek vermeyelim” diyen Diyanet İşleri Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Görmez, bütün bunların yanında bir
de estetik kaygının olması gerekliliğini vurgulayarak
“Kitapların içeriğinin yanı sıra dış estetiğinin, mizanpajının, kapağının, cildinin de o nisbette özenli olması gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i anlatan bir kitap
o minvalde zerafet, nezahet, nezaket ve nezafet timsali
olmalı” dedi.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ
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Hüseyin Avni MUTLU
İstanbul Valisi

İ

stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
da rahmet ve merhamet ayı olan
ramazana ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Hüseyin
Avni Mutlu, İstanbul ve Ramazan’ın
birbirine çok yakıştığını belirterek,
Ramazan ayının aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade
ederek “Ramazan ayı, İstanbul’da
inşallah hem Feshane’de hem
Beyazıt’ta hem Sultanahmet’te hem
de İstanbul’un bütün camilerinde,
İstanbul’un bütün hanelerinde birbirinden güzel yaşanacak. Bir sevgi,
bereket ayı olarak damağımızda, ruhumuzda farklı bir hisle idrak edilecek. Bu mübarek ayın tüm İslam alemine, ülkemize, tüm insanlığa hayra
ve birliğe, barışa vesile olmasını yüce
Allah’tan dua ediyorum.” dedi.
Birçok yazar ve yayınevi sahibinin de katıldığı açılış töreninin ardından Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve Vali Mutlu ile beraberindeTDV
kiler fuar alanını gezdiler.
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KKTC

Din Görevlileri Sendikası Başkanı
Mehmet Dere ve beraberindeki heyet
Vakfımızı ziyaret ederek, Vakfımız Mütevelli Heyeti
II. Başkanı Mazhar Bilgin ile bir süre görüştü.
Sendika Başkanı Mehmet Dere Kuzey Kıbrıs`ta
din hizmetlerinin geçmişten günümüze kadar istenilen seviyede olmadığını, bu konuda iyileştirilmelerin
yapılması gerektiğini dile getirerek, “Din İşleri Dairesi
Yasasının günün koşullarına uygun hale getirilmesi için
yeniden bir düzenleme yapılmalı ve Din İşleri Başkanlığının yasal olarak vakıflar yönetim kuruludan bağımsız
hale getirilmeli” dedi.
KKTC`deki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
Yönetim Kurulunun yeniden yapılandırılmasının gerektiğine işaret eden Dere, “Kıbrıs Türk halkının en
güzide kurumlarından olan Din İşleri Dairesi Başkanının protokolde hak ettiği yere getirilmesi, camilerin açık
tutulması için ülke genelinde lojman sorununun giderilmesi, din görevlisi profilinin yükseltilmesi gerekiyor.”
dedi.
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin
de; Türkiye Diyanet Vakfının toplumsal huzuru, dayanışmayı, barış ve birlikteliği sağlayan her çabayı, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişmesine yönelik her
faaliyeti önemsediğini dile getirerek, “Bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı; sosyal sorunlar karşısında duyarsız

www.diyanetvakfi.org.tr

kalmamayı, bunların giderilmesi ve
şartların iyileştirilmesi yönünde çok
yönlü ve uzun soluklu bir çaba göstermeyi insani ve dini bir görev kabul
etmiş ve bu alanda önemli hizmetlere
imza atmıştır.” dedi.
KKTC`de dini hizmet alanında
gerekli iyileştirilmenin yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan
Mazhar Bilgin, bu konuda eğitimin
çok önemli olduğuna işaret etti. Din
adamlarının donanımlı hale getirilmesi için hizmet içi eğitime tabi
tutulmalarının elzem olduğunu dile
getiren Bilgin, “Din alanı boşluk kabul etmez, mihrabı layıkıyla dolduracak din adamlarını yetiştiremezseniz,
ileride büyük sorunlarla karşılaşmanız kaçınılmaz olur.” dedi.
Bu alanlarda Türkiye Diyanet
Vakfının her türlü desteği vereceğini belirten Mazhar Bilgin, “Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak, imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği
vermeye ve işbirliğine hazırız.” diyeTDV
rek sözlerini tamamladı.
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ZORLUKLARI
AŞARKEN
Yazar : Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
		 Eski Diyanet İşleri Başkanı
Tür

: Hatırat

Ebad

: 17x23 Orta Boy

Hacim : 3 cilt, 1419 sayfa
Kapak : Renkli, Karton, 2. Hamur

MUHTEVA
I. CİLT
7 Bölüm : 1’inci Bölümde ailesi
ve çocukluk yılları; 2’nci Bölümde
öğrencilik ve gençlik yılları; 3’üncü
Bölümde askerliğe kadar olan memuriyet yılları; 4’üncü Bölümde
Askerlik günleri; 5’inci Bölümde
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı
dönemi; 6’ncı Bölümde Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevleri ( Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü + Talim
ve Terbiye Kurulu Üyeliği); 7’nci Bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı dönemi anlatılıyor.
II. CİLT
15 Bölüm (8-22) : 8’inci Bölümde 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve
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sonrasında yaşadıkları; 9’uncu Bölümde askeri yönetimden gelen bazı
emirler; 10’uncu Bölümde Milli Güvenlik Konseyi’nin Diyanet raporu;
11’inci Bölümde 12 Eylül yönetimi
döneminde yaşanan kılık-kıyafet
meselesi; 12’nci Bölümde 12 Eylül
döneminde Sünni-Alevi gerginliği;
13’üncü Bölümde ters düştüğü bazı
bürokratlar; 14’üncü Bölümde Siyasetçilerle ve üst makamlarla ilişkilerine dair notlar; 15’inci Bölümde
yargı ile ilişkileri; 16’ncı Bölümde
dini cemaatlerle ilişkileri; 17’inci
Bölümde Diyanet İşleri Başkanı olarak yaptığı seyahatleri; 18’inci Bölümde sağ basından kendisine yöneltilen eleştiri örnekleri; 19’uncu
www.diyanetvakfi.org.tr

Bölümde sol kesimden Diyanet’e
karşı takıntısı olanlar; 20’nci Bölümde başaramadıkları ve bazı
yanlışları; 21’inci Bölümde emekli
oluşunun hikayesi; 22’nci Bölümde emeklilikten sonraki yıllarına ait
notlar yer alıyor.
III. CİLT
4 Bölüm (23-26) : 23’üncü Bölümde Avrasya ülkeleri ile ilgili izlenimleri; 24’üncü Bölümde siyasi
hayatı; 25’inci Bölümde Türkiye

Diyanet Vakfı’nın bazı projeleri;
26’ncı Bölümde memuriyet ve hizmet hayatında karşılaştığı ve okuyucularına sunmayı önemli bulduğu bazı konuları aktarıyor.
EKLER
Bu bölümde, her biri kendi alanında belge niteliği taşıyan 13 ayrı
arşiv malzemesi yer alıyor. Bunlar
arasında bazı hassas konulardaki
resmi yazışmalar, raporlar ve mektuplar bulunuyor.

T

ayyar ALTIKULAÇ, din eğitimi ve Diyanet hizmetleri alanında resmi kurumlar ile toplum
arasında problemlerin yaşandığı
1940’lı yıllardan itibaren bu gerginlik ve gel-gitlerin içinde ve yakından şahidi olmuş; ileriki yıllarda
ve en hassas dönemlerde yüklendiği önemli görevlerde ise dönemin
hassasiyetlerine de riayet ederek bu
gerginliklerin giderilmesi için ciddi bir duruş sergilemiş; Türkiye’nin
dini dönüşümünde –yüklendiği görevler itibariyle- önemli bir rol oynamıştır.
12 Mart (971) muhtırası döneminde getirildiği Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve 1978 yılından
1986 yılına kadar yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde
Diyanet’in yeni mevzuat, yeni kadrolar, yeni üslup ve prensiplerle iyi
işleyen ve saygın bir devlet kurumu
haline getirilmesinde önemli katkıları olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Talim
ve Terbiye Kurulu üyeliği görevlerinde ilk ve ortaöğretimdeki din
dersleri müfredatı ile İmam-Hatip

www.diyanetvakfi.org.tr

Liseleri ve sonradan İlahiyat Fakültelerine dönüştürülen Yeksek İslam
Enstitülerinin ders programları üzerindeki katkı ve çabaları da branş
elemanları tarafından yakından bilinmektedir.
Kitapta, yukarıda özetlenenler
yanında Türkiye Diyanet Vakfı’nın
kuruluş ve gelişmesi; bu vakıf eliyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen “Eğitim Merkezleri”;
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve TDV 29 Mayıs
Üniversitesi’nin kuruluş ve çalışmalarına da yer verilmiştir.
Yurtdışına bu vakıf eliyle taşınan
hizmetler de kitapta ayrıntıları ve
belgeleriyle anlatılmaktadır.
Tayyar ALTIKULAÇ’ın hatıratında öne çıkan bir husus da, her
kademedeki görevlerinde işbirliği
yaptığı ve desteğini aldığı meslektaşlarından söz etmesidir. Buna, bir
vefakarlık duygusu yanında asıl, bir
hakkaniyet olarak yer verilmiş bulunduğunu düşünüyoruz.
Kitap her alandaki yöneticilere
üslup ve strateji açısından rehber
olacak niteliktedir.
Hamdi MERT

ZORLUKLARI AŞARKEN

DEĞERLENDİRME
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Esad BİR
ERKAYA
BİR M.
AYET,
YORUM
TDV Konulu Hadis Projesi

M. Esad ERKAYA
TDV Konulu Hadis Projesi

ِ
ِ
ِ
ﺻ َﻮ ﱠ
ﺖ ُﺟﻨُﻮﺑُـ َﻬﺎ
ْ َاف ﻓَِﺈ َذا َو َﺟﺒ
َ ََواﻟْﺒُ ْﺪ َن َﺟ َﻌﻠْﻨ
َ ﺎﻫﺎ ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦ َﺷ َﻌﺎﺋِ ِﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓ
ْ ﻴﻬﺎ َﺧْﻴـ ٌﺮ ﻓَﺎذْ ُﻛ ُﺮوا
َ اﺳ َﻢ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
ِ
ِ
ِ
.ﺸ ُﻜ ُﺮو َن
ْ َﺎﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗ
َ ِْﻤ ْﻌﺘَـ ﱠﺮ َﻛ َﺬﻟ
َ َﱠﺮﻧ
ْ ﻚ َﺳﺨ
ُ ﻓَ ُﻜﻠُﻮا ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َوأَﻃْﻌ ُﻤﻮا اﻟْ َﻘﺎﻧ َﻊ َواﻟ
“Kurbanlk büyükbaş hayvanlar da sizin için Allah’n dininin nişânelerinden kldk. Sizin için
onlarda hayr vardr. Onlar saf saf sralanmş dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine
“Kurbanlık
hayvanları
dadüşüp
sizin canlar
için Allah’ın
kıldık.
Allah’n adnbüyükbaş
ann. Yanlar
üzerlerine
çknca dininin
onlardannişânelerinden
siz de yiyin, istemeyen
Sizin
için
onlarda
hayır
vardır.
Onlar
saf
saf
sıralanmış
dururken
(kurban
edeceğinizde)
fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onlar böylece sizin
hizmetinize Allah’ın
verdik.” (Hac,
üzerlerine
adını22/36)
anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de

yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye
Ayet-i kerîmede belirtildiğine göre Kurban, öncelikle Allah’n (cc) dininin nişânelerinden yâni
onları
böylece sizin hizmetinize verdik.”
(Hac, 22/36)
İslâm’n sembollerinden biridir. Çeşitli din ve toplumlarda da bulunan kurban faaliyeti, İslâm dini
ile birlikte her türlü şirk ve olumsuzluklardan arnarak ferdî ve sosyal nitelikleri bir arada
bulunduran bir ibâdet halini almştr. Kurban edilme şekli ve amac bakmndan İslâm’n getirmiş
vurgulanmaktadır.
yet-iilkeler
kerîmede
belirtildiğine
göre Kurban,İslâm’n
ön- ayet-i
olduğu
göz önünde
bulundurulduğunda,
kurban kerîmede
anlayş, müslümanlar
diğer
toplumlardan
ayran önemli
bir unsur
olmuştur.
celikle Allah’ın
(cc) dininin
nişânelerinden
yâni Bu husus, kurbanın ibadet boyutu-

A

İslâm’ın sembollerinden biridir. Çeşitli din ve toplum- nun yanında toplumsal boyutunun
İslâm’a
kurban,
yalnzca
hayvann
bedeninden
ibaretdaolmayp
bunun
ötesinde
çok farkl
olduğunu
bizlere
göstermektelarda
da göre
bulunan
kurban
faaliyeti,
İslâm dini
ile birlikanlamlar içeren hem ferdî hem de sosyal yönü bulunan bir ibadettir. Yalnzca Allah’n rzasn
te
her türlü şirk ve olumsuzluklardan arınarak ferdî ve dir. Kurban etlerinden, ibadeti yegözeterek kurban ibadetini yerine getiren mü’min, Allah’n emri karşsnda kulluk görevini yerine
rine getiren
ve
sosyal
nitelikleri
bir Nitekim
arada bulunduran
bir ibâdet
şükrün ve
getirmiş
olmaktadr.
kurban, Allah’a
olan halisamimiyetin,
gönüldenkimsenin
bağllğn,yemesi
ni
almıştır.
Kurban
edilme şekli ve amacı bakımından yakınlarına ikram etmesi, bayramın
kulluk
şuurunun
bir ifadesidir.
İslâm’ın getirmiş olduğu ilkeler göz önünde bulundu- öncelikle kurban kesilen evde tam
İslâm’a göre,İslâm’ın
kurban kurban
edilmeye
elverişli
olan hayvanlar
öncelikle besmele
çekilerek
olarak yaşanmasını
sağlamaktadır.
rulduğunda,
anlayışı,
müslümanları
di- kesilirken
(yahut
daha
farkl
şekillerde)
Allah’n
ad
anlr.
Allah’tan
başkasnn
adna
kesilen
kurbanlar
Bunun yanında kurban etinin bir
ğer toplumlardan ayıran önemli bir unsur olmuştur.
helal olmaz. Nitekim Yüce Rabbimiz Nahl Sûresi’nde şöyle buyurmaktadr: “(Allah) size, sadece
İslâm’a göre kurban, yalnızca hayvanın bedeninden kısmının yahut tamamının -istesin
ölü hayvan kan, domuz etini ve Allah'tan başkas adna kesilen hayvan haram kld.” (Nahl,
ya da istemesin- muhtaç kimselere
ibaret
16/445)olmayıp bunun ötesinde çok farklı anlamları
içeren hem ferdî hem de sosyal yönü bulunan bir iba- dağıtılması sosyal dayanışmanın ve
Allah’n
ad anlarak
kesilmiş
olan
kurbandan
yenilebileceği
ve başkalaryla paylaşlabileceği
de
güzel bir örneğini
dettir.
Yalnızca
Allah’ın
rızasını
gözeterek
kurban
iba- yardımlaşmanın
bu ayet-i
kerîmede
husus,
kurbann sergilemektedir.
ibadet boyutununDünyanın
yannda toplumsal
dört bir
detini
yerine
getirenvurgulanmaktadr.
mü’min, Allah’ınBu
emri
karşısında
boyutunun
da olduğunu
bizlere olmaktadır.
göstermektedir.
Kurbanyanında
etlerinden,
ibadeti
yerinesahiplerigetiren
kesilen
ve ihtiyaç
kulluk
görevini
yerine getirmiş
Nitekim
kimsenin yemesi ve yaknlarna ikram etmesi, bayramn öncelikle kurban kesilen evde tam olarak
kurban,
Allah’a olan samimiyetin, gönülden bağlılığın, ne ulaştırılan kurbanlar, mü’minler
yaşanmasn sağlamaktadr. Bunun yannda kurban etinin bir ksmnn yahut tamamnn -istesin
arasında vekardeşlik
şuurunun
canlı
şükrün
ve
kullukmuhtaç
şuurunun
bir ifadesidir.
ya da istemesinkimselere
dağtlmas sosyal dayanşmann
yardmlaşmann
güzel
bir
tutulmasını
bakımından
İslâm’asergilemektedir.
göre, kurban edilmeye
hay-kesilen
örneğini
Dünyann elverişli
dört bir olan
yannda
ve ihtiyaçsağlaması
sahiplerine
ulaştrlan
kurbanlar,
mü’minler
arasndabesmele
kardeşlikçekilerek
şuurunun(yahut
canl tutulmasn
sağlamas
bakmndan büyük
büyük öneme
sahiptir.
vanlar
kesilirken
öncelikle
önemefarklı
sahiptir.
Ayet-i kerîmenin son cümlesindaha
şekillerde) Allah’ın adı anılır. Allah’tan
başkasının adına kesilen kurbanlar helal olmaz. Nite- de ise kurbanlık hayvanların, insanAyet-i kerîmenin son cümlesinde ise kurbanlk hayvanlarn, insanlarn istifadesine sunulduğu,
kim
Yüce Rabbimiz Nahl Sûresi’nde şöyle buyurmak- ların istifadesine sunulduğu, bunun
bunun karşlğnda biz mü’minlere düşenin Allah’a şükretmek olduğu vurgulanmaktadr.
karşılığında
düşenin
tadır:
“(Allah)
size,hem
sadece
ölübir
hayvanı
domuz
Dolaysyla
kurban,
şükrün
ifadesi, kanı,
hem de
şükredilmesi
gerekenbiz
bir mü’minlere
nimettir.
etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram Allah’a şükretmek olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla kurban, hem
kıldı.” (Nahl, 16/445)
Allah’ın adı anılarak kesilmiş olan kurbandan ye- şükrün bir ifadesi, hem de şükredilnilebileceği ve başkalarıyla paylaşılabileceği de bu mesi gereken bir nimettir.
TDV
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KURBAN:
YARATICIYA KURBET ZAMANI

Ali ÇİMEN
Ali ÇİMEN
TDV
Konulu
Hadis Projesi
TDV Konulu Hadis Projesi

ِ ِ ﺎل ﻣﺎ ﻋ ِﻤﻞ
ﺐ إِﻟَﻰ
َ ﺸﺔَ أَ ﱠن َر ُﺳ
َﺣ ﱠ
َ َِﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ
َ َ َ َ َ َﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗ
ْ آدﻣ ﱞﻰ ﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ٍﻞ ﻳَـ ْﻮَم اﻟﻨ
َ ﱠﺤ ِﺮ أ
ِ
ِ اق اﻟﺪِﱠم إِﻧﱠـﻬﺎ ﻟَﺘﺄْﺗِﻰ ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴ
ِ
ِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ إِ ْﻫﺮ
ﱠم ﻟَﻴَـ َﻘ ُﻊ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺎﻣﺔ ﺑِ ُﻘ ُﺮوﻧ َﻬﺎ َوأَ ْﺷ َﻌﺎ ِرَﻫﺎ َوأَﻇْﻼَﻓ َﻬﺎ َوإِ ﱠن اﻟﺪ
َ َ َ َْ َ َ
َ ْ
ٍ ﺑِﻤ َﻜ
ِ ِ ِ ﺎن ﻗَـ ْﺒﻞ أَ ْن ﻳَـ َﻘ َﻊ ِﻣﻦ اﻷ َْر
ﺴﺎ
َ
َ
ً ض ﻓَﻄﻴﺒُﻮا ﺑ َﻬﺎ ﻧَـ ْﻔ
َ
Hz. Âişe’den (ra) rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
“Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işle“Âdemoğlu
kurban
günü günü
Allah boynuzları,
katnda kurban
kesmekten
daha sevimli
bir amel
işlemez.
mez. Kurban,
kıyamet
kılları
ve tırnaklarıyla
(sevap
olarak)
gelir.
Kurban,
henüz
kanı
yere
düşmeden,
Allah
tarafından
kabul
edilir.
Bu
sebeple
kestiğiniz
Kurban, kyamet günü boynuzlar, kllar ve trnaklaryla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz
kurbanlarla
nefsiniziAllah
arındırın.
”
(Tirmizî, Edâhî,
1)
kan
yere düşmeden,
tarafndan
kabul edilir. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlarla
nefsinizi
Hz. Âişe’den (ra) rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

arndrn.” (Tirmizî, Edâhî, 1)

B

u hadis-i şerifinde Peygamberimiz

len kurbanın kanının toprağa düşmesine kadar

Bu hadis-i
şerifinde
Peygamberimiz
(sav) geçen
Kurbansüreye
ibadetinin
eden önemli
işaret özünü
ederek ihtiva
Peygamberimiz
as(sav) Kurban
ibadetinin
özünü ihtiva

lında açdan
“kurbet”
eden önemli
işaret
etmektedir.
hususlara
işarethususlara
etmektedir.
İnsana
ferdî ve sosyal
pekyani
çok Allah’a
kazanç yakınlaşma
sağlayan busürecine
ibadet,

İnsana ferdî ve sosyal açıdan pek çok ka- dikkatleri çekmektedir. Bu süreçte Müslümanın
zanç sağlayan bu ibadet, Allah Rasulü’nün Yaratıcısına yakınlaşma iştiyakı, samimiyeti ve
bu
dünyadaözünde
sahip olabileceği
en değerli
şey candr.
Kurban
kesilerek
kan,içselleştirmebir bakma
Kurban’ın
ifade
ettiği aktlan
anlamları
ifadesiyle
Allah ile kulun
yakınsi,
ibadetinin
Allah
katında
ne
derecede
kalaşmasını
barındırmaktadır.
İnsanın
bu
insann dünyada sahip olabileceği en değerli şeylerden bile vazgeçebileceğinin simgesel
dünyada sahip olabileceği en değerli şey bul göreceğini de belirleyecektir. Bir anlamda
anlatmdr.
Müslüman,
ibadetlerin,
ve ölümün
Allahneiçin
Rabbimiz’in:
“(O yaşam
kurbanların)
ne etleri,
de
candır. Kurban
kesilerekkurban
akıtılankeserek;
kan, birduann,
Allah’
Fakat O’na
sizin takbakıma insanın
dünyada
sahipvazgeçebileceğini
olabileceği kanları
olduğunu
ve tüm
bunlardan
adeta
fiilia ulaşacaktır.
olarak canlandrr.
Kulunun
bu
en değerli şeylerden bile vazgeçebileceği- vanız ulaşacaktır.” (Hac, 22/36) yüce beyânıyla
teslimiyeti elbette ki Yaratcsn hoşnut eder. Peygamberimiz bu nedenle b günü Allah
nin simgesel anlatımıdır. Müslüman, kur- ifade ettiği gibi bu süreçte esas olan Müslümanın
Teala’y
sevindirecek
en güzel amelin
kesmek
haber vermiştir. Her şeyin
karşıolduğunu
samimiyetidir.
ban keserek;
duanın, ibadetlerin,
yaşam kurban
ve Allah’a
Hadisin için
sonunda
Rasulü
Kurban’ın,
ölümün Allah
olduğunu
ve tüm O’na
bun- yaknlaşmak
sahibinin
Allahiçin
olduğunu
düşünerek
yaplanAllah
bu ibadet,
taşdğ
yüce
lardan vazgeçebileceğini adeta fiili olarak mü’minin manevi olarak olgunlaşmasına katmana
ile orantl
olarakbusahibinin
mükafatlandrlmasna
vesile olacaktr.
işaret etmektedir. Esas itibacanlandırır.
Kulunun
teslimiyeti
elbet- kıda bulunacağına
te ki Yaratıcısını hoşnut eder. Peygambe- riyle faydalanmak için satın alınan bir hayvanın
Sevgili
Peygamberimiz’in
‘Kurban,
kan yere
tarafndan
kabul
kesilmesi
gibi düşmeden,
sıradan birAllah
davranış,
içinde barınrimiz bu
nedenle b günü(sav)
Allah
Teala’yıhenüz
anlamlara
uygunolmadğn
bir şekilde akla
yerine
getisevindirecek
en ise
güzel
kes-asl dırdığı
edilir.”
ifadesi
ilk amelin
anda bukurban
ibadetin
gayesinin
kan aktmak
getirir.
mek olduğunu haber vermiştir. Her şeyin rildiğinde Müslümana Allah, insan ve alem hakKurban için niyetlendikten, kesilen kurbann kannn toprağa düşmesine kadar geçen süreye
sahibinin Allah olduğunu düşünerek O’na kında yeniden düşünme fırsatı veren bir ibadete
işaret
ederek için
Peygamberimiz
aslnda
“kurbet”
yani Allah’a
yaknlaşma
dönüşecektir.
Kelime
anlamı sürecine
itibarı iledikkatleri
“yaklaşyakınlaşmak
yapılan bu ibadet,
taşıdımak”
anlamına
gelen
kurban,
insana
sahip
ğı
yüce
mana
ile
orantılı
olarak
sahibinin
çekmektedir. Bu süreçte Müslümann Yaratcsna yaknlaşma iştiyak, samimiyeti olve
duğu her şeyin Allah’a ait olduğunu hissettiremükafatlandırılmasına vesile olacaktır.
Kurban’n
ifade ettiği anlamlar
Allah
katndaçıkaracaktır.
ne derecedeİşte
kabul
onu içsel bir
yolculuğa
bu
Sevgili Peygamberimiz’in
(sav) içselleştirmesi,
“Kurban, rek ibadetinin
nedenle hadisin
Sevgiline
Peygamberimiz
henüz kanı yere
düşmeden, AllahBir
tarafından
göreceğini
de belirleyecektir.
anlamda Rabbimiz’in:
“(Osonunda
kurbanlarn)
etleri, ne de
kabul edilir.” ifadesi ise ilk anda bu ibadetin kurban kesenlere “kestiğiniz kurbanlarla nefsinikanlar Allah’a ulaşacaktr. Fakat O’na sizin takvanz ulaşacaktr.” (Hac, 22/36) yüce beyânyla
asıl gayesinin kan akıtmak olmadığını akla zi arındırın” buyurarak bu sürecin iyi değerlenifade
gibi bu
süreçte
esas olan Müslümann
Allah’a
karş samimiyetidir.
TDV
gerektiğini
hatırlatmaktadır.
getirir.ettiği
Kurban
için
niyetlendikten,
kesi- dirilmesi
Allah Rasulü’nün ifadesiyle özünde Allah ile kulun yaknlaşmasn barndrmaktadr. İnsann
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KEMİK VE
YUMUŞAK DOKU KANSERLERİ
Op.Dr. Barış KILINÇ
TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Vücuttaki organlar ve dokular hücre adı verilen
yapı taşlarından oluşmuştur. Hücreler vücuttaki birçok farklı organ ya da doku da yer alırlar ve kendi
kendilerine bölünerek çoğalırlar. Bütün hücrelerin büyüme, gelişme, yaşlanma ve daha sonra ölümle sonuçlanan yaşam süreçleri vardır. Ölen hücrelerin yerine
yeni hücreler oluşur. Normalde hücrelerin bölünmeleri ve daha sonra çoğalmaları bir düzen içindedir ve
kontrollüdür. Herhangi bir nedenle bu sürecin kontrolden çıkması ve bunu takiben kontrolsüz bölünme
ve gelişme ilgili oranda tümör adı verilen şişliklere
yok açarlar.
Tümörler iyi huylu yada kötü huylu olabilirler. İyi
huylu tümörler uzak organlara yayılma tehlikesi taşımazlar, yani metastaz yapmazlar. Kötü huylu tümörler
ise özellikle tümörün derecesi arttıkça uzak organlara
sıçrama yani metastaz riski taşırlar.

KANSER
Kanser Nedir?
Tümörler iyi huylu (selim) ya da kötü huylu (habis) tümörler olarak ikiye ayrılırlar. Kanser kötü
huylu tümörlere verilen isimdir. Kanserin tek bir
hastalık olmadığı ve tek bir tedavi şekli bulunmadığı bilinmelidir. Yaklaşık 200’ün üzerinde farklı kanser tipi vardır bunların her biri kendi ismi ile anılır ve tedavi edilir. İyi huylu tümörler kanserlerden
farklı olarak vücudun diğer kısımlarına yayılmazlar
ve hastanın yaşamını tehdit etmezler, ancak iyi huylu tümörler bulundukları yerde gelişip, büyüyerek
o bölgede hasara neden olabilirler ya da çevre dokulara baskıda bulunarak hastada ağrı ve şişlik gibi
şikâyetlere neden olabilirler.
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Kanser Türleri
1. Karsinomlar
Kanserlerin büyük çoğunluğunu
oluştururlar ve genellikle organların
yüzeyini kaplayan epitel dokusundan köken alırlar.
2. Sarkomlar
Kas, kemik ve yağ dokusu gibi
vücudun bağ dokusu elemanlarından köken alırlar kanserlerin yaklaşık % 5’ini oluştururlar.
3. Lösemi ve Lenfomalar
Kemik iliği ve lenf sisteminden
köken alır.
4. Diğer Kanser Türleri
Beyin tümörü ve bunun gibi nadir kanser tipleri yaklaşık tüm kanserlerin %3‘ünü oluştururlar.
Kanser Kimlerde Görülür?
Çocuklarda ve gençlerde daha
nadir olmakla birlikte kanser her
yaşta ortaya çıkabilir. Fakat kanserin gelişimi yaşla birlikte artar.
Kanserlerin yaklaşık %70‘i 60 yaş
veya üstündeki kişilerde ortaya
çıkar. Ancak sarkomlar bu konuda biraz farklılık gösterir, özellikle
kemik kökenli sarkomlar çocuklarda ve genç erişkinlerde sıklıkla
10–25 yaş arasında ortaya çıkarlar.
Yumuşak doku kökenli sarkomlar
ise 40 yaş ve üzerinde daha sıklıkla
görülürler.
www.diyanetvakfi.org.tr

Kanserin Tedavisi
1. Dikkatli ve Yakın Takip: Bazı
kanser türleri oldukça yavaş büyür
ve yıllar içinde ciddi bir soruna yol
açmayabilir. Bu durumda kanserin
türüne bağlı olarak yalnızca yakın
takip yeterli olabilir.
2. Cerrahi Tedavi: Kanserli dokunun ameliyatla çıkartılmasıdır.
Bu özellikle diğer organlara
yayılmamış kanserlerde oldukça
değerli bir yöntemdir. Kemik ve
yumuşak
doku
sarkomlarında
başlıca 4 tip cerrahi tedavi vardır;
Birinci tedavi yöntemi; kanser dokusunun vücuttan kazınarak
çıkartılmasıdır. Bu yöntem genellikle tümörün o bölgede tekrar
çıkmasına yol açar.
İkinci tedavi yöntemi; kanserli
dokunun sağlam doku sınırına çok
yakın bölgeden çıkarılmasıdır. Aynı
şekilde bu yöntemde geride kalan
kanserli hücre artıkları nedeni ile
sık olarak tekrarlama riski arz eder.
Üçüncü tedavi yöntemi; kanserli dokunun çevresinde bir miktar
sağlıklı doku bırakılarak vücutta her
hangi bir kanserli doku kalmadan
çıkartılmasıdır.
Dördüncü tedavi yöntemi; kanserli doku (kol ya da bacak) vücuttan amputasyon dediğimiz kesilme
sureti ile uzaklaştırılır.
Günümüzde
kanserlerin
büyük çoğunluğunu geniş rezeksiyon dediğimiz üçüncü yöntemle tedavi etmekteyiz. Bu hastalığın
tekrarlamaması için çok önemlidir. Kanserin geniş olarak çıkartılıp
çıkartılamadığı patolojik inceleme
sonunda, cerrahi sınırlarda tümör
bulunmaması ile anlaşılır.
3. Kemoterapi (İlaç Tedavisi):
Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ilaçların damar yolu veya
ağızdan kullanılması prensibine
dayanır. Böylece ilaç kan yolu ile
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kanserli dokuya ulaşır ve kanserli dokuyu yok etmeyi
hedefler. Kemoterapi aynı zamanda bazı yan etkilere
neden olur. Bu yan etkiler genellikle kullanılan kemoterapi ilacına bağlı olarak bulantı, kusma, halsizlik, kansızlık, vücudun mikroplara karşı direncinin
azalması ve sık iltihabi hastalıklar geçirme, ağız içinde
yaralar gibi farklı çeşitlerde olur. Kemoterapinin yan
etkileri tedavi bitiminde ortadan kaybolur ve genellikle kalıcı değildir.
4. Hormon Tedavisi: Vücuttaki bazı hormonların
seviyesinin değiştirilmesi prensibine dayanır. Bazı
kanserler büyüme ve gelişme için bazı hormonlara ihtiyaç duyar. Bunların değiştirilmesi yada bloke
edilmesi (durdurulması) kanser hücrelerini kontrol
altına alır. Diğer tedavi bağışıklık sistemini uyaran
ilaçları içerir bunların arasında interferon ve interlökin en sık kullanılan ilaçlardır. Aynı şekilde bazı antikorlar ve bazı aşı tipleri kanser tedavisinde başarı ile
kullanılmaktadır.
5. Radyoterapi (Işın Tedavisi): Bu yüksek enerjili
x ışınları tarafından kanser hücrelerinin öldürülmesi
prensibine dayanır ancak radyoterapi sırasında aynı
zamanda normal dokularında zarar görmesi mümkündür. Bu nedenle radyoterapi yapılacak olan bölgenin iyi planlanması ve çevredeki sağlıklı dokuların
mümkün olduğu kadar korunması hedeflenir. Radyoterapi uygulanan bölgede de zaman içerisinde
ödem yani sıvı toplanması, kızarıklık, sertlik, hareket kısıtlılığı gibi bulgular oraya çıkabilir. Radyoterapi özellikle çocuklarda ve gençlerde yaşamın sonraki
yıllarında (genellikle 20 - 25 yıl sonra) ikincil kanserlerin gelişimine yol açabilir.
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KEMIK VE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI
(KANSERLERI)
Sarkoma kemik ve yumuşak dokudan kaynaklanan habis tümörlerin genel adıdır. Genellikle kanseri oluşturan hücre tipi ve ardından sarkoma eki ile
tümörler adlandırılır. Örneğin kıkırdak hücresinin
habis tümörü kondro-sarkoma, yağ hücresinin habis
tümörü lipo-sarkoma olarak adlandırılır.
--Kemik Kökenli Sarkomlar (Kanserler)
Kemik tümörleri selim, yani iyi huylu yada habis yani kötü huylu tümörler olarak ayrılırlar. İyi
huylu tümörler kanser değildirler. Bulundukları kemikten vücudun diğer organlarına yayılarak yaşamı
tehdit etmezler.Vücut bu tümörlerin gelişmesini ve
yayılmasını kontrol altına alır ve engelleyebilir. Bu
tümörler ameliyatla tedavi edilirler. Her ne kadar
iyi huylu kemik tümörleri ameliyattan sonra tekrar
oluşabilirse de, yeni bir ameliyat ile çıkarılabilirler.
Kötü huylu kemik tümörleri kemik kanserleri olarak adlandırılırlar. Bu tümörler bulundukları kemikten dışarı çıkarak komşu dokulara ve organlara
yayılırlar. Vücut bu yayılmayı sınırlamakta yetersiz
kalır. Kemik kanserini oluşturan hücreler tümörün
bulunduğu bölgeden kan damarları yolu ile uzak organlara, sıklıkla da akciğere, yayılırlar. Bu yayılımlar
metastaz olarak adlandırılır. Özellikle teşhis ve tedavide geç kalınmış vakalarda metastazlar ortaya çıkar
ve hastanın yaşamını tehdit ederler.
Kemiğin kendisinden kaynaklanan kanserlere primer kemik kanseri adı verilir. Bunlar kemiği
oluşturan kemik, kıkırdak, bağ dokusu ve kemik
iliğinden köken alan kanserlerdir. Primer kemik kanserleri yaklaşık olarak 100.000 de 1 sıklıkta ortaya
çıkarlar. Ülkemizde her yıl 500-600 yeni kemik kanseri vakası ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Ke-
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mik tümörleri sıklıkla kol ve bacak
kemiklerinde daha nadiren leğen
kemiği ve omurgalarda yerleşim
gösterirler. Kemik kanserleri çocuklar ve gençlerde erişkinlere göre
daha sık olarak görülürler.
Kemik kanserleri sarkom olarak adlandırılırlar. Eğer kanseri
oluşturan hücre gurubu kemik hücreleri ise osteo-sarkom, kıkırdak
hücresi
ise
kondro-sarkom,
bağdokusu hücresi ise fibro-sarkom
adını alır. Kemik kanserleri içinde
Ewing-sarkomu gibi hücre kökeni
bilinmeyen kanser tipleri de vardır.
Osteosarkom en sık görülen kemik kanseri tipidir. Sıklıkla
10-25 yaş arası, çocuk ve gençlerde ortaya çıkarlar. Erkeklerde kadınlara göre iki kat fazla
görülürler.Genellikle hızlı büyüme
dönemlerinde, kemiklerde büyüme kıkırdaklarının yerleştiği ekleme yakın uç kısımlarda yerleşim
gösterirler. Hastaların yaklaşık %
70‘inde tümör diz çevresindedir.
İkinci sıklıkta karşılaştığımız
kemik kanseri Ewing sarkomu
dur. Bu tümörde çocuk ve gençlerde sıktır. Yerleşim yeri genellikle
uzun kemikler olarak adlandırılan,
kol ve bacak kemiklerinin orta
kısımlarıdır. Osteosarkoma göre
yassı kemikleri yani leğen kemiği ve
kaburgaları daha sık olarak tutar.
Kıkırdak hücrelerinden kaynaklanan kondrosarkomlar ise genellikle 40 yaşından sonra ortaya
çıkarlar. Bu tümörler sıklıkla leğen
kemiğinde ve uzun kemiklerde
yerleşim gösterirler.
Bunların dışında fibrosarkom,
kordoma ve adamantinoma gibi
çok nadir görülen kemik kanserleri vardır. Bu tümörler 30 yaşından
sonra ortaya çıkarlar.
Primer kemik kanserlerinin
dışında kemikten kaynaklanmayan
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ancak başka organların kanserlerinden kemiğe yayılan kemik kanserleri vardır. Bunlara sekonder
kemik kanserleri yada metastaz
adı verilir.Bu kanserlerin görülme sıklığı kemiğin kendisinden
kaynaklanan kanserlere göre daha
fazladır. Böyle bir durumda kanser kemik kanseri olarak değil,
kemiğe yayılım yapan organın kanseri olarak adlandırılır. Örneğin
meme kanserinin kemik metastazı
gibi, Kemiğe yayılan kanserler
arasında sırasıyla akciğer kanseri, kadınlarda meme erkeklerde
prostat kanserleri, tiroid ve böbrek
kanserleri, mide ve barsak kanserleri sayılabilir.
Lösemi, lenfoma ve miyeloma
gibi kemik iliği ve kan hücreleri kökenli kanserlerde kemikte
yerleşim gösterirler. Ancak bunlar
farklı kanser tipleridir ve tedavileri kemik kanserlerinden oldukça
farklıdır.
- Yumuşak Doku Kökenli Sarkomlar (Kanserler); Bağ dokusundan köken alan yumuşak doku
sarkomları
habis
tümörlerdir.
Yumuşak doku sarkomları (kanserleri) kemik kanserlerine göre
daha sık olarak karşımıza çıkarlar.
Kemik kanserlerine göre daha ileri
yaşlarda ortaya çıkarlar. Sık görülen
yumuşak doku sarkomları arasında
malign fibröz histiyositoma, liposarkoma, sinovyal sarkoma,
rabdomiyosarkoma gibi tümörler
sayılabilir. Ancak yumuşak doku
sarkomları sayıca çok fazla tipte
karşımıza çıkarlar. Tedavileri de kemik kanserlerinden daha farklıdır.
Yumuşak doku sarkomlarında kemoterapi genellikle sık başvurulan
bir yöntem olmayıp ancak bazı
tümör tiplerinde kullanılır. Temel
tedavi geniş cerrahi rezeksiyon
ve radyoterapidir. Yumuşak doku
www.diyanetvakfi.org.tr

sarkomları, aynen kemik sarkomları gibi yüksek yada
düşük gradlı olabilirler. Düşük gradlı olanlar oldukça
yavaş büyüyen ve uzak organlara yayılma riski düşük
olan kanserlerdir. Oysa yüksek gradlı yumuşak doku
sarkomları hızlı büyüyen ve erken dönemde uzak organlara yayılma eğilimi gösteren tümörlerdir. Uzak
yayılımlarını kan yolu ile sıklıkla akciğere daha nadiren karın arkası boşluğuna ve diğer organlara yaparlar.
KEMİK KANSERLERİNİN BELİRTİLERİ
Kemik kanserleri başlangıçta belirti vermeyebilir
ve sinsi bir ilerleme gösterebilir. Bulgu ve belirtiler
kanserin yerleştiği kemik, kanserin tipi ve tümörün
büyüklüğüne göre değişir. Hızlı ilerleyen, yüzeyel kemiklerde yerleşen ve büyük boyutlara ulaşmış tümörlerde belirtiler erken ortaya çıkar.
En sık görülen bulgu ağrı dır. Ağrı başlangıçta
hafif ve ağrı kesicilere cevap verir nitelikte iken
tümörün büyümesi ile birlikte giderek sürekli ve
şiddetli bir hal alır. İlerlemiş kemik kanserlerinde
ağrı geceleri daha şiddetlidir ve sıradan ağrı kesicilere cevap vermez, hastanın günlük yaşamını ciddi
olarak etkilemeye başlar. Diğer bir bulgu şişlik tir.
Bu özellikle yüzeyel yerleşimli kemik kanserlerinde
gördüğümüz bir bulgudur. Derin yerleşimli kemik
kanserlerinde şişlik oldukça geç ortaya çıkar. Kemik
kanserinde şişliğin varlığı tümörün bulunduğu kemikten dışarı çıkıp yumuşak dokuya yayıldığını gösterir.
Bazı kemik kanserleri, özellikle kemiğe başka organlardan yayılan kanserler, ilk bulgu olarak kırıkla
karşımıza çıkarlar. Kırık oldukça zayıf bir darbe, burkulma bazen de kendiliğinden oluşur. Bunun nedeni
kemiğin kanser hücreleri tarafından ileri derecede
zayıflaması, adeta yumurta kabuğu haline gelmesidir. Özellikle kemik kanserlerinde kemiğin bu derece
zayıflaması ve kırık oluşumunun engellenmesi tedavinin başarısı açısından çok önemlidir.
Yukarda bahsedilen belirti ve bulguların hiçbiri
yalnızca kemik kanserlerine özgü olmayıp, basit travmalar, kırıklar, iyi huylu kemik tümörleri, kemik erimesi, kemik iltihabı, kireçlenme ve daha bir çok kemik hastalığında gördüğümüz yaygın belirtilerdir. Bu
nedenle özellikle giderek artan, ağrı kesicilere cevap
vermeyen ve şişlikle birlikte ortaya çıkan kemik ağrısı
söz konusu ise bir an önce kemik tümörleri konusunda uzman doktorlara başvurulmalıdır.
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KEMİK KANSERLERİNDE TANI YÖNTEMLERİ
Kemik kanserleri nadir olarak görüldüklerinden,
teşhis ve tedavisi, bu kanserler konusunda deneyim
sahibi, konunun uzmanı olan ortopedik onkoloji ile
uğraşan doktorlar tarafından yapılmalıdır.
İlk aşamada doktor hastanın şikayetlerini, var olan
yada önceden geçirilmiş önemli hastalıkları ve aile
öyküsünü özellikle kanser açısından sorgulayacaktır.
Daha sonra hastanın ağrı veya şişlik şikayetinin
bulunduğu kemik bölgesi, buraya komşu kemik ve eklemler, çevredeki yumuşak dokular ve son olarak uzak
organları içeren tam bir muayene yapılacaktır.
Bir sonraki aşamada kan testleri ve röntgen çekilerek tümörün yerleşimi, büyüklüğü ve şekli
değerlendirilir. Kemik kanserleri, röntgende büyük,
düzensiz, sınırları belirsiz kitleler şeklinde görülürler.
Eğer hastada kemik tümörü saptanmış ise bir teşhis
yanlışlığını önlemek ve tümörün yayılma derecesini
saptamak için ek testlere geçilir. Bu amaçla bilgisayarlı
tomografi, manyetik rezonans görüntüleme yani MRI
ve radyoaktif kemik sintigrafisi en sık kullanılan yöntemlerdir. Bilgisayarlı tomografi; özellikle kemiksel
yapıların oldukça ayrıntılı görüntülerini çok ince kesit aralığında görüntülemeye yarayan bilgisayar destekli bir görüntüleme yöntemidir. Manyetik rezonans
görüntüleme; ise kemiği olduğu kadar kemiğe komşu
yumuşak dokuların, damar ve sinir yapılarının görüntülerini bir çok düzlemde oldukça ayrıntılı bir şekilde
ortaya koyarak tümör yayılımının boyutlarını, adeta
tümörün haritasını ortaya koyar.Kemik sintigrafisi; kemiğe özgü radyoaktif maddelerle tüm vücudun
taranmasını sağlar. Özellikle birden fazla kemikte tutulumun söz konusu olduğu, bazen belirti vermeyen
tümörlerin erken teşhisine de olanak veren bir yöntemdir.Anjiyografi; özellikle ameliyat planı yapılırken
tümörün ana damarlara yakınlığını, tümörü besleyen
damarları ortaya koyarak cerrahi tedavinin sınırlarını
belirlemekte kullanılır.
Biyopsi; Yukarda sayılan tanı yöntemleri hastada kemik kanserinin varlığı konusunda şüphe
uyandırabilir. Ancak kesin tanı biyopsi ile yani kemikteki kanserli olduğu düşünülen bölgeden teşhis
amacıyla parça alınması ve alınan parçanın özel
işlemlere tabii tutularak mikroskop altında hücre tipinin tayini ile mümkündür.Kemik kanseri
şüphesinde biyopsi yapılmadan ameliyata yada tedaviye karara vermek çok ciddi bir hatadır ve geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.
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KEMİK KANSERİNDE
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Özellikle son 15-20 yılda kemik
kanserlerinin tedavisinde ciddi
ilerlemeler sağlandı. Başta kemoterapi alanındaki gelişmeler,
bilgisayarlı tomografi ve manyetik
rezonans
görüntülemenin
kullanıma girmesi ve cerrahi tekniklerin gelişmesi hem hastaların
kanserden kurtulmalarını hem de
uzuvlarının korunmasını sağladı.
20 yıl önce kemik kanserlerinde ortalama sağkalım % 20-30 oranında
iken, günümüzde bu oran % 6570‘ler dolayına yükseldi. Başka
bir deyişle kemik kanseri teşhisi
konulan her üç hastadan ikisini
günümüzde tedavi edebiliyoruz.
Aynı şekilde ameliyat tekniklerinin
gelişmesi, yapay kemik, kemik benzeri dolgu maddeleri ve eklemleri
de içeren metal protez teknolojisindeki gelişmelerle hastalarımızın
yaklaşık % 90‘nında, kol yada
bacağın kesilmesine gerek kalmadan uzuv koruyucu cerrahi ile
kanserli kemiği güvenli bir şekilde
çıkarabilmekteyiz.
Kemik kanserlerinin tedavisinde cerrahi tedavi, kemoterapi ve
radyoterapi (ışın tedavisi) asıl yön-
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temlerdir. Hastanın yaşı, aktivitesi
kemik kanserinin tipi ve yayılımına
bağlı olarak bu yöntemler sıklıkla
bir arada kullanılırlar.
Kemoterapi ile kanser hücrelerini öldüren ilaçlar ağızdan,
kas içi veya damar yolu ile hastaya verilir. Bu ilaçlar özellikle hızlı
büyüme ve gelişme gösteren hücreleri etkilediğinden kanser hücreleri ile birlikte sağlıklı hücreler
de etkilenir ve yan etkiler ortaya
çıkar. Sık görülen kemoterapi yan
etkileri bulantı-kusma, halsizlik, saç
dökülmesi, ağızda yaralar oluşması
ve bulaşıcı hastalıklara karşı direnç azalmasıdır. Kemoterapinin
yan etkileri tedavi bitiminde ortadan kaybolur. Başarılı bir kemoterapi kanser hücrelerinin % 90‘ dan
fazlasının yok edilmesi anlamına
gelir. Bu sağkalım için oldukça
önemli bir olumlu göstergedir.
Işın tedavisi (radyoterapi) kanserli bölgenin radyasyon ışını ile
etksiz hale getirilmesidir. Bu tedavi yöntemi radyoterapiye hassas
olan Ewing sarkomu gibi tümörlerde ve kemiğe başka organlardan yayılan kanserlerin tedavisinde
etkilidir. Osteosarkom yada kondrosarkomda radyoterapi etkili
olamamaktadır, nadir bazı durumlar dışında kullanılmamaktadır.
Radyoterapi ışınlamanın yapıldığı
bölgede, ödem, sertlik, hareket
kısıtlılığı gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Yine özellikle çocuklarda radyoterapiyi takiben uzun
yıllar sonra ikincil kanser gelişimi
sözkonusu olabilir.
Kemik kanserlerinin ameliyatla tedavisinde temel prensip, kanserli kemiğin üzerinde güvenli bir
miktarda sağlıklı doku bırakılarak
geniş bir şekilde, herhangi bir
tümör
kalıntısı
bırakılmadan
çıkarılmasıdır. Çıkarılan kemiğin
www.diyanetvakfi.org.tr

yerinde oluşan boşluk, vücutla uyumlu metallerden
yapılan protezlerle veya kadavra kemiği, yada bazen
hastanın kendisinden kemik nakli veya kemik uzatma
ameliyatları yapılarak doldurulur. Böylece hastanın
organı korunarak etkili bir tümör tedavisi yapılmış
olur. Büyüme çağındaki çocuklarda aynı zamanda
uzayabilen protezler kullanılır.
Metastazlar
En sık akciğere daha nadiren diğer kemikler ve
diğer organlara yayılabilir. Kemik kanseri tanısı konulan hastalarda akciğer ve diğer kemikler tedavi öncesi
taranmalıdır. Metastazların varlığı kötü bir göstergedir ve sağkalım olasılığını ciddi olarak azaltır. Metastazlar mümkün olan olgularda cerrahi yöntemlerle
çıkarılmalıdır.
Kanser Tedavisinden Sonra
Kemik kanserlerinde tedavi sonrası düzenli kontroller gerekir. Hastaların uzun yıllar takibi kanserin
tekrarlamadığından emin olana dek devam etmelidir.
Aynı şekilde kanserin tekrarlaması sözkonusu ise erken yakalanması ve derhal tedavi edilmesi mümkün
olabilmektedir. Kontroller sırasında muayene, kan
testleri, röntgen ve bilgisayarlı tomografiler ile kanserli bölge ve başta akciğer olmak üzere uzak organlar
taranır.
Kontroller dışında hasta tarafından farkedilen normal olmayan bulgular derhal doktora bildirilmelidir.
Son olarak kemik kanserlerinde tedavi sonrası
hastanın rehabilitasyonu, hasta ve hasta yakınlarının
psikiyatrik açıdan desteklenmesi, yaşam kalitesinin
TDV
arttırılması açısından oldukça önemlidir.
Kaynaklar:

1. Campbell’s Operative Orthopedics, Crenshaw AH (ed),
c.1, Mosby Year Book, St. Louis, 1992
2. Ennneking WF: Musculoskeletal Tumor Surgery, Churchill Livingstone, New-York, 1983.
3. Ewarts CM: Surgery of the Musculoskeletal System, c.5,
Churchill Livingstone, New-York, 1990.
4. Lewis MM: Bone Tumor Syrgery, Limb Sparing Techniques, JB Lippincott, Philadelphia, 1988.
5. Tachdjian MO: Pediatric Orthopedics, c.2, WB Saunders,
Philadelphia, 1990.
6. Turek’s Orthopedic Principles and their Application. Weiinstein SL, Buckwalter JA (ed), JB Lippincott, Philadelphia, 1994.
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Mâtürîdî’nin
AKÎDE RİSÂLESİ ve ŞERHİ
Prof.Dr. Mustafa Saim YEPREM

SİNAN PAŞA
YAKARIŞLAR KİTABI
(TAZARRU’NÂME)
Prof.Dr. Mertol TULUM

Bu eser durulmak bilmez bir derya gibi çalkalanıp duran
bir beynin gel-gitlerini, ardı ardına çakan kıvrım kıvrım
düşünce şimşeklerinin parlamalarını, madde varlıkları dünyasındaki oluş ve görünüşlerde var olduğu sanılan tezat ve
çelişkilerin kavranamazlıklarının aklı sürüklediği bunalım
boşluklarına savrulan duyulmaz çaresizlik gürlemelerini,
dert ve ıztırap içindeki bir gönlün feryadını yansıtır; aynı zamanda erişilmez bir iman gürlüğüyle evrenin sonsuz derinliklerine saçılan sığınış ve merhamet çığlıkları ile Tanrı’nın
akıl üstü gerçekliği katına adamakıllı yakınlaşmış bir ruhun
naz ve niyazlarıdır.
Bu eser, aynı zamanda, varlıklar ve oluşlar dünyasının
karanlığı ile kutsallar ve kutsallıklar aleminin aydınlığına
tasavvuf penceresinden yönelmiş bir iç gözünün kavrayış
ve nüfuz derinliğinin kelimelere döküldüğü, son tahlilde de
aşkın olana duyulan aşkın gerçek mahiyetinin emsalsiz bir
dil ve üslupla dillendirildiği bir edebi şaheserdir. Büyük bir
söz ustasının Türk edebiyatında benzeri bulunmayan şaheserdir.
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MEVLİD-NÂME

Prof.Dr. M. Fatih KÖKSAL
İki Cihan Güneşi’ne olan muhabbetin lisanla kabil-i imkân olmayan duygu kesafeti, Türklerde büsbütün farklı ve özel bir seyir
göstermiştir. Bu seyrin en belirgin, en bediî ve aynı zamanda en
kalıcı tezahürleri de kuşkusuz ki edebiyat sahasında olmuştur.
Öyle ki, Türk edebiyatı tarihi, sadece Hz. Muhammed’e duyulan
sevgi ve saygı hislerinin vücuda getirdiği na’tler, siyerler, mi’râcnâmeler, kırk hadis ve yüz hadisler, hilyeler, mu’cizâtlar gibi edebî
türlerle dahi pek çok milletin büsbütün edebiyatına galebe çalacak bir zenginliğe sahiptir. İşte mevlidler de bu samimi muhabbetten doğan türler zincirinin en yoğun halkalarından biridir.
Elinizdeki çalışmada, Türk edebiyatının en yaygın türlerinden olan “mevlid” özellikle bugüne kadar yapılan çalışmalarda
değinilmeyen taraflarıyla yeni bakış açıları altında incelenmiş,
başta Süleyman Çelebi’nin ölümsüz eseri olmak üzere, bu türün
Türk edebiyatındaki seyri araştırılmış, literatürde yer almayan
pek çok yeni mevlid metni ortaya çıkarılmıştır. Bu mevlidlerden, tamamı 6 bin beyit civarında bir yekun tutan 12 mevlid
metni ise ilmî usuller çerçevesinde yayımlanmıştır.

MEHMED BİRGİVÎ’NİN
(929-981 / 1523-1573)

DİNÎ VE SİYASÎ GÖRÜŞLERİ
Prof.Dr. Emrullah YÜKSEL

Bu çalışmada Birgivî’nin dinî, siyasî ve ahlâkî görüşleri derli toplu olarak yer almıştır. XVI. Asrın meşhur Osmanlı âlimlerinden
dindar ve samimi bir kişiliğe sahip olan Mehmed Birgivî’nin takvası ve medenî cesareti, onu yazdığı risâleleriyle, halka yaptığı vaazlarıyla ve medresedeki dersleriyle dinin temel kaynağı Kur’an-ı
Kerim’in hakikatlerini ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Sünnetini
yüksek sesle duyurmaya sevketmiştir. Birgivî, zamanla türeyen
bid’atlara karşı kimseden yılmadan, korkmadan mücadele etmiş,
saf İslâm’ı anlatmaya çalışmış ve yanlışları düzeltmenin kendisi üzerine bir vecibe olduğuna inanmıştır. Seçkin ahlâkçılardan
olan Birgivî’ye göre, tasavvuf ve tarîkat, nefsi kötü huylardan teTDV
mizlemek ve kalbi güzel huylarla süslemekten ibarettir.
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